
Slovenský jazyk - 5. A – 11.1. – 15.1.2021 

- učebnica str. 47- 49  

Podstatné mená mužského rodu rozlišujeme na: 

- životné – označujú živú osobu (ten/tí) – hlásateľ, Mikuláš, chlapec... 

- neživotné – označujú neživú vec alebo živočícha (ten/tie) – počítače, 

vietor, stôl... 

Životné podstatné mená podľa vzoru CHLAP 

- učebnica str. 48 

  pilot    vedec    šašo     brankár    Mišo 

Podľa vzoru CHLAP sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu 

zakončené v N sg. na spoluhlásku alebo na samohlásku -o. 

V N pl. majú prípony: -i/-ia/-ovia (zamestnanci, bratia, šašovia...) 

Vzor chlap: 

Pád Jednotné číslo Množné číslo 

N: Nominatív chlap (dedko) chlapi (dedkovia) 

G: Genitív chlapa chlapov 

D: Datív chlapovi chlapom 

A: Akuzatív chlapa chlapov 

L: Lokál (o) chlapovi (o) chlapoch 

I: Inštrumentál chlapom chlapmi 

  

Cvičenie: Utvor N pl. od podstatných mien: 

kuchár-                                priateľ- 

strýko-                                 beloch- 

Pomôcka - POZOR!!!  

beloch – N pl. belosi 

černoch- N pl. černosi 

Čech- N pl. Česi 

Životné podstatné mená podľa vzoru HRDINA 

- učebnica str. 49 -51 

                    rozhodca    huslista  futbalista    poradca 

Podľa vzoru HRDINA sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu 

zakončené v N sg. na samohlásku –a. 

V N pl. je pádová prípona -ovia/-i (hrdinovia, tenisti....) 

Vzor hrdina: 

Pád Jednotné číslo Množné číslo 

N: Nominatív hrdina (huslista) hrdinovia (huslisti) 

G: Genitív hrdinu hrdinov 

D: Datív hrdinovi hrdinom 

A: Akuzatív hrdinu hrdinov 

L: Lokál (o) hrdinovi (o) hrdinoch 

I: Inštrumentál hrdinom hrdinami 

 

D.Ú. 50/7.Úlohu pošli do 15.1.2021 do 20.00 hod. 



 

Literárna výchova 

 

Poézia nonsensu  

 - učebnica strana 35 – 36.  

 

  

Nonsens 

Slovo nonsens znamená nezmysel. 

Vyskytuje sa aj v ľudových rozprávkach. Najznámejšou postavou takýchto nezmyselných 

príbehov je Kubo. Nemusí bojovať so zlom, má čitateľa pobaviť. 

Z ľudovej tvorby potom čerpá poézia nonsensu. Ide o poéziu s nezmyselnými prvkami, ako 

sú: protirečenia, humor, slovné hračky, riekanky. 

Autor poézie nonsensu: Miroslav Válek – Ako sa Kubo stratil 

Ďalší autori: Ľubomír Feldek, Tomáš Janovic, Ján Navrátil  

 

 

 

V učebnici si prečítajte báseň Ako sa Kubo stratil na str. 35. 

 

 

D. Ú. 1: Z básne vypíšte 3 nezmysly. 

D.Ú. 2: Vymyslite 3 vlastné nezmysly . 

Úlohy mi pošlite do 15.1. 2021 do 20.00 hod. 

 

 

  

 

 


