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                                                            Ukážka 1 

 
 
 

Ľudia zásahom do prírodného prostredia menia prírodné územia, čím pripravujú 
rastliny, huby a živočíchy o ich vhodné životné prostredie. Mnohým rastlinám, hubám  
a živočíchom hrozí vyhynutie, sú ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo sú inak významným 
druhom. 

Na záchranu ohrozených rastlín, húb a živočíchov boli na niektorých miestach 
Slovenska zriadené chránené územia.  Tatranský národný park  je jeden z deviatich 
národných parkov na Slovensku a je zároveň najstarší  národný park na Slovensku. 
Nachádza sa na severe stredného a východného Slovenska v Tatrách. Je určený na 
ochranu časti Západných Tatier a Východných Tatier. Bol založený 1. januára 1949 a o 
päť rokov neskôr sa vytvoril národný park aj na poľskej strane Tatier.  Spolu s poľským 
národným parkom sú Vysoké Tatry od roku 1993 Biosférickou rezerváciou UNESCO. Na 
vlastnom území Tatranského národného parku sa chránia najmä horské a 
vysokohorské rastliny, ako sú napríklad porasty kosodreviny alebo plesnivec alpínsky. 
Zo vzácnych živočíchov tu žijú orol skalný, medveď hnedý, kamzík tatranský a svišť 
tatranský. Dve tretiny chráneného územia pokrývajú smrekové alebo smrekovo-
jedľové lesy. 

Zdroj: internet, upravené 

 
Úloha 1 
 
Označ odpoveď, ktorá najvýstižnejšie charakterizuje dôvod zakladania 
národných parkov: 
Národné parky sa zakladajú preto, 

A. lebo mnohým rastlinám, hubám a živočíchom hrozí vyhynutie. 
B. lebo ľudia nevhodným spôsobom zasahujú do prírody. 
C. lebo ľudia vyrezávajú stromy. 
D. lebo je potrebné chrániť ohrozené horské živočíchy.  

 
 



Úloha 2 
 
Z nasledujúcich možností označ tú, ktorá nevyplýva z textu ukážky : 

Tatranský národný park  je určený na ochranu časti Západných Tatier a Východných 
Tatier, aby bola zabezpečená ochrana 

A. smrekových  alebo smrekovo-jedľových lesov. 
B. porastov kosodreviny a plesnivca alpínskeho. 
C. porastov kríkov, ako je tavoľník japonský, krušpán vždyzelený, hlohyňa 

šarlátová. 
D. orla skalného, medveďa hnedého, kamzíka tatranského. 

 
Úloha 3 
 
Vysoké Tatry sú od roku 1993 Biosférickou rezerváciou, ktorú vyhlásila  

organizácia  

A. EURÓPSKA ÚNIA 
B. UNESCO 
C. GREENPEACE 
D. UNEP 

 
Úloha 4 
 
Na základe ukážky č. 1 doplň vetu:  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky môže ustanoviť za chránené tie 
druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú......................................................................................... 
 
 
Úloha 5 
 
Úlohou nás všetkých je prispievať k ochrane chránených druhov rastlín a živočíchov. 
Napíš tri pravidlá, ktoré by mal  návštevník TANAP- u dodržiavať: 

1. ........................................... 
2. ........................................... 
3. ........................................... 

 
 
Úloha 6 
 
V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta? 
Na záchranu ohrozených rastlín, húb a živočíchov boli na niektorých miestach Slovenska 

zriadené chránené územia.  

A. Jednoduchá veta s nevyjadreným podmetom. 
B. Jednoduchá rozvitá veta s viacnásobným vetným členom. 
C. Jednoduché priraďovacie súvetie. 
D. Jednoduché podraďovacie súvetie. 

 
 
 



 
 
Úloha 7 
 
Ktorou skupinou slov môžeš nahradiť podčiarknuté slovo vo vete bez toho, aby 
veta stratila pôvodný význam?  

