
Pokyny k dištančnému vzdelávaniu zo SJL od 6.12 do 17.12.2021 

Dobrý deň, milí ôsmaci ! 

Od pondelka 6.12. pokračujeme ešte v učení, aj keď v domácom prostredí, čo ste iste radi. 

Preto vám posielam pár úloh, aby ste úplne nezabudli na učivo a mali možnosť si ho 

i preopakovať. Nič náročné a nezvládnuteľné to nie je.  

Nie som si istá ako ste na tom doma s učebnicami, tak sa zameriavam predovšetkým na 

pracovné listy a poznámky k zámenám, ktoré si buď prepíšte alebo vytlačte. Všetky hotové 

úlohy si prejdeme a prekontrolujeme po návrate po prázdninách. 

Najprv sa zameriame na preopakovanie prídavných mien, keďže ste s tým mali ťažkosti, 

krátka doplňovačka: 

Doplň správne. 

Najv_šším a najznámejš_m pohor_m _lovenskej _epubliky sú _ysoké _atry. Preto sme sa 

rozhodl_, že tam strávime tohtoročnú dovolenku. Veľhor_ nás privítal_ majestátne. Hneď po 

príchode sme si v_balil_ kufre. V_kročil_ sme v ústret_ dobrodružstvu. Kiež by sme sa najprv 

poradil_ najprv so starš_mi a skúsenejš_mi návštevníkmi. Ešte sme neboli ďaleko v horách, 

keď sa začalo bl_skať. Mysleli sme si, že stihneme prísť do najbl_žšej chat_. No kým sme 

dobehli do ub_tovne na Štrbskom _lese, boli sme mokr_ ako s_sle. 

    Z viet vypíšte všetky prídavné mená a určte správne ich druh, rod, číslo, vzor a pád. Píšte  

do zošita alebo na samostatný papier, ktorý mi potom odovzdáte. 

 

Ďalšie úlohy na preopakovanie máte v priložených pracovných listoch, sú 3 a taktiež všetko 

podstatné o zámenách, niekoľkokrát si to prečítajte, aby ste už vedeli o čo ide, aké máme druhy 

a aj skloňovanie zámen, aby vám nerobilo problémy... 

Ešte k literatúre...podľa učebnice si spracujte s. 29 M. Haľamová, Vyznanie, tak ako v škole 

prečítať a zatriediť literárny druh, forma, žáner+ vypísať básnickú otázku, aj počet strof, rým, 

vybrať aspoň 3 umelecké prostriedky, pokračovať na tému Modlitby- s. 30 len spracovať 

podstatu podľa textu, čo sú, aký je ich cieľ, s. 31 obe najznámejšie modlitby prepísať a aj sa ich 

naučiť(predpokladám, že ich už určite poznáte). 

 

To je všetko, želám veľa trpezlivosti pri práci, nevzdávajte sa a nevykašlite sa na úlohy, robíte 

predsa niečo pre seba! 

Všetkým prajem krásne prázdniny, nádherné Vianoce a hlavne ich užite v zdraví..... 

 



 

 


