
ODPOVEDE SJL 9 Máme pred PP na SŠ (2) 
 

   Zelen_ý  sv_it   mesiaca  nostalg_ick_y   ov_íjal  svoje vlákna  okolo  ní_zk_ y ch  

dreven_ ý ch   zrubo_v. Oblôč_ik   v_y d_y choval   ustaté svetlo. Hmla si  l_íhala 

na zem pod t_ ýmto   s_iv_ým  oblokom. V tomto čase neštekali  ani dedinské   

ps_y. Ozrutné  vrch_y  nem_ilosrdne  v_iseli  nad dedinou  a  zbl_í_zka  sa skláňali  

k  pr_íkr_ym  vrcholcom statn_ých  borov_íc.  Štíhl_e  smrek_y  stáli  sťa nezvan_í  

hostia. Iskr_ivé  hviezd_y   sa  v_ýrazne   chvel_i  nad  vl_hkým  štítom strech_y. 

   Vted_y  sa  v_ytiahol  spo_d   šop_y   neveľk_ý  chlapec. Skr_ížil  si ruk_y na  

útl_ych  prsiach a vl_hk_ým_i  dlaňam_i  si  pr_ikr _yl  ú_zke  plecia.  S_pod 

priesv_itného  závoja  rie_dkej   hml_y  sa  _sčista-jasna  v_ynor_ila  postava. Hosť 

vošiel do domu a pr_ivrel  matk_ine  oči.          (D. Chrobák: Jozef Mak – upravené) 

 

1.  a) umeleckého       b) opisný         c) rozprávací  

2. c 

3. Štíhle  smreky  stáli  sťa nezvaní  hostia. 

4. Oblôčik  vydychoval ustaté svetlo. Hmla si  líhala na zem 

5. a) jedno                             b) dve 

6. príslovkovým určením spôsobu 

7. nízkych  drevených  (zrubov) 

8. v dokonavom 

9. útlych,  úzke,  riedkej  

10. vtedy = PU času, sa vytiahol = slovesný prísudok, spod šopy = PU miesta, neveľký = 
zhodný prívlastok, chlapec = vyjadrený podmet 

11. c 

12. a 
13. b 
14. c 
15. d 
16. a 
17. a 

  



ODPOVEDE SJL 9 Máme pred PP na SŠ (3) 
 

Morské ekosystémy potrebujú viac času na to, aby sa prispôsobili súčasným 
klimatickým  zmenám. Ako sa mení  klíma a ohrievajú sa vody oceánov, tak sa 
stávajú ohrozenými aj koraly. Vplyvom  zmeny  klímy strácajú svoju farbu. Blednú 
predovšetkým pre stratu  fotosyntetických rias, ktoré ich vyživujú. Morskí biológovia 
zistili,   že koraly potrebujú len viac času na aklimatizáciu. „Teplota koralových 
útesov je premenlivá a je logické, že koraly by mali mať schopnosť reagovať na rôzne 
teploty,“ povedal  morský   biológ zo Stanfordskej univerzity. Jeho tím skúmal koraly 
na útese lagúny ostrova Ofu. Zistili, že väčšina koralov z teplejších vôd sa teplej vode 
prispôsobila a zvykla si na ňu. Viac ako polovica  koralov z chladnejšej  vody  
vybledla. 
 

1. c 
2. a 
3. d 
4. napr. Na literatúre sme čítali Ľuda Zúbka.  Kúpim si Elán. Do školy cestuje 

osmičkou. 
5. malý, svieže, milí, múdra, kritická, štíhla, líščia, riečne, chutné, krátky 
6. b 
7. Medvedí,  prázdny,  Ukrutní, orlí, cudzím,  psí, čuch,  šťastní 
8. c 
9. Ivan Krasko  
10. 10. d   jedná sa  
11. informačný  
12. životopis / biografia 
13. Homonymá sú slová, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam. 
14. Záhorie patrí k životaschopným euroregiónom. Vážme si pravdovravných  

šéfredaktorov! Plynomer musí byť vodotesný. Riešiš náročné krížovky a  
hlavolamy? 