Na záchranu ohrozených rastlín, húb a živočíchov boli na niektorých miestach Slovenska 

zriadené chránené územia.  
A. obvody, regióny, teritóriá, periférie 
B. rajóny, revíry, okraje, artefakty 
C. centrá, kusy, krajiny, časti 
D. oblasti,  pásma, zóny, lokality 

 
 
Úloha 8 
 
Ktorá z uvedených možností platí pre slovesný tvar vo  vete: 

Na záchranu ohrozených rastlín, húb a živočíchov boli na niektorých miestach Slovenska 

zriadené chránené územia. 
A. minulý čas, nedokonavý vid, oznamovací spôsob 
B. budúci  čas, dokonavý vid, oznamovací spôsob 
C. minulý čas, nedokonavý vid, podmieňovací spôsob 
D. prítomný čas, dokonavý vid,  podmieňovací spôsob 

 
Úloha 9 
 
Ukážku môžeme zaradiť  

A. k literatúre faktu. 
B. k populárno-náučnej literatúre. 
C. k dobrodružnej literatúre. 
D. k vedeckej literatúre. 

 
 
                                                             Ukážka 2 

 
 

Historici sa stále sporia, čo z diela solúnskych bratov na našom území prežilo. 
V tom čase už mali solúnski bratia za sebou aj iné exotické misie.  
Zámer veľkomoravskej kristianizačnej misie bol však väčší, ako by sa na prvý pohľad 
zdalo – rozšíriť sa mala aj na ďalších Slovanov. 
Konštantín chcel dosiahnuť, aby si z Veľkej Moravy brali príklad aj ostatní. Vyhnanie ich 
žiakov z Veľkej Moravy a jej zánik však tento cieľ prekazili. 
Byzancia, odkiaľ bratia prišli, bola v tom čase kultúrnym centrom Európy. 
V čase príchodu Cyrila a Metoda už žili na našom území dve generácie kresťanov. 
Knieža Rastislav však chcel byť od Franskej ríše nezávislý a vierozvestci zasa prijali 
výzvu posunúť krajinu vpred. 
Jedným z cieľov bolo šírenie vzdelania. To sa im podľa historikov aj podarilo. Rôzne sú 
ich názory na to, či sa ujalo písmo, ktoré priniesli. 
Podľa historika Steinhübela sa v období ich pôsobenia rozbehla vo veľkom 



prekladateľská aj literárna činnosť, životopisy oboch vierozvestcov napísali 
v staroslovienčine aj ich žiaci.  
„Tí si písmo po ich vyhnaní z Veľkej Moravy odniesli so sebou do Bulharska a 
Chorvátska.  
V Bulharsku hlaholiku nahradili cyrilikou a tá je predchodkyňou dnešnej azbuky,“ 
hovorí Steinhübel. 
Tak sa Cyril a Metod stali dôležitými aj pre pravoslávnych kresťanov. 
Názory historikov sa rôznia aj pri otázke, aký bol najväčší prínos  vierozvestcov. 
Podľa Turčana je najmä v písomných prameňoch, ktoré sa nám vďaka ich pôsobeniu 
zachovali. 
Steinhübel si myslí, že ich zásluhou získala Veľká Morava  arcibiskupstvo, a tým nielen 
cirkevnú nezávislosť, ale pápežským privilégiom Industraie tue aj štátoprávnu 
legitimitu. 
„Vďaka ich diplomatickému talentu získali pre Veľkú Moravu i s podporou u pápeža 
uznanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka. Samotným veľkomoravským 
kniežatám by sa to nepodarilo.“ Emancipácia od Frankov by sa v tomto období 
nepodarila bez vierozvestcov ani podľa historika Adama Hudeka. 
Medzi historikmi sa však stále vedú spory, či niečo z tejto misie prežilo aj zánik Veľkej 
Moravy. Na ich odkaz nadviazali najmä snahy národovcov v 19. storočí. 
Tradícia Cyrila a Metoda sa na území Slovenska oprášila najmä v období osvietenectva. 
„Česi si ich pripomínali ako svätcov, čo významne podporil aj panovník Karol IV.  
Mária Terézia, ktorá si zasa chcela získať sympatie gréckych katolíkov v Halíči, 
zariadila, aby Cyrila a Metoda pápež vyhlásil za svätcov pre habsburskú monarchiu,“ 
hovorí Steinhübel. 
Odkaz Cyrila a Metoda si podľa neho pripomínajú aj v krajinách, kde pôsobili – v 
Bulharsku, Chorvátsku, na Balkáne, ale i v pravoslávnych krajinách. 
„U nás sa cyrilometodská tradícia udržiava, najmä jej náboženská zložka. Nemá však už 
taký výrazný mobilizačný a protestný ráz ako v minulosti,“ hovorí Hudek. 

 
Zdroj: http://www.sme.sk/c/6858031/cyril-a-metod-co-nam-priniesli.html#ixzz2i9Bkd1CW 

(upravené) 

 
Úloha 10 
 
Prečítaj si úvodný text a  označte odpoveď, ktorú nepovažujete za správnu. 
Historici sa sporia  

A. o tom, či niečo z misie prežilo aj zánik Veľkej Moravy. 
B. o tom, aký bol najväčší prínos vierozvestcov. 
C. o tom, či sa ujalo písmo, ktoré priniesli. 
D. o tom, či Cyrila a Metoda pápež vyhlásil za svätcov. 

 
Úloha 11 
 
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z textu? 

A. Veľká Morava bola prvou krajinou, v ktorej šírili Cyril a Metod kresťanstvo. 
B. Konštantín chcel dosiahnuť, aby si z Veľkej Moravy brali príklad aj ostatní. 
C. Veľkomoravským kniežatám sa  podarilo ochrániť Veľkú Moravu pred Frankami. 
D. Cyrila a Metoda pápež vyhlásil za svätcov na podnet Svätopluka. 

 



Úloha 12 
 
Označ, ktoré z nasledujúcich tvrdení je nesprávne. 

A. Z tejto misie nič neprežilo po zániku Veľkej Moravy. 
B. Konštantínov cieľ prekazilo vyhnanie ich žiakov z Veľkej Moravy a jej zánik. 
C. Knieža Rastislav chcel byť od Franskej ríše nezávislý. 
D. Ich zásluhou získala Veľká Morava cirkevnú nezávislosť a štátoprávnu legitimitu. 

 
Úloha 13 
 
Hlavnou myšlienkou ukážky je:  

A. Dokázať čitateľovi, že historici nemajú pravdu. 
B. Dokázať čitateľovi, že úloha vierozvestcov sa preceňuje. 
C. Dokázať čitateľovi, že cyrilometodská tradícia má taký význam pre Slovákov, aký 

má aj pre ďalšie slovanské národy.  
D. Dokázať čitateľovi, že misia vierozvestcov nemá význam ani politický ani 

náboženský.  
 
Úloha 14 
 
Historik Adam Hudek tvrdí, že 

A. u nás sa cyrilometodská tradícia neudržiava.  
B. u nás sa udržiava najmä náboženská zložka cyrilometodskej tradície.  
C. cyrilometodská tradícia má protestný akcent. 
D. cyrilometodská tradícia má len idealistický a romantický význam. 

 
 

                                                           Ukážka 3 

 

 
Zimný spánok 

V chladnom období potrebujú ............... živočíchy na udržiavanie telesnej teploty 
viac energie. Ochladenie prináša so sebou zvyčajne i nedostatok potravy. Niektoré 
živočíchy migrujú za teplom a potravou do teplejších oblastí. Iné, napríklad netopiere, 
ježe a plchy upadajú v bezpečných, pred nepohodou chránených norách, hniezdach a 
dutinách do zimného spánku. Praví zimní spáči majú v tomto stave utlmené všetky 
životné procesy na minimum: spomaľuje sa im činnosť srdca a frekvencia dýchania, 
telesná teplota sa udržuje mierne nad teplotou prostredia. Ich srdce vydrží 
podchladenie až na 0 °C. Ak klesne vonkajšia teplota pod nulu, v tele spiaceho živočícha 
začnú prebiehať biochemické reakcie, ktoré zvýšia jeho teplotu a uchránia ho pred 
zamrznutím. Zimní spáči konzumujú na jeseň hodne potravy, čím si vytvárajú potrebné 
tukové zásoby.                                                                          

 Zdroj: internet, upravené 

 
 
 
 
 
 



 
Úloha 15 
 
Zoraď vety tak, že vznikne krátky príbeh. Napíš poradie viet.  

1. Zima akoby provokovala: No ukáž, človeče, čo vieš, bráň si svoje teplučko, vzopri sa 
mi! 

2. Dobre mi teraz bolo v chlpatom snehobielom  krátkom kožúšku. 
3. Vonku mrzlo, až zastavoval o dych.  
4. Viac ako inokedy v sebe cítim zdravú silu. 
5. Nepomáhalo ani januárové slniečko svojím chladným svitom. 
6. Ako vo vatičke.  
 
Úloha 16 
 
Z uvedených možností vyber správne  slovo na nevyplnené  miesto v ukážke č. 3. 

A. hnedé   
B. teplokrvné    
C. zimné  
D. operené 

 
Úloha 17 
 
Označ možnosť, pri ktorej nedochádza k spodobovaniu. 

A. srdce 
B. v tomto 
C. do zimného spánku  
D. v tele spiaceho živočícha 

 
 
                                                                Ukážka 4 

 

Koreň v rodnej zemi 

 
V korunách stromov mladosť hniezdi 
a pod jej krídlom tvoja duša  
počíta všetky šťastné hviezdy.  
Zaletieť až k nim v duchu skúša. 
 
Pevný je koreň v rodnej ....     . 
a čo má krídla – všetko letí. 
Ak by bol svet dnes zrazu ..       .,  
kričal by kameň hlasom detí. 
 
Dať celé detstvo do uzlíka,  
zabaliť všetko, čo má cenu, 
obzrieť sa, zasmiať a či vzlykať 
na ceste k diaľkam, k neznámemu? 
 
Už  rastie báseň, zrelé semä, 



v jej jemnosti je skrytá sila. 
Aj keby ústa boli  ...       ....,  
aj tak by v srdci vyklíčila.                                                            Zdenka Laciková: Do uzlíka 
 
Úloha 18 
 
V ktorej z možností sú uvedené slová, ktoré možno dosadiť zvýraznené miesta 

v texte básne podľa poradia? 
A. pôde, mĺkve, tiché 
B. zemi, nemý, nemé  
C. svete, tiché, mlčanlivé 
D. hline, nečujné, bezhlasé 

 
Úloha 19 
 
V ktorej z možností sú uvedené len epitetá? 

       A. tvoja duša, zrelé semä, šťastné hviezdy 
       B. tvoja duša, všetko letí, šťastné hviezdy  
       C. zrelé semä, zabaliť všetko, tvoja duša 
       D. šťastné hviezdy, hlasom detí, mladosť hniezdi 

 
Úloha 20 
 
V ktorej z možností sú správne uvedené umelecké jazykové prostriedky? 

mladosť hniezdi  - kričal by kameň  - šťastné hviezdy 

A. personifikácia, prirovnanie, epiteton 
B. metafora, personifikácia, epiteton 

       C.   metafora, personifikácia, prirovnanie 
       D.  metafora, epiteton, prirovnanie 
 
Úloha 21 
 
Ktoré tvrdenie o básni je pravdivé? 

A. Je to spoločenská lyrika.  
B. Je to prírodná lyrika. 
C. Je to duchovná lyrika.  
D. Je to osobná lyrika. 

 
Úloha 22 
 
Výrok Katarína na ľade, Vianoce na blate 

A. je príslovie a znamená, že keď na Katarínu bude teplo, budú bohaté Vianoce.  
B. je porekadlo a znamená, že Katarína nerada na Vianoce tancuje na ľade. 
C. je pranostika a znamená, že keď na Katarínu bude vonku ľad, na Vianoce bude 

blato. 
D. je aforizmus  a znamená, že keď je na Katarínu  vonku ľad, na Vianoce bude 

blato.   
 
 



Úloha 23 
 
Príslovie Nikomu nelietajú pečené holuby do huby  znamená: 

A. Kto sa chce mať dobre, nemusí pracovať. 
B. Kto sa nechce mať dobre, musí pracovať. 
C. Kto sa chce mať dobre, musí pracovať. 
D. Kto chce pracovať, musí sa mať dobre. 

 
 
 
 
                                                                       Ukážka 5 

  
 
Pes našiel veľký kus mäsa a niesol ho v zuboch, že si ho niekde v pokoji zje. 

Prišiel k potoku, ponad ktorý viedla lávka, a pustil sa po nej na druhú stranu. Uprostred 
zastal a pozrel sa dolu. Z vodnej hladiny naň hľadel jeho vlastný obraz. Pes si 
neuvedomil, že vidí seba. Myslel si, že pozerá na iného psa s kusiskom mäsa v pysku. 
„Jeho mäso je väčšie ako moje,“ pomyslel si závistlivo. „Vytrhnem mu ho a ujdem.“ 
A tak otvoril papuľu a pustil mäso. Mäso čľuplo do potoka a kleslo ku dnu – a psovi 
neostalo nič.  

Ezop: Pes a kúsok mäsa 

 
 
Úloha 24 
 
Označ správnu odpoveď : 

A. Uvedená ukážka je báj a vysvetľuje, ako vznikol výrok Len oči by mu jedli. 
B. Uvedená ukážka je povesť a vlkovi, ktorý vždy, keď otvoril  papuľu, niečo získal. 
C. Uvedená ukážka je bájka, z ktorej plynie poučenie Uspokoj sa s tým, čo máš. 
D. Uvedená ukážka je poviedka o sibírskom vlkovi, ktorý zle videl. 

 

Úloha 25 
 
V ktorej z uvedených možností je nesprávne charakterizovaný literárny žáner? 

A. Óda je báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom. 
B. Balada má pochmúrny dej a končí sa víťazstvom dobra nad zlom. 
C. Bájka je krátky epický útvar s ponaučením. 
D. V poviedke sa charaktery postavy v priebehu deja vyvíjajú a formujú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

DRUHÁ ČASŤ – PRÁCA S TEXTOM 

Čas na vypracovanie: 30 minút 

 
 

Ľudia zásahom do prírodného prostredia menia prírodné územia, čím 
pripravujú rastliny, huby a živočíchy o ich vhodné životné prostredie. Mnohým 
rastlinám, hubám a živočíchom hrozí vyhynutie, sú ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo 
sú inak významným druhom. 

Na záchranu ohrozených rastlín, húb a živočíchov boli na niektorých miestach 
Slovenska zriadené chránené územia.  Tatranský národný park  je jeden z deviatich 
národných parkov na Slovensku a je zároveň najstarší  národný park na Slovensku.  

Na vlastnom území Tatranského národného parku sa chránia najmä horské  
a vysokohorské rastliny, ako sú napríklad porasty kosodreviny alebo plesnivec 
alpínsky. Zo vzácnych živočíchov tu žijú orol skalný, medveď hnedý, kamzík 
tatranský a svišť tatranský. Dve tretiny chráneného územia pokrývajú smrekové alebo 
smrekovo-jedľové lesy. 

Zdroj: internet, upravené 

 
 

 
Úloha 
 
Uvedený text pretransformuj na text plagátu, s ktorým sa návštevník Tatier stretne pred 
vstupom do TANAP-u a upozorní ho na vhodné správanie v chránenom území. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 
Pripravte si krátky prejav ( 5minút), ktorým otvoríte stretnutie rodákov (z vášho kraja).  
Inšpirujte sa básňou Zdenky Lacikovej (ukážka č. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra: internet, Slovenské pohľady 
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