
Ukážka :  
Aj piesok má talent. Maľovanie a tvorba kresieb pomocou piesku siaha do dávnej 
minulosti. Piesok však využíva aj moderné umenie – piesková animácia. Umelci 
predvádzajú diela na podsvietenom stole, na ktorý si prstami pridávajú alebo uberajú 
vrstvy piesku. Maľovanie príbehov sa sníma kamerou a prenáša na plátno. Svet obletelo 
nádherné video s pieskovou animáciou víťazky ukrajinskej verzie talentovej súťaže Xénie 
Simonovej. Pomocou zrniek piesku vyrozprávala dojemný príbeh o 2. svetovej vojne. 
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 1.  Ktoré slovo je v texte kľúčovým slovom : 

a) animácia       b) umenie          c) piesok               d) maľovanie 
 
 

 2.V druhej vete nájdite nezhodný prívlastok a napíšte ho...................................................... 
 
 
 3. Napíšte, podľa akých vzorov sa skloňujú prídavné mená v ukážke.................................. 
 
 
 4. Nájdite v druhej vete viacnásobný vetný člen. .................................................................... 
 
 
 5. Napíšte, koľko viet obsahuje štvrtá veta textu. ................................................................... 
 
 
 6. Zaraďte ukážku do jazykového štýlu. ................................................................................. 
 
 
 7. V ktorej možnosti je nesprávne vysvetlený význam slova? 
      a) animácia- zdanlivé oživovanie objektov  
      b) nádherné – krásne 
      c) video – prehrávač obrazového záznamu 
      d) verzia – odpor 
 
 8. Vo vete Piesok však využíva aj moderné umenie – piesková animácia je podmetom: 
     a) piesok         b) umenie     c) animácia     d) využíva   
 
 9. Vypíšte z textu tri predložky. ........................................................... 
 
10. Napíšte, synonymum k slovu snímať. ......................................................... 
 
11.Z textu vyplýva, že: 
             a)   Ukrajinka Simonová maľovala na plátno 
             b)   piesková animácia patrí k modernému umeniu. 
             c)   skutočné príbehy sa snímajú kamerou.   
             d)   súťaže v tvorbe pieskových kresieb existujú oddávna. 
 
 
       12. Podčiarknite spisovné slová: 
             vizážista, kozub, kartáč, hlúposti, sáčok, zašlý 
 

        
 
 
 



 13.  Označ, v ktorej možnosti sú správne prípony skloňovania: 
          a) dospelý moderný ľudia 
          b) s televíznymy reportérmi 

                c) so vzdialenými príbuznými 
                d) s nepripraveními prejavmi 
 

 
 
14.  V tretej vete nájdite slovo, v ktorom nastáva spodobovanie. ...................................... 
              
 
15.  Napíšte, aké vety podľa obsahu sa v ukážke vyskytujú. .............................................  

 
      16.   Napíšte, aký druh podstatného mena je slovo piesok. .............................................. 
 
      17   Napíšte schému obkročného rýmu. ............................................................................ 
 
 
      18.   Vyberte metaforu: 
              a) tma sa plazila 
              b) krehký ako snežienka 
              c) vietor požiaru 
 
 
      19. Napíšte, ktorá slovesná osoba je použitá v ukážke: ................................................... 
 
 
      20. Označ, ľudovú múdrosť: My o vlku a vlk za humny. 
              a) príslovie    b) porekadlo      c) pranostika   
   
      21.  Označ, v ktorej z možností sú uvedené iba ohybné slová: 

a) loďou, smelo, všetci   b) večera, druhých, pomaly   c) hotel, o nich, Nór   
 

      22. Označ antonymum k slovu rozkaz: 
             a)  zákaz      b)  príkaz       c)  povel                                                                                                               
 
      23. Napíšte krátku správu o prijímacích skúškach. 

 


