
SJ VI. roč.  pracovný list (PL) č. 7    (VI.B 17 žiakov)                  

                                                                                          Meno a priezvisko: ................................................... 

           Trieda: ................................................. 

 Slovná zásoba – Neutrálne slová, citovo zafarbené (expresívne) slová 

 (SJ s. 29) 

Poznámky do zošita 

Neutrálne slová – slová, ktorými pomenúvame predmety, vlastnosti, deje a pritom nevyjadrujeme 

svoj citový vzťah k nim napr. dom, strom, škola, sladký, vysoký, tenký, jesť. 

Citovo zafarbené  (expresívne ) slová – slová, ktorými pomenúvame predmety, vlastnosti, deje 

a súčasne vyjadrujeme aj svoj citový vzťah k nim. 

Kladný vzťah –  (dobrý, súhlasný, zjemňujúci) vyjadrujeme niektorými slovami : napr. mamička, ocko, 

domček, sladučký, tenulinký, papkať, spinkať, šeptať, vykračovať si. 

Záporný vzťah – (nesúhlasný, odmietavý, zhoršujúci) vyjadrujeme inými slovami: napr. domisko, 

chlapčisko, dievčisko, detiská, naničhodník, napchávať sa, drichmať, tárať, pratať sa. 

Citovo zafarbené slová patria medzi expresívne slová. V slovníkoch je pri nich skratka expr. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úloha 1 -  Doplň chýbajúce slová v tabuľke. 

Neutrálne slovo Expresívne slovo 

(kladný vzťah) 

Expresívne slovo 

(záporný vzťah) 

spať  drichmať 

 domček  

jesť   

 dievčatko  

 

Úloha 2 -  Zakrúžkuj len citovo zafarbené slová/slovné spojenia (podľa SJ s.29/4) 

Adelka, do cesty, nekaz tu vzduch, moje meno, spotil som sa, mamička, odpáľ! 

rozpumpovala ma horúčava 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Opakovanie učiva 
Úloha 1 

Vymenuj slovníky, ktoré sa používajú  v slovenskom jazyku (6) ............................................................... 

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

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

Úloha 2 

Doplň vety o slovníkoch. 

 



V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa vysvetľujú ......................................... slov. 

V Synonymickom slovníku slovenčinu sa uvádzajú .............................................................. . 

Pre pravopis sú dôležité ................................................................. pravopisu. 

 

Úloha 3 
Doplňte vhodné chýbajúce predložky ( na, o, do, k, na, v, po). 

 

Zaujíma sa .......... hip-hop, predpoveď počasia .......dnešné popoludnie, idem ......lekárovi, 

Vchod...... kuchyne, stáť .... rade, ostrihať sa ......  ježka, vchádzať dnu ....... jednom 

 

Úloha 4 

Doplň vhodnú predložku s/so, z/zo. Podčiarkni tie slovné spojenia, v ktorých došlo k vokalizácii. 

 

Otec sa rozpráva _ tebou aj __ mnou. Súrodenci prišli večer __ školy. Nám je __ vami vždy dobre. 

Ktorý __ vás to urobil? Spadol __ postele. Mama pečie koláč __ slivkami. 

 

Úloha 5 

Vo vete „Poď so mnou zajtra na klzisko!“ sa nachádza: 

a) jedno privlastňovacie zámeno a dve predložky 

b) dve predložky a jedno osobné zámeno 

c) jedno osobné zámeno a jedna predložka 

Úloha 6 

Označ správnu možnosť: 

a) Videl mojeho brata 

b) Videl mojho brata 

c) Videl môjho brata 

d) Vydel môjho brata 

 

 

 

 

 

 


