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Prečítaj text a vypracuj úlohy pod ním 

ŠĽAK . . ma ide trafiť zo . . škaredých slov 

Šľak ma ide trafiť z takých, čo škaredo rozprávajú. Je ich toľko, že sa mi z nich raz naozaj niečo stane! V 

lete na chalupe, kde bola okolo mňa celá rodina, naše deti, bratanci, sesternice, švagriné, som od rána 

nič iné nepočúval, len „Kde do riti si dala kľúče od auta?" „Hovno ťa po tom!" „Ja sa z teba dos..." - ani 

sa mi to nechce všetko v tejto slušnej knihe pretriasať...Jedného rána, keď som to už nemohol vydržať, 

vyvesil som na kurník ceduľu s oznamom: „Pokuty za škaredé slová. Cenník". Za najškaredšie sa platilo 

od toho rána 5 korún, za menej škaredé 2 koruny, boli tam nadávky aj za korunu a DOPRČÍC bolo za 50 

halierov. 

Bol to raj pre udavačov - každý zbystril uši a podchvíľou niekto utekal s ceruzkou k ceduli a zapísal 

pokutu na toho, kto povedal škaredé slovo. Každý večer sa platilo cash do papierovej škatule- pokladne. 

Ľudia i deti na prázdninách okolo mňa začali hovoriť slušnejšie, aby im to nešlo do peňazí. Začínal som 

sa cítiť ako svätý otec. Samá dobrota, čistota, milota! Rodinná rada sa pôvodne dohodla, že za pokuty sa 

bude kupovať zmrzlina. (Július Satinský) 

 

1. K tvrdeniam dopíš pravda (P) alebo nepravda (N): 

Autorom textu je Janko Kráľ. 

Text je napísaný ja-rozprávaním (v 1. osobe). 

Rozprávačovi sa nadávky nepáčia. 

Za najškaredšie slovo sa platili 3 koruny. 

Rozprávač sa začal cítiť ako svätý otec. 

Udavačom sa cenník nepáčil. 

2. Nájdi v texte 3 vulgarizmy (nadávky) a vypíš ich. 

 

 

3. Prvé tri vety v texte zmeň tak, aby vzniklo on-rozprávanie (v 3. osobe). 

 

 

 

 

4. Hľadaj v texte slová podľa zadania (pozri pomôcku): 

Príslovka spôsobu - Pomôcka: škaredo 

Podstatné meno (osoba, zviera, vec) – 

Prídavné meno (vlastnosť) – 

Prídavné meno v 3. stupni (najmenej) – 

Sloveso (činnosť) – 

Číslovka (číslo) – 



5. Vypíš z textu synonymá (slová rovnakého významu) k slovám: 

škaredo – 

škatuľa – 

rozprávať – 

pokuta – 

 

6. Vyhľadaj v texte prirovnanie (veta, ktorá obsahuje slovo „ako“). 

 

7. Vysvetli podčiarknuté slovo vo vete. 

Každý večer sa platilo cash do papierovej škatule - pokladne. 

Čo sa platilo do pokladne? ______________________________________________ 

 

8. Pri každom slove zakrúžkuj, či je spisovné (ÁNO) alebo je nespisovné (NIE). 

panelák ÁNO – NIE 

učka ÁNO – NIE 

fto je to? ÁNO – NIE 

kvietoček ÁNO – NIE 

dzedzina ÁNO – NIE 

 

9. V každej vete podčiarkni podmet (opýtaj sa KTO? ČO? ako v pomôcke). 

Ľudia okolo mňa hovorili slušnejšie.  Pomôcka: Kto/čo hovoril slušnejšie? -  ľudia 

Rada sa rozhodla. 

Za pokuty sa bude kupovať zmrzlina. 

Ja som sa veľmi tešil. 

 

10. V každej vete podčiarkni prísudok (opýtaj sa ČO ROBÍ? ako v pomôcke). 

Každý zbystril uši. Pomôcka: Čo robil každý? – zbystril 

Vyvesil som tabuľu. 

Ľudia zapisovali pokutu. 

Niekto utekal s ceruzou v ruke. 

 

11. Pretvor podčiarknuté slová tak, aby vznikli vety s citoslovcami (pozri pomôcku). 

Kohút od rána kikiríkal.     Pomôcka: Kohút robil od rána: ,,Kikirikí!“. 

Pes stále havká. 

Zjojkla som od bolesti. 

Z chlieva sa ozývalo krochkanie.  


