
Pracovný list pre 3. ročník učebného odboru za prvý polrok 

 

1.  Správne doplň i/í a y /ý 
 

Naš -  predkovia v stredoveku nepoznal – takú stravu ako dnes my. 

Jedáln -  lístok chudobn – ch tvoril chlieb z prosa, raže alebo ovsa. Na stole bohat – ch 

nech – bal  biel – chlieb z pšenice a raže, sladkost – v – robené z medu, korenné 

omáčk - , ryb -, d – vina a dostatok v – na. 

 

  2.  Napíšte mená troch predstaviteľov medzivojnovej svetovej literatúry. 

 ........................................ 

 ........................................ 

 .......................................... 

3. Oprav názov prvej zbierky  Martina Rázusa. 

Z tichých a bujných chvíľ   ........................................ 

4. Literárny prúd vitalizmus znamená (správnu odpoveď podčiarkni﴿. 

- objavovať v prostých veciach novú krásu, tvoriť si  k nim radostný citový vzťah, 

- pesimistický opisovať skutočnosť a veci okolo seba, 

- nezobrazovať skutočnosť, ale opisovať zážitky, ktoré im diktovalo vedomie. 

 

5. Správne vylúšti tajničku 

     
     

     
    
      

      
      

        
      



 

1. Informácia, ktorá nás informuje o udalosti, ktorá sa bude konať sa nazýva....... 

2. Epický žáner veľkého rozsahu, v ktorom vystupuje veľký počet postáv sa nazýva... 

3. Jeden z literárnych druhov je ... 

4. Vyjadrenie podstatných znakov a vlastností osob, zvierat sa nazýva...... 

5. Súhrn všetkých slov v jazyku je slovná.......... 

6. Súhrnný názov pre grécku a rímsku literatúru je ........ 

7. Kritické hodnotenie na vedecké alebo umelecké dielo sa nazýva.... 

8. 0pak prózy je ........ 

.................................. zaznamená priebeh schodzky a závery z diskusie, informuje o činnosti 
organizácie a umožňuje kontrolu. 

 

6. Správne doplň poučku. 

Životopis může byť štrukturovaný a ....................................... . 

 

7. Definuj publicistický štýl. 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

8. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

V Kritike .............................. a .................................. činnosť, prácu ľudí alebo výsledky ich 

práce. 

A, posudzujeme a hodnotíme   c, zaznamenávame a opisujeme 

B, poverujeme a volíme 

 

Hodnotenie: (každá otázka je hodnotená dva bodmi, diktát,  nie je súčasťou 
hodnotenia  ﴿  

16-15  1 
14-13  2 
12-9  3 
8-6  4 
5-0  5 



 