15. a  
16. c 
17. zo školy, so stuhou, po zemi,   ku koňovi, na stole. 
18. d 
19. a 
20. b 

  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13212983&ids=6
http://news.stanford.edu/news/2014/april/coral-heat-defense-042414.html


ODPOVEDE SJL 9 Máme pred PP na SŠ (4) 
 

Vychádzky  do  lesa  nám  robia radosť  vtedy,  ak sa cítime  príjemne. Do kapsy si 
zabalíme niečo na zahryznutie a na nohy natiahneme gumáky alebo kožené  
topánky. Hlavné je,  aby  boli naše  nohy ako v bavlnke  a  neoziabali. Čo 
s oblečením?  Každý  z nás to vidí  inak. Dôležité však je, že nás ochráni pred  
sychravým  počasím. Vždy môžeme  čosi   zo  seba zobliecť a zbaliť do batoha,  ak 
nám to prekáža. Je to vždy lepšie, ako nepohoda pri zmene počasia. Znalci lesa 
tvrdia,  že nenápadné   odtiene  zelenej sú fajn. Lesnú zver nevyrušujú a neplašia. 
Keď k tejto lesnej rovnošate  pridáme ešte reflexnú poľovnícku  čiapku,  postaráme 
sa aj o svoju  bezpečnosť. Ak nevedomky  vstúpime  na   čistinku,  kde  poľovníci  
čakajú na zver unikajúcu pred honcami, určite nás zbadajú.  
 

1. klesavú  
2. c  
3. a  
4. s lokálom 
5. nohy ako v bavlnke  
6. inak/spôsobu 
7. c  
8. b  
9. a  
10. c  
11. d  
12. b 
13. b  
14. d    
15. b   
16. a    
17. b    
18. d 
19. c 
20. a 
21. poľovnícku    

 

  



ODPOVEDE SJL 9 Máme pred PP na SŠ (5) 
 
1. V okolí, Vysokých Tatrách, sa usporadúvajú, lyžiarske,  preteky, Prípravy, sa sústreďujú, 

zvyčajne, Štrbské Pleso, našich, najmä,  zahraniční, pretekári, overujú, výborné, 
pretekárske, podmienky, vždy, veľmi, tatranskú zverinu, Bývajú, zvedaví,  kamzíky, nimi, po 
kamzičích  

2. Hoci Bratislava patrí medzi najmladšie hlavné mestá na svete, jej história siaha až do 

staroveku.  Po stáročia tu v zhode žili vedľa seba Slováci, Maďari, Nemci a mnoho 

iných. Ich stopy dýchajú na návštevníka z historických budov, ktoré sú súčasťou  

malebných ulíc historického centra. Dominanta hlavného mesta, Bratislavský hrad, sa 

týči na kopci nad starým mestom. Cez Bratislavu tečie rieka Dunaj, druhá najväčšia 

európska rieka.  Nad sútokom Moravy a Dunaja sa vypína hrad Devín, ktorý bol 

osídľovaný od doby kamennej. V 9. storočí je toto miesto spojené s menom kniežaťa 

Rastislava, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť. Povesť 

hovorí, že na hrade chýbala voda. Mocní chlapi teda začali kopať studňu. Na hrade 

zavládla radosť, keď voda ovlažila pery obyvateľov. Na renesančnom paláci je 

umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca historický výlet slovenskej mládeže na 

Devín, ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr. V roku 1961 hrad vyhlásili za 

národnú kultúrnu pamiatku. 

3. a)  jedálni, b) hračky, c) uja,  d) oslavách,  e) sudcami,  f) vôní,  g) obety, h) obete, ch) 
Sone,  i) emaile, j) žurnále, k) servery 

4. d 
5.  
Keď v notách, zvučných ako hrkálky, 
i tvoje malé detské srdce bije, 
ja spoza záclon každej melódie 
na tvoju cestu hľadím do diaľky. 
rým: obkročný schéma: abba  
 
Jožko sa hrá na básnika,                            
s múzami si začal tykať.                         
Ponúka ich kadečím,                                
vábi od nich dáky rým. 
rým: združený  schéma: aabb 
 

 
6. blúdieval       Kŕmieval        Súdia       zmúdrieme 
7. d 
8. c 
9. zvoniť – napr. zazvoniť, odzvoniť,...                         šiť – napr. zašiť, prišiť,... 

spievať – napr. zaspievať, odspievať,...                    kopať – napr. vykopať, zakopať,... 
10. a 
11. b 

Behá dievča hore, dole, 

bujné vetry prebeháva, 

cez to šíre, pusté pole 

s plačom húsky vyvoláva. 

rým: striedavý 

 schéma: abab 

Mám ústa plné tvojich úst.  
Mám dlane plné tvojich dlaní. 
V lebke jak vietor v roklinách     
mi šumí hlas tvoj rozvzlykaný.   

rým: prerývaný 

 schéma: abcb 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj

