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Predmluva.
J/" N1ŽKA táto vydaná je, nie tak skrzeva pravopisné pra

vidlá, ako pre veľmi potrebné CVIČENIA a ÚLOHY,

ktorých, dosť poskrovnu v každej, dosiaľ vydanej, mhw
nici nachodíme a ktoré cvičenia AMERICKÉ DIETKY ob

zvlášte POTREBUJÚ, poneváč slovensky (?) rozprávajú sa
iba doma s rodičmi, alebo jestli prídu do styku so známymi
staršími slovenskými ľudmi.

Spôsob cvičenia dľa Mluvnice tejto je tento: Upotrebiť
najprv “Slohové cvičenia” ÚSTNE, žatým na každé MLUV

NIČNÉ PRAVIDLO DAŤ PRV OTÁZKU a potom odpoveď
a pri tom úlohy ako tu nasledujú.

Úfame, že knižočka táto veľmi dobre POSLÚŽI KAŽ

DÉMU, kto chce si rozšíriť známosť slovenských slov a osvo

jiť slovenský spisovný jazyk a síce preto, že tu pri každej čiast
ke reči a tiež i pri skloňovaní sú početné úlohy, kde treba vy
hľadávať, odvodzovať a pretvarovať slová, sostavovať a pre
mieňať vety a to dľa tam príslušného mluvničného pravidla.

Ako sa úlohy majú robiť, ukazuje skoro všade slovíčko:
VYPRACOVANIE.

Jedno americké porekadlo zneje: “Learned to do, by

doing it.” Tak aj znalosť slovenčiny dosiahne sa vtedy, keď sa
budeme so slovenskými slovami zapodievať a s nimi narábať.





ČASŤ PRVÁ.

I. Myšlienky a reč.—(Thoughts and language.)
Človek má rozum, preto môže si o čomkoľvek na svete

niečo pomysleť. To sú jeho myšlienky. Keď človek svoju
myšlienku vypovie, vtedy hovorí. Človek hovorí vždy o nie
kom alebo o niečom.

Ja tiež môžem mysieť a hovoriť. Hovorenie znamená
reč. Doma rozprávam sa vždy rečou slovenskou a to preto,
že otec môj je Slovákom a matka Slovenkou. Oni učili ma
rozprávať najprv “po slovensky”, až pozdejšie učil som sa
americkú reč, angličtinu.

II. Vety a slová.—(Sentences and words.)
Keď si o nejakej osobe alebo veci niečo pomyslím a to

vypoviem alebo napíšem , to je veta. Veta je vyslovená alebo
napísaná myšlienka. Každá veta pozostáva z niekoľko slov.
Každé slovo niečo znamená, to je má nejaký význam.

Každé slovo piše sa osobitne. Na začiatku vety píšeme
veľkú písmenu. Na konci napísanej vety kladieme bod (.)
a pri konci takej vety vtedy hlas snížime. To sú istiace alebo
záporné vety. Na pr. Dieťa plače. Dieťa neplače. Niekde
dávame otáznik (?) a tam hlas na konci vety zvýšime a opý
tajeme sa. Na pr. Plače dieťa? Také vety sú tázacie. Na
konci niektorých viet dávame výkrikník (!). Vtedy hlas
tiež zvýšime a rozkazujeme alebo žiadame niečo. Na pr.
Dieťa, neplač! Janko, dones dreva! To sú rozkazujúce vety.

Úloha i.
Otec pracuje. Matka vari večeru. Žiak si piše úlohu. Dnes ne

mrzne. Koľko je hodín? Prídeš k nám? Boli sme v horách. Daj
sem tú knižku! Čie je to dievča? Dokiaľ rodičia žijú, deťom je
dobre. Hrmí. Náš Ďurko krásne píše. Vonku je ešte tma. Blýska sa.

Vypracovanie. Odpíšte úlohu a naznačte z koľko slov každá veta
pozostáva. Na pr. Prídeš k nám? (3)



Úloha 2.

Matkavari. Stenajebiela. Podajmivody! Kdesteboli? Kravanám
dávamlieko. Kôňťahávôz. Naučsalepšiesvojuúlohu! Užneprší. Vtá
čavyletelozhniezda. Jahoneznám. Vsobotupridemkvám. Toneniemo
jaknižka. Prečosiknámneprišiel? Nezabudninamňa!

Vypracovanie, a) Odpíšte predošlé vety, ale každé slovo osobitne
a na konci vety naznačte z koľko slov pozostáva!

b) V úlohe 1 a 2 povedzte aká je ktorá veta, či je istiaca, zápor
ná, tázacia alebo rozkazujúca!

III. Slabiky.—(Syllables.)
Slová môžu byť kratšie alebo dlhšie. Kratšie sú tie, ktoré

jedným pohnutím úst vyslovíme, na pr. dom, nôž, kľúč. To
co jedným pohnutím úst vyslovíme, volá se slabika. Tie slo
vá: dom, nôž, kľúč — sú jednoslabičné slová.

Úloha 3.

Vypíšte z knižky 20 jednoslabičných slov!
Dlhšie slová, ktoré jedným pohnutím úst vysloviť nemô

žeme, sú viacslabičné, na pr. kniha — je dvojslabičné, ulica
— je trojslabičné a veverica — je štvorslabičné slovo.

Úloha 4.

Vynajdie z knižky 20 dvojslabičných slov, ako: ryba, žena, atd’.,
20 trojslabičných, ako: nožnice, stolička, atď.

Úloha 5.

Tiež 10 štvor-, 10 päť- a 10 šesťslabičných slov!

IV. Hlásky, písmeny, litery.—(Sounds and letters.)
Slabiky pozostávajú z hlások, lebo keď hovoríme, vydá

vame zo seba (hlasy) hlásky. Napísané hlásky voláme pís
menami a vytlačené literami.

V slovenskej reči máme 43 hlások. Keď ich poriadkom
vyslovíme alebo napíšeme, menujeme to abecedou.

Úloha 6.

Odpíšte si slovenskú abecedu!
a, ä, á, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, i, j, k, I,

ľ, í, m, n, ň, o, ó, ô, p, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, y, ý, z, ž.



Úloha 7.

=ja, sklo, prst, strach, brat, sluch, pes, vzduch, schod, štvrť, stkvost,
pstroš, hrýzť, kmín, myš, stôl, vy, žblunk! hádž! vidz! chvost, krk,
nájsť, dážď, vždy, dom, strom, chyba, nás, ich.

Vypracovanie:
Na konci každého slova (do kolečka) naznačte z koľko hlások

pozostáva. Na pr. dom (3), strom (5), chyba (4), atď.

V. Samohlásky.—(Vowels.)

Tých 43 hlások delíme na samohlásky a spoluhlásky. Tie
hlásky, ktoré dajú sa samy o sebe čisto a jasno vysloviť, sú
samohlásky. Samohlásky sú dvojaké: krátke a dlhé.

Krátke — a, ä, e, i, y, o, u.
Dlhé — á, —, é, í, ý, ó, ú.

Krátke samohlásky vyslovujeme krátko, na pr. brat, smäd,
les, nič, dom, zub. Dlhé samohlásky v čítaní musíme dlhšie
ťahať. Y písaní nad dlhé samohlásky dávame dĺžeň ('), na
pr. pán, dcéra, písma, dýchať, móda, dúha.

V slovenčine máme stvoraké (—i, y, í, ý). Totýž
i — mäkké krátke, y — tvrdé krátke,
í — mäkké dlhé ý — tvrdé dlhé

Dĺžene nad dlhé samohlásky musíme písať tam kde ich
je treba, preto lebo by mohla povstať mýľka, poneváč máme
viacej skoro podobne znejúcich slov a tu iba ten dĺžeň nám
ten rozdiel ukazuje.

Úloha

Na každú samohlásku nájdite 4 jednoslabičné alebo viac
slabičné slová, takto: a=daj, psa, atd’.; ä=päť, mäso, atď.

Úloha 9.

Povedzte nejakú vetu na každé to slovo

mame — máme vola — volá kosy — kosí stály — stály
mala — malá hlasy — hlási hory — horí platy — piati
malo — málo platná — plátna jedna — jedná (po) slovensky—
boli, boly -— boli budú — búdu v sude—pri súde | slovenský (chla
rad — rád stat — stáť 1 ty, ti—ti. [pec.)



Výslovnosť samohlasiek nachodíme i v týchto anglických
slovách:

a—was, fun
á—arm, hard
ä—rat, bat
e—nest, get

é—pear, there ý—ear, feed
i—is, big o—short, song
í—eat, machine ó—store, door
y—empty, lazy u~-push, put

ú—rule, prime

VI. Spoluhlásky.—(Consonants.)
Spoluhlásky sú tie hlásky, ktoré, keď ich vyslovíme, ne

znejú samy o sebe zretedlne a preto ich vyslovujeme “spolu"
s niektorou samohláskou, na pr. b é, c é

, atď.
Úloha 10.

Odpíšte a vyslovujte spoluhlásky.
= b é

, c é
, čé

, d é
, ďé

, dzé, dž é
,

ef, gé
, há, chá

, j é
, ká

, *1, «ľ,
em, en, eň, p é, er, es, eš, t é

, ť é, vé
, z é

, ž é .

Úloha 10b.

b) Nájdite 5 slov s každou spoluhláskou, na pr. boháč,
cit, čelo, atď.

Spoluhlásky, v slovenských slovách, vyslovujú sa tak ako
sa píšu. Pre tých, ktorí dľa anglických slov chcú nájsť vý
slovnosť spoluhlasiek, podávame tieto slová;
b—book f—fun ľ—flew š—shine
c—oats g—go m—meraber t—top
č—child h—hide n—not ť—tune
d—dime i ch— —— ň—new y—very
ď—dew j—yes p—pipe z—zóne
dz—torrid-zone k—make r—rat ž—measure
dž—just 1—live s—sit

Spoluhlásky delia sa na tvrdé a mäkké, takto
(tvrdé=b, d, f, g, h, ch, k, 1, m, n, p, r, s, t, v, z.
(mäkké=c, č, ď, dz, dž, j, ľ, ň, š, ť, ž.
Tvrdé spoluhlásky píšeme bez znaku.
Nad mäkké spoluhlásky dávame mäkčeň (

r ’). Medzi
mäkkými spoluhláskami sú tri také, čo nemajú mäkčeňa a to
sú: c, dz, j. Mäkké spoluhlásky je treba si zapamätať a síce
preto, lebo po tvrdých spoluhláskach píšeme zväčša tvrdé
(-y, -ý) a po mäkkých spoluhláskach píše sa mäkké (-i, -í).
Mäkké spoluhlásky poznáme dľa toho, že majú nad sebou



mäkčeň, okrem — c, dz, j. Tvrdé — y, ý — píšeme po tvr
dých spoluhláskach — g, h, ch, k. Niekde v koreni slova a
tiež v predpone vy—. Na pr. yyrobiť, uyhodený, yýučba, atď.

Úloha 11.

Odpíšte si nasledovné slová do stĺpcov,
a—aby, asyl.
b—by, byk, bylina, bystrý, byť (doma), byt (bývanie), bývať, byvol,

bryndza, blýskať sa, blyšťať sa, brýzgať.
č—čmýriť.
d—dobytok, dýchať, dychtiť, dym, dyňa, dýmať dýka, dynamit,
f—fysika.
g—gymnásium, gyps, glycerín
h—hýbať, hybkosť, hyd, hýl, hymna, hrýzť, hynúť, hyzdiť, hmyz.
ch—chyba, chybiť, chýliť sa, chýr, chystať, chyža, chytro, chytať,
i—idyla.
j—jazyk.
k—kýchať, kydať, kyjak, kým?, kynožiť, kynúť, kypeť, kyprý, kyp

tavý, kyslina, kyslý, kysnúť, kysť, kýška, kytka, kývať, kobyla,
krytý, kopyto, koryto, kedy.

1—lysý, lýtko, lysina, lyžica, lodyha.
m—my, mydlo, mykať, mýliť, mysel, mysleť, myš, myšlienka, myť,

mýto, mlyn, motyka, motýľ.
n—nábytok, nárys, nasýtiť, naskytnúť, nazývať, nezbytný, nikdy,
o—obyvateľ, ostýchať sa, osýpky.
p—plyn, plytký, pysky, pykať, pytel, pýcha, pýtať, prýštiť, potýčka,
r—rozptýliť, ryba, ryčať, rys, ryšavý, rytie, ryť (v zemi), rylo, rýľ,

rýdzi, rýchly, rychtár, rým (vo verši) rýnok, rýpať, rýža.
s—slýchať, smysel, strýc, syčať syn, sypať, syr, sysel, sýkať, sýkora,

sytý, stydieť sa, stydnúť svätiňa,
š—šmýkať, štyri.
t—trýzniť, ty, tykať, týkať sa, tyčka, týždeň,
u—úryvok, ubývať.
v—vyslyšať, vplyv, vy, vykať, vydra, vyhňa, vysoký, vyť (zavýjať),

vyžla, výskať, vtedy, vzývať, nazývať.
z—zamykať, zapýriť sa, zvyk.

Úloha 11b.

Podľa pravidla 45 miesto čiaročky dávajte niektoré
i, í, y, ý-
= ž-vot, š-jem, b-vam, č-tam, doj-ť, noh-, c-t, hr-zť, oč-, s-r, str-c,
m-dlo, uš-, zv-k, s-n, jazde, r-ba, uč-m sa, m-š, k-sel-, je v núd-, v reč-,
č-žm-, ch-ba, vec-, d-m, kuch-ňa, cudz-, c-cať, d-chať, ob-čaj, ob-vateľ,
vted-, ml-nár, v noc-, p-sk, ž-la, m-sleť, p-tať sa, hm-z.



Úloha 12.

Učiť sa je nie haňba. Žiak bez knihy, vojak bez zbroja. Komu
sa nelení, tomu sa zeleni. Kto sa neučí, nevie. Svoj k svojmu; od
svojho kupuj, svojského napomáhaj. Dobrých ľudí sa mnoho zmestí.
Pýcha na ulici a handry v truhlici. Po smiechu býva plač. Rozum
sa brúsi cvičením. Ruka bez roboty upadá do psoty.

Odpíšte z úlohy všetky spoluhlásky a miesto samohlásky
dávajte čiarku, takto: -č-ť s- j- n- - h-ňb-.

Keď za mäkkými spoluhláskami; ď, ľ, ň, ť — nasleduje
samohláska: e, i, í, — vtedy nekladie sa v písme mäkčeň,
avšak vyslovujú sa mäkko, takže slabiky: de, le, ne, te, di, li,
ni, ti; dí, lí, ní, tí — sa mäkko vyslovujú, ako; ďe, ľe, atď.

Slová: divý, telo, deti, leto, otec, atď. čítame ako keby mali mäk
čeň, takto: ďi'vý, ťelo, ďeťi, ľeto, oťec.

Výnimku tvoria tieto slová; ten, vtedy, teraz, pekní chlapci, teda.

Úloha 13.

Premeňte slová v zátvorke, tak aby znelý správne, ale
mäkčeňa nedávajte!
=V škole máme tri (tabuľa). Mám dva (prsteň). Odtrhol sa mi rukáv
z (košeľa). Ja nechcem tej (sukňa)! Posbieraj tie (grifeľ)! Dajte
mi trochu (soľ)! Dva (kôň) sa splašili. Mám dva (mozoľ) na dlani.
Najedol som sa (fazuľa). Roľník ide z (roľa). Roli sme pri (spo
veď). Nebola som u vás od (nedeľa). Neposlal mi žiadnej (odpo
veď). Proti (smrť) nieto lieku.

Sú spoluhlásky, ktoré jedna druhej podobne znejú v nie
ktorých slovách a len z predĺženia alebo zmenenia slova ču
jeme ktorú spoluhlásku vlastne písať máme. Na pr. hladký
(zneje ako: hlatký), avšak keď to slovo predĺžime (na “hla
dučký”) alebo zmeníme (na “hladiť ”) ukáže sa nám, že tam
treba písať “d”.

Spoluhlásky v niektorých slovách znejú ako:
=b, d, ď, h, k, v, z, ž, ť
=P, t, ť, ch, g, f, s, c, č —

Úloha 14.

Miesto čiaročky dajte jednu z tých dvoch spoluhlasiek!
b-p Hra- to seno! o-krájať, le-ka, ši-ký, zu-, holú-, neko-!
d-t o-seknúť, o-kúpiť, po-kova, po-páliť, pre-kovia.

ď-ť Po- sem! Tu na zemi se-! Ty, cho- domov! Na mňa hľa-!
h-ch sň-h, plu-, ľa-ký, lie-, dru-, Bo-, z kní-, oso-.

v-f obu-, ohlá-ka, lá-ka. Gusta-, kŕ-, -ták, -čera.



z-s pro-ba, ko-ba, be-trestne, bo-kať, ro-kázat,.
ž-š slú-ka, stu-ka, ko-ka, vá-ka, nô-, lo-,

t, ť-č š-astný, š-edrý večer, pes š-eká.

VII. Dvojhlásky.—(Diphtongs.)
V niektorých slovách nájdeme vedľa seba dve samohlá

sky, ktoré vyslovujeme jedným pohnutím úst a to sú dvoj
hlásky. Dvojhlások v slovenskej reči je päť a tie sú: ia, ie,
in, ô, on.

Dvojhlásky -ia, -ie, -in (vyslovujú sa ako: ja, je, ju) píšu
sa “len” po spoluhláskach. Po samohláskach a na začiatku
slov píšeme “ja, je, ju.”

Dvojhláska -ô, vyslovuje sa ako “uo”. Na pr. nôž (zneje
ako: nuož); kôň (ako: kuoň), avšak treba ju písať s vôka
ňom (ô).

Dvojhlásku -ou, píšeme pri menách ženského pohlavia na
otázku: S kým? Čím? Kade? Šiel so sestrou. Píšeme kriedou.
Motýľ lieťal nad záhradou.

Úloha 15

Vynajdite v Šlabikári str. 18-19 (alebo v inej knižke)
10 slov na každú dvojhlásku!

ia ie iu ô ou
žiak vie k písaniu môj s rukou

Úloha 16.

Do nasledovných slov miesto čiaročky dávajte (i) ale
bo (j).
= On to v-e lepšie než -a. Zajtra -e sv-atok, Bož-a nedeľa. Vo-aci
bo-u -ú. Mo-e písmo -e krajš-e ako tvo-e. Dr-ensky na-al chlapov.
Ž-aci ma-ú byť por-adní. Vtáci let-a na -uh. Pozor! tu -e -ama. C-erny
si dal knihu sv-azať. V-eš, kde -e uhl-e a drevo? Kde -e chl-eb,
tam počuť sm-ech. Bolo tam päť ž-en. Máme šesť iz-eb, sedem
vareš-ek, osem koš-eľ a deväť kož-ek.

VIII. Polosamohlásky.— ( Semivowels.)
V každej slabike má byť buďto samohláska alebo dvoj

hláska. V takej slabike, kde niet samohlásky, je spoluhláska
“1” alebo “r”, ktorú vtedy menujeme polosamohláskou. Po
losamohlásky sú dvojaké; krátke (1. r.) a dlhé (í, ŕ).



Úloha 17.

Slová s polosamohláskami.
=čln, hrb, vĺča, vŕba, plť, vršok, vlk, kŕče stĺp kŕma,

pridŕžať sa, dĺžka, slnko, dĺžiť, vlna, vrch, smrkať, kĺby,
trčať, hĺbka, mrzeť sa, fŕkať, žlna, vŕkajú, nehltaj, jabĺčko,
trma, vrma, hlboký, dlh, chĺpky, tĺcť, prehŕňať, brko hŕstka,
mlč, trp, kŕdel, vrčať, žĺtok.

VUpracovanie. Rozdeľte tie slová do štyroch stĺpcov,
takto:

1 r í ŕ
j

čln hrb vĺča vŕba
1 Ir r

čln hrb vĺča vŕba

IX. Delenie slov na slabiky.
Keď píšeme, často sa stane, že sa na konci riadku celé

slovo nesmesti a tu ho musíme rozdeliť (roztrhnúť). Pri de
lení slov na konci riadku musíme pozorovať slozenie alebo
pôvod a kmeň slova. Rozdelené slová označujeme spojní
kom (-), na pr. ne-od-chá-dzaj-te.

Slova jednoslabičné sa nedelia. (Vidz úl. 3).
Spoluhlásky: dz, dž, ch — nikdy nesmieme rozdeliť. Na

pr. nú-dza, u-cho.
Úloha 18.

Rozdeľte na slabiky!
= medza, mucha, hádžem, zobúdzal, potecha, sadze, nechuť, duchna,
tichý, varecha, sucho, brucho, nezavadzaj, pradza, sádžeme, mládza,
pachola, dýcham, vychádzaj, rýdzik.

Dvojhlásky; ia, ie, iu, on — tiež nesmieme rozdeliť

Úloha 19.

Rozdeľte na slabiky slová z úl. 15.

Tieto predpony tvoria osobitné slabiky (Prefixes):
bez- na- o- po- pred- roz- u- za
da- nad- oh- pod- pri- so- vo- zo
do- ne- od- pre- preš- sú- vy-

Úloha 20.
Rozdeľte na slabiky!

= bezočivý, dakto, doniesť, navariť, nadpisať, nepiť, oklamať, ob

hrýzť, odviezť, posmetať, podpísať, preprať, predvčerajšok, privolať,



prespolie, rozhádzať, sožrať, súhlas, uniesť, voskrz, vytreť, zaviazať,
zodrať, odobrať, dodať, zavreť, obrať, nechceš, vyznať, nesmieš roz
biť, potisnúť, rozstrihať, predpovedať, odťať, poddať sa.

Prípony (Suffixes); -ný, -ná, -né, -stvo, -ka, -li, -mi, -ší,
-ský tiež tvoria osobitné slabiky. Poznáme ich dľa toho, že
sa tak viacej slov končí. Na pr. ver(-ný), pán (-stvo).

Úloha 21.
Rozdeľte na slabiky!

= rovný, falešná, chutné, bohatstvo, kamarátka, plietli, nožmi, vyšší,
pánsky, nočná, rovné, školstvo, suchší, starší, babský, hasičský, kňaz
stvo, víťazstvo, triasli, horárstvo, Slovensko, školstvo.

Dve samohlásky, keď niesu dvojhláskami, delia sa jedna
od druhej. Na pr. No-e, Jo-el, vy-o-rať, Žo-fi-a.

Úloha 22.

Rozdeľte na slabiky!
=preobuť, neumytý, vyučiť, preobuť, Leo, naozajst, Maria.

Spoluhlásky “r” a priberajú k sebe predchádzajúcu
spoluhlásku. Na pr. mú-drosť, ho-blík,

Úloha 23.
Rozdeľte na slabiky!

= žobrák, teplo, mysleť, modlitba, útly, náhle, jabloň, ohrada, lotri,
chytrý, kmotra, modré, vidly, štedrosť.

Spoluhlásky “s” a “š” tiež priberajú sa k nasledujúcej
spoluhláske.

Spoluhlásky “sír, štr, skr, škr, skl, škl,” obyčajne sa ne
rozdeliljú. Na pr. ja-strab, ka-šle, hu-stý, pre-do-streť.

Úloha 24.

Rozdeľte na slabiky!
= mešťan, blesky, prísny, maštaľ, pošlem, miesto, kostol, ostroha,
treskla, iskra, ostrie, haspra, ošklivý, čistý, ústa, láska, hlísta, posta
viť, nestrieľajte.

Složené slová delia sa dľa čiastok, z ktorých sú složené.
Na pr. roz-um, pol-o-strov, noc-ľah.

Úloha 25.
Rozdeľte na slabiky!

= veľactený, kolpvrat, päťročný, vinohrad, ďalekohľad, pradedo,
zemeplaz, okamženie, obchod, obojživelník.

Niekde však dve spoluhlásky rozdelujú sa takto: iz-ba,
pan-na, lep-šie.



Úloha 26.

Rozdeľte na slabiky!
= trpký, oltár, sviatky, dievča, jačmeň, cirkev, horký, tenšia, hrable,
kradnúť, haňba, farba, sedlo, pekné, väčšie, prudký.

X. Triedenie slov.
Slová sú srozumiteľné čiastky reči. Podľa rozdieľneho

smysln a významu rozoznávame v slovenčine deväť tried slov
alebo čiastok reči. Tie sú:

5. Číslovka (Numeral adjec-1. Podstatné meno (A noun)
2. Prídavné meno (An ad tive).

jective). 6. Príslovka (An adverb).
7. Predložka (Preposition).
8. Spojka (Conjunction).
9. Citoslovo (Interjection).

3. Zámeno (A pronun).
4. Sloveso (A verb).

Každá osoba má svoje meno. Osoby sú ľudia a duchovia,
preto, že môžú vedeť o sebe. Na osobu dopytujeme sa otáz
kou: kto? Na pr. Kto býva v dome? V dome býva: Otec,
matka, syn dcéra, brat, sestra, atď. To sú mená osôb v ro
dine. Sú tiež mená osôb dľa zamestnania, ako: listár, mlie
kar, kupec, vojak, roľník, atď. Tiež sú mená osôb dľa reme
sla, totýž takých, ktorí niečo dorábajú, ako: šaty, obuv, nára
die, atď. a jejich mená sú; krajčír, obuvník, stolár, murár,
kováč, atď.

Úloha 27.

Mená osôb dľa zamestnania a dľa remesla. Rozdeľte
ich na dvoje!
=pastier, kvetinár, tehlár, barviar, plechár, lekár, pohrabnik, kame
nár, kupec, kadlec, bednár, mäsiar, kolár, hrnčiar, zámočník, hasič,
kňaz, učiteľ, kostolník, hudobník, sklenár, námorník, pokrývač, tesár.

Každá vec má tiež svoje meno. Veci sú dvojaké: životné
a neživotné.

Životné veci sú zvieratá, ako: pes, kôň krava, mucha,
atď.

Neživotné veci sú tie veci, ktoré nežijú, ako: kameň, vo
da, linaj, nôž, atď. ii

Medzi neživotné veci patria aj také, ktoré sa dajú po
čuť, ako; krík, smiech, plač, hudba. Tiež také, ktoré môže-



me len cítiť, ako; teplo, zima, boľasť, hlad, smäd. A koneč
ne aj také, ktoré sa len mysieť dajú, ako: radosť, žalosť,
strach, život, smrť, atď.

Na veci dopytujeme sa otázkou: Čo? Na pr. Čo šteká?
Čo tečie? Čo cítiš?

Mená osôb, mená vecí životných aj veci neživotných sú
podstatné mená.

1. PODSTATNÉ MENO (A noun) je prvá čiastka reči.

UloKa 28.

Nasledujúce podstatné mená rozdelte do troch stĺpcov.
Mená osôb. Mená vecí životných,! Mená vecí neživotných.

človek lev i blato
= dieťa, hus, mydlo, kameň, kohút, kapusta, zajac, vlk, kostol, lavica,
maliar, súsed, hrniec, úradnik, klinec, žaba, oheň, palica včela, škola,
sadlo, dievča, zástava, matka, ryba, žena, chrobák, myš, chlapec, vojak,
had, brat, otec, chlap, komár, krava.

Podstatné mená sú trojakého rodu (pohlavia): mužského,
ženského a stredného. (Masculine, feminine and neuter
gender).

Tie podstatné mená, pred ktoré môžeme predložiť slo
víčko “ten” sú mužského pohlavia, na pr. ten otec; pred ktoré
“tá” sú ženského, na pr. tá matka; a pred ktoré “to” sú stred
ného pohlavia, na pr. to dieťa.

Úloha 29

Pripojte slovíčko: “ten, tá, alebo to” ku týmto slovám. Na prí
klad; (ten) brat, ((tá) nevesta, (to) vnúča, banik, sestra, dievča,
drotár, gazda, slúžka, hodinár, slečna, sirota, stryná, manžel, ujčiná,
maliar, manželka, občan, priateľka, macocha, pastorča, decko, Slo
venka, súsedka, mladucha, evanjelik, majiteľ, nemluvniatko, Indián,
Češka, cigáňča. Nemec, tiger, mucha, semeno, žiak, žena, zviera, pekár,
vtáča, drevo, knižka, linaj, nôž, slovo, kľúč, zahrada, krava, prst,
slnko, lavica, jaro, strom, papier, glej, ulica, tráva, pero, okno, strecha,
stužka, dlaň, pes, mydlo, leto.

Úloha 30.

Mená osôb v rodine.
Mužské: otec, syn, brat, bratranec, dedko, vnuk, strýc, ujec, svá

čik, svokor, zať, švagor, otčim, pastorok, synovec, kmotor.
Ženské: matka, dcéra, sestra, svokra, macocha, neter, pastorkyňa,



tetka, vnučka, nevesta, švagriná, bábka, ujčina, kmotra, strýnka, se

strenica.

Vypracovanie. Dávajte ich do páru, takto;
j

otec-matka
| syn-dcéra

Úloha 31.

Urobte tak, ako v úl. 30!
Mužské: muž, pán, sluha, mládenec, družba, ženich, kráľ, vdovec,

Slovák, starec, Žid, Poliak.
Ženské: žena, pani, vdova, panna, slúžka, kráľovná, nevesta,

družica, Poľka, Židovka, starena, Slovenka.
Niektoré mená mužského pohlavia zmeníme na ženské,

tak, keď k nim pridáme isté koncovky, niektoré pritom pod
stupujú zmenu.

Úloha 31b.

Zmeňte na ženské pohlavia tak, ako je prvé slovo!
-ka: krestaň-kresťanka, boháč, cigáň, krajan, krajčír, lekár, farár,
manžel, kamarát, kuchár, majiteľ, svat, sused, priateľ, učiteľ, Švéd,
Talian.
-čka: evanjelik-evanjelíčka, obchodník, katolík, kostolník, cirkevník,
žiak, žobrák, spevák, rečník, vnuk, herec, zápisnik, účtovník, po
kladník.
-kyňa: úd-údkyňa, člen, prorok, predseda, Nemec, Turek.
-ina; gazda-gazdina, švagor, chudák.
-ška: beloch-beloška, černoch, divoch, Cech, mnich.
-žka: sluha-slúžka, nebožtík.
-ova: majster-majstrova, kupec, vdovec, švec.
-ica; dlžník-dlžnica, tanečník, nešťastník, spoločník, neposlušnik,
chovanec, čarodejník.

Úloha 32.

Mená vecí životných (zvierat).
Mužské pohlavie: kohút, pes, kocúr, kôň, buják, baran, cap, vlk,

zajac, húser, káčer, moriak, holub.
Ženské pohlavie: sliepka, hus, suka, kačica, krava, morka, kočka,

vlčica, koza, ovca, zajačica, kobyla, holubica.
Stredné pohlavie: kura, šteňa, teľa, vĺča, kozľa, jahňa, kočiatko

zajáča, húsa, morča, káča, žriebä, holúbä.
Vypracovanie. Do prvého stĺpca dajte mužské pohlavie a vy

hladajte “k nim patriace” ženské a stredné pohlavie, takto:

táten to

i pes | suka | šteňa
| kohút | sliepka I kura

Podstatné delíme tiež na vlastné, obecné a myšlienkové.



a) VLASTNÉ PODSTATNÉ MENÁ (Proper nouns)
Vlastné podstatné mená sú tie, ktoré označujú mená len

jednotlivých osôb alebo vecí. Sú to:
1. Krstné mená (mužské a ženské): Ján, Josef, Anna

Oľga, atď.
2. Rodné mená (priezviská): Štefánik, Kollár, Hurban,

Lichner, atď.
3. Mená národov: Slovák, Čech, Nemec.
4. “ krajín: Francúzsko, Čína, Československo.
5. “ miest: Praha, Bratislava, Chicago.
6. “ riek: Váh, Morava Dunaj.
7. “ vrchov a hôr: Kriváň, Choč, Bradlo.
8. “ sviatkov: Vianoce, Advent, Veľká noc.
9. “ zvierat: Dunčo, Sivko, Šport.

K nim patria tiež mená jazier, pevnín, ulíc, novín (ča
sopisov), spolkov, atď. .Vlastné podstatné mená pišeme vždy
a všade “veľkou” počiatočnou písmenou, avšak keď sú dve
slová, píšeme: Tiché more. Čierna hora. Nový rok, atď.

Úloha 33.

V každom riadku nachodiace sa vlastné mená doplňte
tak, aby ich bolo 10 z každých!

Úloha 33b,

Odpíšte túto úlohu a podčiarnite vlastné podstatné mená.
— M. R. ŠTEFÁNIK. —

Milan Rastislav Štefánik narodil sa na Košariskách pri Brezovej,
na Slovensku, r. 1880. Bol svetochýrnym hvezdárom. Bárs bol Slo
vákom, väčšinou žil vo Francúzsku a za istý čas i na ostrovoch Tahiti
v Tichom okeáne. Keď vypukla svetová vojna vstúpil do francúzkej
armády. Stál sa letcom na lietadle (aeroplane). Na bojišti sa preslá
vil hrdinstvom, takže v hodnosti postupoval až sa stál generálom.
Pochodil Európu, Ameriku a Asiu a všade organisoval vojanské sbory
(legie) oproti Nemcom a Maďarom a všemožne pracoval na oslobo
dení Slovenska z rúk Maďarov, lebo do toho času boli Slováci vo
vlastnej zemi od Maďarov kruté prenasledovaní pre ich národnie
presvedčenie. Potom stál sa ministrom války. Keď už oslobodený
bol ľud československý a utvorená bola republika československá a on
sa vracal 4. mája 1919 z Talianska domov, lietadlo sa srútilo neďaleko
Bratislavy a on mrtvý padol na zem. Zaplakal celý národ nad



smrťou svojho miláčka. Nepočetné zástupy ľudu ho na poslednej
ceste odprevádzali. Pochovaný je na vrchu Bradle, na Brezovej, kde
mu národ slovenský nedávno postavil i nádherný pomník. Pamiatka
jeho bude žiť na veky v srdciach verných Slovákov!

b) OBECNÉ PODSTATNÉ MENÁ (Common nouns)

Obecné podstatné mená sú také, ktoré môžeme pripísať
viac rovnorodým osobám alebo veciam, ako sú: sused, voják,
chlap; matka, žena, mesto, krajina, rieka, more, vták. (Také
to obecné podstatné mená sme mali v úl. 27, 28, 30.).

Úloha 34.

Odpíšte úl. 33b, a podčiarnite obecné podstatné mená
dvakrát’.

c) MYŠLIENKOVÉ PODSTATNÉ MENÁ. (Abstract nouns).

sú tie, ktoré sa mysleť alebo cítiť dajú. Sú to mená dobrých
vlastností, ako: poslušnosť, usilovnosť, vernosť, tichosť, vie
ra, modlitba, trpelivosť, pobožnosť a tiež mená zlých skut
kov a vlastnosti, ako sú: lenivosť, hnev, závisť, krádež, lako
mosť, pýcha.

Úloha 35.

Odpíšte úl. a podčiarnite
“myšlienkové” podstatné mená!

= Lepší rozum, nežli peniaze. Statočnosť trvá na večnosť. Zdravie,
nemoc, radosť, smútok sa menia u človeka. Smrť je skončenie živo
ta. Proti veku nieto lieku. Dostal veľký strach. Uč sa pilné kým
si mladý; na starosť nebude kedy. Varuj sa hnevu a zlosti; tak ujdeš
mnohej trpkosti. Idešli do spoločnosti; nezabúdaj na slušnosti. Jedlo,
pitie to požívaj; lež na miernosť nezabývaj. Záhaľka a lenivosť samy
sa trestajú; bo lenivci v živote biedu, psotu majú. Preto sa len pil
nosti pridržme v mladosti; to nám niekdy donesie, šťastia a radosti.

JEDNOTNÝ A MNOŽNÝ POČET (Singulár and plurál
number.)

Podstatné mená môžú byť v jednotnom alebo v množ
nom počte. Keď podstatné meno len jednu osobu alebo jed
nu vec znamená, vtedy je počtu jednotného; keď ale značí
viacej osôb alebo vecí, je počtu množného, na pr.



Jednotný p. | Množný p.
(ten) chlap—(tí) chlapi
(ten) strom—(tie) stromy
(tá) žena—(tie) ženy

(tá) knižka—(tie) knižky
(to) dievča—(tie) dievčatá
(to) pero—(tie) perá

Keď z jednotného počtu tvoríme množný počet, treba si
všimnúť akého pohlavia je podstatné meno, poneváč k tomu
sostavené sú isté pravidlá. Podstatné mená mužského pohla
via rozdeľujeme na životné a neživotné.

Mužského pohlavia životné podstatné mená v množnom
počte končia sa na: (mäkké ale krátke) -i, -ia, -ovia.

Úloha 36.

Urobte množný počet! Dávajte (-i)!
stolár-stolári

mliekar-mliekari
= mäsiar, pekár, maliar, kováč, drotár, garbiar, chlap, hrobár, krajčír,
kurátor, rybár, murár, zlodej, listár, lekár, oráč, kamarát, hasič.

Úloha 37.

Urobte množný počet! Dávajte (-i)! (Mená zvierat.
zajac-zajaci

jastrab-jastrabi
= lev, brav, had, slon, medveď, potkan, tchor, jeleň, holub, kohút, páv,
komár, netopier, (kôň-kone).

Úloha 38.

Urobte množný počet! Dávajte (-ia) !

brat-bratia
= rodič, súsed, občan, majiteľ, hosť, staviteľ, kazateľ, učiteľ, krotiteľ,
spisovateľ, mešťan, priateľ, cestovateľ, manžel, (človek-ľudia).

Úloha 39.
Urobte množný počet! Dávajte (-ovia) !

syn-synovia
= strýko, dedo, sluha, sudca, obhajca, strážca, Jano, Paľo, vodca,
ochranca, družba, zradca, Miško, .lurko, zať, duch, vrah, gazda, apo
štol, predseda.

ÍNiektoré podstatné mená mužského pohlavia životné sa
končia na (-k), ako: vojak ,žiak, vlk a množnom počte toto
(-k) zmení sa na (-c) takto: vojaci, žiaci, vlci. Niektoré sa
končia na (-ch), ktoré, v množnom počte sa zmení na (-s),
ako: leňoch—leňosi, beloch—belosi.



Úloha 40.

Urobte množný počet!
vnuk-vnuci
=žobrák, rodák, záhradník, roľník, dôstojník, prorok, hájnik, úradník,
robotník, obuvník, hudobník, pohrabník, hlásnik, námorník, zbojník,
hriešnik, otrok, dlžník, babrák, chudák, mrzák, sedliak, tulák, vinník,
mladík, neborák, cirkevník, evanjelik, katolík.

Úloha 40b.

Urobte množný počet!
valach-valasi

hajdúch, mních, divoch, černoch, padúch, Cech.
Pri niektorých menách ((životných aj neživotných)

V mužskom pohlaví zakončených na: -ec, -eň, -eť, -eľ, -ok,
-ol, “odpáda” hlaska (-e, -o) pri tvorení množného počtu.
Na pr. chlapec—chlapci, potomok—potomci.

Úloha 41

Urobte množný počet!
lovec-Iovci
otec-otcovia

=herec, strelec, kupec, cudzinec, hudec, jazdec, kosec, lenivec, mlá
denec, starec, plavec, milenec, mlatec, Nemec, neverec, povstalec, roz
pustilec, synovec, ujec, slepec, sľúbenec, surovec, švec, znalec, zajatec,
zločinec, vyslanec, vdovec, umelec, učenec, učeň, vysťahovalec, bra
tranec, svedok, väzeň, samec, renec, posol, kmotor, diabol, blázon,
vrabec, pes, tiger.

Podstatné mená mužského pohlavia neživotné v jednot
nom počte, ktoré končia na tvrdú spoluhlásku, dostávajú
v množnom počte tvrdé ale krátke (-y). Na pr. strom—stro
my, zub—zuby, zvon—zvony.

Úloha 42.

Podstatné mená mužského pohlavia neživotné. Urobte
množ. poč. Dávajte (-y)!
obraz-obrazy
= obrus, chodník, kvet, rok, chvost, stôl, sud, spev, pysk, jazyk, od
znak, liek, slovník, hák, sotierak, mráz, potok, komín, ručník, bok,
rajštiak, bozk, rukáv, stĺp, plot, zákon, mech, breh, kožuch, roh, vlas,
list, prst, prút, most.



Tie podstatné mená mužského pohlavia neživotné, ktoré
v jednotnom počte sa končia na mäkkú spoluhlásku, dostá
vajú v množnom počte krátke (-e). Na pr. verš—verše,
prsteň—prstene, (deň—dni).

Úloha 43.

Urobte množný počet!. Dávajte (-e)!
kľúč-kľúče
=meč, hrebeň, remeň, habáň, prameň, koreň, koláč, bič, vrkoč, me
siac, rozdiel’, mozoľ, stroj, kraj, boj, linaj, žaluď, dážď, bôľ, závoj,
koš, závej, háj, kroj, nápoj, pohár, kríž, nôž, golier, mäkčeň, kaštieľ,
strekáč, pekáč, plecháč, sekáč, tanier.

Úloha 44.

Tak ako v úl. 41 sú podstatné mená životné, z ktorých
odpáda alebo sa vynecháva (-e, -o), také sú aj neživotné.
Urobte množný počet!
klinec-klince | peceň-pecne | grifeľ-grifle
=konec, lieskovec, blázinec, čepiec, hostinec, hrniec, koberec, kopec,
ľadovec, pupenec, pútec, sirotinec, stolec, stĺpec, škripec, štvorec,
tanec, valec, venec, zverinec, týždeň, stupeň, ražeň, peň, oheň, frfeň,
sopeľ, cumeľ, kašeľ, kŕdeľ, uheľ, účet, počet, lakeť.
háček-háčky | =prášek, paprček, malíček, hrebíček, smysel.

riadok-riadky
= cecok, členok, člnok, járok, majetok, náprstok, obojok, ohryzok,
opätok, pohlavok, pozemok, príspevok, skutok, sňatok, spolok, sväzok,
sviatok, šúľok, úrezok, vrások, zadok, zákusok, zámok, záprdok.

Úloha 44b.

Podst. m. mužs. pobi. živ. a než. Urobte množ. počet!
= orol, pútnik, protivník, puchor, brok, vôz, záchod, zakladateľ, oblek,
zemiak, vešiak, veliteľ, pazúr, uzlík, výlet, pravotár, špendlík, poku
šiteľ, pomocník, päták, pekáč, šperk, pomník, pohrab, tlumočník,
trpaslík, zvon, uterák, Slovák, Poliak, služobník, sochár, sľub, baník,
zimník, znak, zub, biskup, dážďník, darebák.

Podstatné mená ženského pohlavia (životné i neživotné),
ktoré v jednotnom počte sú zakončené samohláskou (-a),
ako: kniha, ruka, škola, žena, tie v množnom počte dostávajú
tvrdé ale krátke (-y). Na pr. kniha—kníhv. ruka—ruky,
škola—školy, žena—ženy.



Úloha 45.

Urobte množný počet!
stena-steny
=matka, panna, sestra, vdova, dcéra, slúžka, priateľka, sirota, neve
sta, tetka, Anna, Oľga, Betka, Slovenka, sliepka, koza, mucha, kočka,
sirka, slza, prosba, obrúčka, zástava, svatba, cesta, zahrada, jama,
skala, dlážka, noha, plachta, bylina, blcha, diera, dolina, haluška,
guľka, handra, izba.

Tie, ktoré pred tým (-a) majú mäkkú spoluhlásku, ako
ulica, duša, sukňa, aj tie, ktoré sa končia na mäkkú spolu
hlásku, ako: obec, obruč, loď, tie dostávajú v množnom po
čte krátke (-e). Na pr. ulica-ulice, duša-duše, sukňa-sukne;
obec-obce, obruč-obručc, loď-lode.

Úloha 46.
Urobte množ. poč.

palica-palice
= opica, svieca, rukavica, zaušnica, samica, hrča, jaternica, kútnica,
húsenica, jašterica, kačica, ľadvenica, studnica, jalovica, mluvnica,
lasica, jarabica, ustrica, lyžica, trstenica, žemľa, chvíľa, fazuľa, guľa,
bobuľa, škridľa, košeľa, vaňa, dielňa, dyňa, chyža, rohoža, koža, ja
skyňa, nedeľa, čerešňa, jaseň, daň, holeň, zbraň, jabloň, kastfia, spo
ved,’ odpoveď, dlaň, zbroj, posteľ, maštaľ, pec, hrsť, hať, koľaj,
korčuľa, kuchyňa.

Niektoré, z tých, čo sa končia na mäkkú spoluhlásku,
dostávajú v množnom počte (krátke) mäkké (-i), na pr. myš
myši, reč-reči; to preto, že po mäkkých spoluhláskach píše
ine mäkké (-i).

Úloha 47.
Urobte množ. poč.

vec-veci I

=noc, smeť, kosť, soľ, niť, milosť, voš, neresť, česť, masť.

Úloha 48.

Podstatné mená ženského pohlavia. Urobte množ. počet,
ale pozorne. (Sú tu slová na: -y, -e, -i) !

= točňa, topánka, trieska, trúba, úloha, útrata, pečať, pavlač, perla,
piaď, písmena, podkova, podobizňa, poduška, pokladnica, pokuta,
polica, pomocnica, varecha, včela, veta, veverica, viazanica, vyhňa,
výhra, víchrica, výšivka, višňa, vŕba, vstupenka, zábava, záclova, zá
stera, zátvorka, zkúška, zelina, zdravica, žila, stanica, srvátka, spori-



teľňa, spodnica, spaľňa, schôdza, sieň, sieť, sklenica, skriňa, sekera,
rúra, socha, soľnička, slečna, roľa, ryba, ovca, rana, štetka, štica;
štrúdľa, šupa, tanečnica, švajdlena, stužka, studňa, striedka, strana,
stovka, škrupina, škvrna, bájka, buchta, bôta, brada, borovica, bránka,
cverna, čiara, doska, hodina. (Viď úl. 41)! garbiareň, obec, pieseň,
myseľ, továreň, báseň, kasáreň, kázeň, povodeň, cirkev.

Podstatné mená stredného pohlavia majú štvoraké za
končenie, tie, ktoré v jednotnom počte končia sa na samohlá
sku (-o), dostávajú v množnom počte dlhé (-á), na pr. slovo
slová, vrecko-vrecká.

Úloha 49.

Urobte množ. poč. ((Dávajte -á)!
rebro-rebrá
= veslo, meno, remeslo, žihadlo, sedlo, strašidlo, mesto, šidlo, opera
dlo, koleso, čelo, svetlo, okno, vojsko, heslo, lietadlo, porekadlo, pra
vidlo, leto, blato, černidlo, hrdlo, zrkadlo, jedlo, brko, brucho, hrozno,
dno, kladivo, jazero, hnojisko, hovädo, humno, jablko, jadro, mračno,
telo.

Y slovenskej reči však máme pravidlo, že v jednom slove
dve dlhé slabiky nemôžú vedľa seba stáť. Dlhé slabiky sú
tie, v ktorých je dlhá samohláska alebo dvojhláska (-ia, -ie,
-iu, -ô). Podľa toho teda píšeme: víno-vina (nie: víná);
mlieko-mlieka (nie: mlieká).

Úloha 50.

Urobte množ. počet! (Dávajte -a)!
plátno-plátna
= číslo, dláto, vlákno, súkno, rúcho, púzdro, krýdlo, hniezdo, striebro,
žriedlo, hospodárstvo, miesto, ráno, písmo, prádlo.

Iné podstatné mená stredného pohlavia v množnom počte
zakončievajú sa na: (-ia), (-ená), (-atá) alebo (-ence), na pr.
pole-polia, semä-semená, dievča-dievčatá, dievčence.

Úloha 51.

Urobte množ. počet! (Dávajte -ia)!
plece-plecia
= vajce, vrece, srdce, ovocie, poludnie, korenie, stavanie, znamenie,
krštenie, požehnanie, vysvedčenie, svedomie, šťastie, uhlie, veselie,
okolie, podnebie, zbožie, obilie.



Úloha 52.

Urobte množ. počet! (Dávajte -ená)!
plernä-pletnená
= vemä, ramä, temä, bremä.

(Tie slová môžme písať aj; plemeno, vemeno, temeno,
atď.)

Úloha 53.

Urobte množ. počet! (Dávajte -atá, -ence)!
vnúča-vnúčatá, vnúčence.
= zviera, žriebä, vĺča, teľa, kozľa, jahňa, koča, šteňa, húsa, káča,
kura, holuba.

Úloha 54,

Urobte množný počet!
= divadlo, koleno, klbko, prikázanie, sedadlo, prasa, poschodie, me

stečko, decko, stádo, náradie, kúzlo, jadierko, lice, nárečie, námestie,
vtáča, (oko-oči, ucho-uši, dieťa-deti).

Sú i také podstatné mená, ktoré “len” množný počet udá
vajú. Na pr. dvere, husle, hrable, kachle, kliešte, vráta, prsá,
ústa, vidličky, hodinky, okuliare, hody, gajdy, otruby, pľúca,
suchoty, fúzy. Voláme ich pomnožnými podstatnými me
námi.

Úloha 54b.

Urobte množný počet z úl. 31b, takto: kresťania-kre
sťanky.

Podstatné mená môžeme v ich významu (zdrobňovať)
zmenšovať alebo i zväčšovať. Ku zmenšovaniu upotrebujeme
rozličné prípony, na pr. ruka-ručička, ručenka, ručičenka,
atď.

Úloha 55.

Zmenšujte, tak ako je prvé slovo!
1- Jano-Janko, Martin, Štefan, Jozef, kladivo, hrdlo, rebro.
2- vôz-vozík, prút, nôž, stĺp, pes, kôň, vietor, vták.
3- prsteň-prstienok, hrebeň, remeň, koreň, kvet.
4-ec; zvon-zvonec, mlyn, chlap, strom.
5- zvon-zvonček, strom, chlapec, starec, hrniec, nôž, kôň,
6- vták-vtáčik, žiak, hák, potok.
7-čka, -ička: múka-múčka, sestra-sestrička, lúka, ruka, žena, hruška,

krava, hora, lavica, koza, kočka, tetka, vdova, sukňa, cesta, ruža,
Beta, Anna, Zuzka, matka.



8- dedina-dedinôčka, jama, zahrada, komora, polievka.
9- dcéra-dcérka, včela, srna, hora, mucha, kniha.
10- Beta-Betenka, hlava, dcéra, Anna, Maria, ruka.
11- -uška: Katka-Katuša, tetka, dcéra, mama, Anna.
12- vnúča-vnúčatko, (Vezmite k tomu slová z úl. 53 a 32)1
13- -éčko: mesto-mestečko, miesto, hniezdo, kladivo, lice, srdce.

mlieko, víno, pivo, jablko, vajce, kolo, oko, ráno.
14-ško: ucho-uško, brucho.

Úl. 55b. Zmenšujte slová v úl. 30.
Pri zväčšovaní užívame príponu: sko. Podstatne meno

vtedy zmení sa na stredné pohlavie, na pr. ten strom — bude:
(to) stromisko.

Úloha 56.

Zväčšujte!
= kohjút-kohútisko, chlap, kameň, sud, stôl, dub, nos, vietor, pes, oheň,
ruka, mucha, kocka, sliepka, dievka, chlapec, drevo, oko, brucho,
sadlo, blato, bahno, dom, nôž.

Úloha 57.

Urobte množný počet z úl. 29-31

Úloha 58.

Čiastky tela ľudského. Dľa úl. 29 — Ukazujte ich, takto:
(tá) hlava, (tá) tvár, (to) čelo, oko, véčko, mihalnica, lice, (ten) nos,
ústa, zub, ďasno, jazyk, pysk, brada, temeno, tylo, vlas, krk, hrťaň,
plece, lopatka, chrbát, bok, rebro, prsá, brucho, rameno, ľaket, ruka,
dlaň, prst, hánka, necht’, stehno, koleno, lýtko, hnát, členok, noha,
päta, šlapaj, podošva, palec; kostra, koža, krv, sval, srdce, pľúca,
žalúdok.

b) Zmenšujte z nich tie známejšie, ako: hlavička, atď.
Úloha 59.

Nájdite z prírodopisu mená 50 zvierat potom ich rozdeľte
dľa pohlavia a tiež urobte množný počet.

Úloha 60.

Urobte ako v úl. 59!

Yynajdite z prírodopisu 10 mien stromov ovocných, les
ných, krov, zelenín, kvetín, obilia, nerastov a rozdeľte ich dľa
pohlavia.

Máme podstatné mená, ktoré značia opak iného (opposite
meaning) podstatného mena.



Úloha 61

I. ráno, poludnie, svetlo, leto, sucho, radosť, smiech, priateľ, záro
bok, sila, spodok, deň.

II. večer, plač, zima, škoda, slabosť, nepriateľ, vrch, tma, vlhko, pol
noc, žalosť, noc.
Vypracovanie: Ku prvým nájdite patričné opačného významu

z II-hých slov, na pr. ráno-večer.

Úloha 62,

Cim je?
I. chlieb, voda, dom, uhlie, kapor, had, včela, repa, fialka, vinič,

vŕba, mramor.
II. .pokrm, nápoj, stavanie, ryba, kvetina, hmyz, ker, plaz, strom, zele

nina, palivo, kameň.

Vypracovanie: Co íe chIieb? ChHeb í e Pokrm -

Čo je voda? Voda je nápoj.
Y úl. 62. máme nielen slová ale aj vety. Sú to vety jedno

duché. Prvé slovo nám udáva meno veci a druhé označuje
čím je. Také slovo o ktorom vo vete hovoríme, volá sa pod
metom (Subject).

To slovo, ktoré nám ukazuje, čo o podmete hovoríme,
(čím je), volá sa prísudkom (Predicate). Podmet a prísudok
sú hlavné čiastky vety.

Úloha 63.

Urobte ako v úl. 62!
1. kladivo, kabát, biblia, kostol, jabloň, diamant, mucha, koryt

načka, cibuľa, panenka, funt, galón, desák, tanier, flinta, hrozno, ka
nárik, ruža.

2. nástroj, rúcho, kniha, ovocie, stavanie, váha, miera, hmyz,
zelenina, plaz, strom, hračka, drahokam, riad, zbraň, peniaz, vták,
kvetina.

TT . Tázacie vety. Podmet. Prísudok.
Vypracovanie: *

—
7
—— -— ——n rr

—
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Co je kladivo? Kladivo je nastroj.

Úloha 64.

Povedzte ako menujeme to mäso, ktoré dostávame zo

sliepky, kurata, brava (svine), vola (kravy, jalovice), husi,
kačice, moriaka, zajaca, kozy, ovce (barana, jahňata), ryby,
jeleňa, teľata.

Vypracovanie: Zo sliepky je slepačina.



2. PRÍDAVNÉ MENÁ.

Prídavné meno (An adjective) je druhá čiastka reči.
Také slová, ktorými označujeme aké sú osoby alebo veci,

voláme prídavnými menami. Volajú sa tak preto, poneváč
sa “pridávajú” ku podstatným menám a odpovedajú na otáz
ku: Aký? Aká? Aké? Na pr. Aký? Dobrý otec. Aká? Dobrá
matka. Aké? dobré dieťa.

Prídavné mená sú tiež trojeho pohlavia, akého pohlavia
je podstatné meno, takého pohlavia vždy pridá sa mu aj prí
davné meno.

Úloha 65.

Žiak — poslušný. Brat — smutný. Robotník — usilovný.
Chlapec — zdravý. Žobrák — chudobný. Kráľ — bohatý.
Dedko — starý. Vnuk — mladý. Remeslnik — šikovný. Slo
vák — verný. Človek — hriešny. Vojak — smelý. Tiger —

dravý. Kôň — rýchly. Zajac — plachý. Holub — čistotný.
Vôl — pevný. Jeleň — plachý. Potkan — škodlivý. Žena —
nemocná. Dcéra — poslušná. Sestra — šťastná. Babka —
stará. Hus — biela. Krava — užitočná. Húsenica — pažra
vá. Žaba — studená. Kočka — falošná. Veža — vysoká.
Cverna — tenká. Stena — hladká. Poduška — mäkká. Ruža
— voňavá. Fialka — modrá. Krieda — krehká. Odpoveď
— krátka. Dieťa — nepokojné. Dievča — tiché. Vnúča —
malé. Vtáča — operené. Oko — podivné. Ovocie —- zralé.
Jablko — šťavnaté. Seno — suché. Okno — čisté.

Vypracovanie. Aký je žiak? Žiak je poslušný.
Prídavné mená sú tiež jednotného i množného počtu.

V jednotnom počte zakončujú sa na (dlhé tvrdé): -ý, -á, -é.
V množnom počte prídavné mená mužského pohlavia životné
končia sa na (mäkké dlhé) -i; neživotné mužského pohlavia
a tiež ženského i stredného pohlavia (životné aj neživotné)
v množnom počte končia sa na (dlhé) -é, takto:

(Jednotný p.(Množný p.
| -ý |-í (životné), -é (neživ.)Mužské

Ženské -á |-é
-é |-éStredné



|Jednotný p.
Mužské Žobrák je starý. Kabát je starý.
Ženské [Babka je stará.
Stredné |Vino je staré.

|Množný p.
Mužské [Žobráci sú starí. Kabáty sú staré.
Ženské [Babky sú staré.
Stredné [Vina sú staré.

Pri prídavných menách podľa toho by mala byť posledná
slabika dlhá, avšak tu piati tiež to pravidlo (121) o dlhých
slabikách (Viď úl. 50), preto nemôžeme písať: čierný, ale
čierny, nie múdrý, ale múdry, t. j. keď je predposledná slabi
ka dlhá, vtedy posledná slabika nedostane dĺžeňa.

Úloha 66.

Množný počet.
Žiaci sú pozorní. Ovce sú krotké.
Chlapci sú pravdomluvní. Kocky sú maškrtné.
Mládenci sú zdvorilí.
Chlapi sú pevní.

Lalije sú krásne.
Zaušnice sú zlaté.
Varechy sú drevené.
Rozprávky sú zábavné.
Kázne sú poučné.

Susedia sú snášanliví.
Otcovia sú starostliví.
Ľudia sú smrteľní.-
Vtáci sú hladní. Deti sú poslušné.

Vnúčata sú zdravé.
Dievčatá sú úslužné.
Húsence sú žlté.

Psi sú chlpatí.
Hadi sú jedovatí.
Zemiaky sú sypké.
Kotle sú medenné. Kurence sú malé.
Pomníky sú mramorové. Zaušnice sú zlaté.

Železá sú hrdzavé.
Drevá sú práchnivé.
Hrozná sú sladké.
Polená sú krátke.
Sedadlá sú pohodlné.
Mračná sú tmavé.

Vrchy sú príkre.
Dáždniky sú potrebné.
Matky sú láskavé.
Dcéry sú poslušné.
Dievky sú úctivé.
Nevesty sú pracovité.
Ženy sú trpezlivé. Jedlá sú chutné.



Ryby sú nemé. Polia sú úrodné.
Vlákna sú tenunké.Sliepky sú strakaté,

Kravy sú bachraté.
Vypracovanie. Urobte jednotný počet, takto: Žiak je

pozorný. Aký je žiak?

Úloha 66b.
Urobte množný počet z úl. 65, takto; Akí sú žiaci? Žiaci

sú poslušní.
Úloha 66c,

Pýtajte sa; Aký je cukor? Odpovedajte: Cukor je
sladký.
=cukor, ocot, tráva, sadza, vosk, sňah, ľad, krv, perko, habáň, nebo,
britva, motyka, dedko, vnuk.
= (sladký, kyslý, zelený, čierny, žltý, biely, studený, červený, ľahký,
guľatý, modrý, ostrý, tupý, starý, mladý).

STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN. (Comparison of
Adjectives.)

Keď niekoľko osôb, alebo vecí ohľadom ich vlastnosti
porovnáme a nájdeme, že jedna od druhej má viac alebo menej
tej vlastnosti, vtedy prídavné mená stupňujeme a síce na tri
stupne môžeme stupňovať prídavné mená.

(1. Položiteľ (Positive), 2. Srovndvateľ (Comparative),
3. Svrchovateľ (Superlatíve degree).

1-vý stupeň: (je obyčajné prídavné meno, ako: mladý,
múdrý, atd.

2-hý stupeň: dostane prípony: (-ši, -šia, -šie; alebo; -ejši,
-ejšia, -ejšie.)

3-tý stupeň: dostane predponu: (naj-) ku druhému
stupňu.

Na pr.: mladý—mladší—najmladší
drahá—drahšia—naj drahšia
slabé—slabšie—najslabšie
ostrý—ostrejši—n aj ostrejši
užitočná—užitočnejšia—najužitočnejšia
lacné—lacnejšie—najlacnejšie.



Úloha 67

Stupňujte!
= nový, starý, tmavý, bohatá, suchá, zdravá, slané, tvrdé, tiché;
smutný, smädný, skúpy, teplá, štihlá, tučná, chytré, chudobné, chutné;
krátky (kratší), sladký, tenký, mäkká, nízka, úzka, hlboké, ťažké,
ľahké; biedny, bľadý, bojazlivý, čerstvý, čistá, dlhá, driečna, drobné,
hladké, horúce, chudý, kyslý, krotký, lakomá, lenivá, náhla, mastné,
mokré, milé.

Niektoré prídavné mená stupňujú sa nepravidelnú. Na pr.
dobrý — lepší -— najlepší veľký — väčši — najväčší
zlý — horši — najhorší nízky — nižší — najnižší
malý — menší — najmenší krásny — krajší — najkrajší

Úloha 68.

(I. a II. stupeň.)
Cukor, mäd — sladký. Dom, väža — vysoký. Rieka, more —

hlboká. Ulica, ulička — úzka. Vlk, líška — plachý. Potkan, myš —

malý. Nôž, britva — ostrý. Železo, oceľ — tvrdé. Žralok, veľryba
—- veľký. Meď, zlato — ťažká. Lipa, jedľa — vysoká. Špagát,
cverna — tenký. Kôň, slon — pevný. Lavica, stôl — široká.

Vypracovanie: Aký je cukor? Cukor je sladkú, ale mäd je
sladší.

Úloha 69.

Tri stupne prídavných mien.
Drevo, kameň, železo-ťažké. Pes, kôň, krava — užitočný. Vlk,

meďved, lev — silný. Kočka, potkan, myš —- malá. Pes, jeleň, auto
mobil — rýchly. Chrobák, mucha, komár — malý. Matka, otec,
dedko — stará. Mládenec, chlapec, dieťa — mladý. Vápno, múka,
sňah — biele. Striebro, zlato, diamant — drahé. Sekera, nôž, britva
— ostrá. Dom, veža, vrch — vysoký. Hviezda, mesiac, slnko —
jasná. Nezábudka, fialka, ruža — krásna. Voda, sklo, povetrie —

priezračné. Potok, rieka, more — hlboký. Šaty, potraviny, zdravie
— potrebné. Janko, Paľko, Ďurko — usilovný. Marka, Oľga, Anka
— poslušná.

Vypracovanie: Dom je vysoký, veža je vyššia a vrch je najvyšší.
O prídavných menách (v úl. 65.—66.) hovoríme, že sú

tvrdého východu (zakončenia), lebo tam predposledná hláska
je tvrdá.

Mäkkého východu (zakončenia) prídavné mená sú tie,
v ktorých predposledná hláska je mäkká spoluhláska, na pr.
fíoži oltár. Hovädzia polievka. Svieže ovocie!



Prídavné mená mäkkého východu končíme mäkkým
dlhým -í

Jednotný p.: Množný p.
-i -i
-ia
-ie

-ie
-ie

Zase však i tu platí to pravidlo o dlhých slabikách.

Úloha 70.
Prídavné mená mäkkého zakončenia.

Cudz- človek. Telac- pečienka. Ps- sadlo.
Kniežac- syn. Kurac- hlava. Žab- stehienko.
Veverič- chvost. Cudz- reč. Bravčov- mäso.
Domác- chlieb. Bož- vôľa. Pav- oko.
Súc- mladík. Dnešn- noc. Jarn- slnko.
Ryb- tuk. Cloveč- kostra. Národn- povedomie.
Budúc- rok. Horn- ulica. Lastovič- hniezdo.
Jeleň- loj. Veverič- kožka. Horn- poschodie.
Husac- krk. Bybäc- masť. Dnešn- ráno.

Vypracovanie: Aký je to človek? To je cudzí človek.
Súprídavné mená, ktoré možno spolu spáriť dľa opač

ného významu, totýž druhé má opak prvého. Na pr. dobrý—

zlý, mladý—starý, atď. (Opposite meaning).
Niektoré prídavné mená opačného významu tvoríme

tak, keď pridáme predponu: ne-, na pr. známy—neznámy,
istý—neistý, atď.

Úloha 71.

I. Zdravý, smutný, silný, ostrý, vysoký, smelý, hladký,
tichý, tesný, dlhý, užitočná, sladká, hustá, krásna, hlboká, ši
roká, studená, tenká, plná, bohatá, suché, ľahké, rovné, čisté,
lacné, živé, tvrdé, nové, krehké, prijemné.

II. Nemocný, veselý, krátky, voľný, krikľavý, slabý,
nízky, tupý, bojazlivý, drapľavý, škodlivá, horká, plytká,
špatná, chudobná, úzka, prázdna, teplá, tlstá, riedka, mokré,
ťažké, odporné, kruté, krivé, špinavé, mŕtve, mäkké, drahé,
staré.

Vypracovanie:
Zdravý—nemocný, ostrý—tupý.



Úloha 72.

pozorný, chutný, milý, schopný, vďačný, spokojný, potrebný, prav
divý, zralý, smelý, poriadna, poslušná, prajná, párna, Veriaca, vlastná,
kajúca, dbanlivá, haneblivá, bojacná, cenné, cvičené, ďaleké, dospelé,
hotové, chápavé, zdvorilé, úslužné, úrodné, úctivé.

Vypracovanie: pozorný —• nepozorný.
Prídavné mená, zvlášte v deťskej reči, sa niekdy zdroh

ňujú, na pr.
nový—novučký, novunký, novulinký, (-á, -é)
malý—maličký, malinký, malilinký, (-á, -é).
Niektoré prídavné mená zase zväčšujeme, na pr. veľký

—velikanský.
Úloha 73.

Zdrobňujte dľa toho:
= pekný, tenký, úzky, teplá, slabá, stará, mäkké, dobré, krátky, tichý,
plný, ľahký, drobný, holý, chorý, biedny, biele, žltý, celá, zdravý,
útle, suchý, mladý, milé.

Úloha 74.

Zväčšujte!
=vysoký, hlboká, široké, divé.

Prídavné mená odvodzujeme tiež z podstatných mien,
takto: drevo—drevený, kameň—kamenný, deň—denný, ra
dosť—radostný, hriech—hriešny, atď. Spoluhláska -ň, -ť
ztrati svoj mäkčeň vtedy, na pr. boľasť—boľastný, jaseň—
jasenný. Keď vlastné mená zmeníme na prídavné mená,
vtedy píšeme malú písmenu, na pr. Amerika—americký,
Slovák—slovenský, Chicago—chicagský, atď.

Úloha 75.
1. -ný, (-ná, -né): nemoc-nemocný, sobáš, bok, tanec, kapusta, obec,

bieda, brucho, barva, soľ, bavlna, hudba, lúka, masť, Vianoce,
raž, žito, kukurica, rozum, les, rok, strach, dnes, smiech, Advent,
Pôst, vlna, para, viera, múka, svadba, noc, sláva, zima, nedeľa,
boľasť, Trojica, cirkev.

2. -nný: zákon, týždeň, sklo, remeň, cena, štvorhran, meď.
3. -ský: muž-mužský, lekár, kuchár, kresťan, priateľ, Poliak, Cech,

mliekar, otec, žena, škola, panna, vdova, krava, kôň, nebo, dieťa,
manžel, more, Nitra, Trenčín, ľud.

4. -cký: Nemec-nemecký, robotník, roľník, Amerika.
5. -ový: mramor-mramorový, ľad, papier, cukor, lekvár, dub, orech,

chlieb, zemiak, chren, mak, lipa, čerešňa, spolok, roh, syr, dia
mant, obrázok.



6. -ivý: liek-liečivý, pravda, oheň.
7. -vý: tma-tmavý, diera.
8. -tý: zlato-zlatý, mäso, bachor, hrb, guľa, hviezda

(Koncovky lito môžu byť aj ženského alebo stredného pohlavia
nemocná, nemocné, atď.)
Vypracovanie. Odvodzujte prídavné mená z tých slov a urobte

hneď, akékoľvek vety, na pr. Brat je nemocný. On predáva mužské
obleky, atď.

Úloha 75b.

Medzi prídavné mená patria aj tieto: hoden, vinen,
dlžen, škoden, rád.

Vypracovanie. Urobte troje pohlavie a potom vety, takto: hoden,
hodna, hodno=Ten dom je hoden $5,000.— Co myslíš, že je hodna
tá krava.

Úloha 75c.

Zprídavných mien v úl. 72, 65, odvozujte podstatné mená,
takto: pozorný (pozor), chutný (chuť), škodlivý (škoda),
poslušný (poslušnosť), atď.

Prídavné mená delíme na jakostné a privlastňovacie.

(Qualifying and possessive adjectives).
a) JAKOSTNÉ PRÍDAVNÉ MENÁ označujú jakosť ale

bo vlastnosť osoby alebo veci. Na pr. Niekto je zdravý alebo
nemocný a niečo môže byť dobré alebo zlé, totýž odpoveda
jú na otázky; aký, aká, aké? (Takéto jakostné prídavné me
ná sú v úl. 65.—74.)

b) PRIVLASTŇOVACIE PRÍDAVNÉ MENÁ (Possessive
nouns) sa volajú tak preto, že nimi niekomu niečo privlast
ňujeme a sú utvorené tiež z podstatných mien. Tie, ktoré sú
utvorené od mužského pohlavia, zakončievajú sa príponami:
(-ov, -ova, -ovo, -vi). Tie, čo sú od ženského pohlavia utvo
rené, zakončievajú sa príponami: (-in, -ina, -ino, -ini, -ine)
a odpovedajú na otázky: čí, čia čie?

Čí?—Otcov dom. Matkin ručník.
Čia?—Otcova čiapka. Matkina posteľ
Čie?—Otcovo pero. Matkino slovo.

V množnom počte;
Otcovi súsedia. Otcovi bratia. Chlapcovi kamaráti.



Úloha 76,

Bratov klobúk.
Sused-- pes.
Pán- - dáždnik.

Priateľ písmo. Tetka-- sukňa.
Štefánik rodisko. Učiteľka- - krieda,
Chlapec meno. Zuzka-- stužka.

Žobrák halena. Sestra-- chlapec. Slúžka-- prádlo
Žiak kniha.
Ján robota.

Susedka-- hrniec. Betka-- šťastie,
Dcéra- - chlapec. Žena- - slovo.

Samko- - priatelia. Marienka- - rodičia. Priateľ synovia,

Vypracovanie: Ci je to klobúk? To je bratov klobúk.

Úloha 77.

krajčír- náprstok, ihla, želiezko bratranec- chlapec, zahrada, remeslo
tesár- nebežiac, sekera, dláto Samko- palec, ruka, oko
stolár- hoblík, tešľa, drevo, nevesta- otec, matka, pozdravenie
kolár- poriez, rebrina, oje Judka- prsteň, rodina, priateľstvo
kováč- mech, nákova, kladivo kuchárka- hrniec, varecha, sitko
obuvník- poťah, dratva, šidlo Oľga- prst, hračka, ucho.
pisár- sused, kniha, pero

Vypracovanie: Krajčírov náprstok. Krajčírova ihla. Krajčírovo
želiezko.

Úloha 77b.

Napíšte úl. 77. v množnom počte, takto: Krajčírove ná
prstky, ihly a želiezka.

3. ZÁMENÁ (Pronouns).
Zámeno je tretia čiastka reči. Zámená sú také slová, kto

ré dávame “za meno” t. j. miesto podstatného mena alebo prí
davného mena.

Zámená podľa významu sú šestoraké:
1. osobné, 2. privlasťnovacie, 3. ukazovacie, 4. opytovacie

(tázacie), 5. neurčité a 6. vztažné zámená.

1. OSOBNÉ ZÁMENÁ (Personál Pronouns).
Osoby Jednotný počet. | Množný počet.

I. ja I my
II. ty 1 vy

III. on (mužské) | oni (životné), ony (neživotné)
III. ona (ženské) | ony
III. ona (stredné) ony



Zámeno “ja” znamená tú osobu, ktorá hovorí alebo prvú
osobu, v množnom počte “my”.

Zámeno “ty” znamená tú osobu, ku ktorej sa hovorí alebo
druhú osobu, v množnom počte “vy”.

Zámená “on, ona, ono” znamená tú osobu alebo vec, o

ktorej sa hovorí, čili tretiu osobu, v množnom počte “oni” keď
je to mužského pohlavia životné a “ony” keď je to mužského
pohlavia neživotné aj ženského a stredného pohlavia.

Úloha 78.

Podčiarnite osobné zámená.
Ja som žiak a ty si žiačka. Janko zase nepiše, on sa hrá. Ku

chárka nemôže odísť, ona musí variť. To dieťa už zaspalo, ono bolo
hladné. Počkajte chvíľu, aj my tam pôjdeme! Vy ste u nás neboli.
Počuli sme, že to oni, ti chlapci, urobili. Sestry dnes neprídu, ony
onemocnely. Týmto dievčatám zomrela matka; ony sú siroty.

Úloha 79.

Miesto čiaročky vložte tam patriace osobné zámená!
Chlap je silný, — je tiež zdravý. Dcéra zametá, lebo — je či

stotná. Keď ovocie dozraje, — samo opadáva. Našich susedov nenie
doma, kto vie kedy — prídu. Už odišly tie ženy, — sa vás dosť nača
kaly. Vtáčatá odletely na juh, avšak — zase priletia k nám na jar.
Tých stromkov tam už niet, — uschly.

2. PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ (Possessive pronunus).
Privlastňovacie alebo prisvojovácie zámená sú;

moj, moja, moje, moji náš, naša, naše, naši
tvoj, tvoja, tvoje, tvoji váš, vaša, vaše, vaši
jeho, jej, svoj, svoje jich, (jejich).

Úloha 80.

Napíšte jednu vetu na každé privlastňovacie zámeno a

podčiarnite ho! Na pr. To bol môj nôž.

ZÁMENÁ sú:3. UKAZOVACIE
ten, tá, to tí (mužsk. živ.), tie mužsk. neživ, a

ženské aj stredné pohl.)
tento, táto, toto títo, tieto
tamten, tamtá, tamto
onen, oná, ono

tamtí, tamtie
oní, oné

tenže, táže, tože tíže, tieže



Úloha 81.

Napíšte jednu vetu na každé ukazovacie zámeno. Na pr.
Podaj mi ten nôž!

4. OPYTOVACIE ZÁMENÁ SÚ: (Interrogative Pronouns)
ktorý, ktorá, ktoré? koľký, koľká, koľké?
kto, čo? koľkoroký, koľkoroká, koľkoroké?
či, čia, čie? aký, aká, aké? (alebo: jaký, jaká, jaké?)

Úloha 82.

Napíšte tázaciu vetu na každé opytovacie zámeno. Na pr.
Kto tam bol? Čo to máš?, ale musia to byť tázacie vety.

5. NEURČITÉ ZÁMENÁ sú tie, ktoré len neurčito ozna
čujú osobu alebo vec. Tie sú;

niekto každý každá, čokoľvek toľký, -á, -é, -í
niečo nikto každé niektorý, niektorá, niektoré taký, -á, -é, -i
dakto nič neaký, neaká, neaké barsaký, -á,-é, -í
dačo ktosi iný, iná, iné, ini sám, sama, samo
volakto čosi všeliaký, -á, -é, -ívolakto čosi všeliaký, -á, -é, -í
volačo ktokoľvek hocaký, -á, -é, -í

Úloha 83.

Napíšte jednu vetu na každé neurčité zámeno. Na pr.
Niekto vzal moju knihu. Čosi som našiel.

6. VZŤAŽNÉ ZÁMENÁ (Relative pronouns), sú tie samé
ako opytovacie, lenže upotrebujú sa vo vetách, v ktorých sa
“neopytujeme” a vzťahujú so na osobu alebo vec v inej čiast
ke vety menovanú. Na pr. Kto sa neučí, nevie. Dal mi len
to, čo mi sľúbil. Žiak, ktorý je pilný, býva chválený. Kto
nemá v hlave, má v nohách.

Úloha 84.

Použite všetky opytovacie zámená a urobte s nimi vety
(ale nie tázacie) tak, aby v nich boly vzťažné zámená!

Krom týchto máme ešte “zvratné” zámená, ako sú: seba,
sa, sebe, si, sebou. Na pr. Gazduje pre seba. Kto čo robí, sebe
robí. Môžeš si to vziať. Umyjem sa. Dobre sa najedz!



4. SLOVESÁ (Verbs).
Sloveso alebo časoslovo je štvrtá čiastka reči. Sloveso je

také slovo, ktoré nám vraví, čo osoba alebo vec robí (činí),
alebo čo sa s nimi stáva, na pr. Žiak píše. Sestra vyšíva.
Voda tečie. Tráva je pokosená.

Slovesami môžeme tiež označovať jednotný a množný
počet, na pr. sedím-sedíme, spieva-spievajú.

Pri slovesách rozoznávame tri osoby, ako v jednotnom
tak i v množnom počte, takto;

Jednotný p. Množný p.
I osoba (ja) sedím (my) šedina(my) sedíme (plačem — plačeme

II osoba (ty) sedíš (vy) sedíte plačeš — plačete
III osoba (on, ona, ono) sedí (oní, ony) sedia plače — plačú.

Slovesá tretej osoby v jednotnom počte zakončievajú sa
; -á, -a, -ia, -e, -ie, -i, -i.na

á volať-(on) volá, čakať-(ona) čaká, utekať-(ono) uteká.
- a rátať-ráta, spievať-spieva, dávať-dáva.

•ia voňať-vonia, klaňať sa — klania sa.
e siať-seje, kupovať-kupuje, pracovať-pracuje.
ie niesť-nesie, hynúť-hynie, rozumeť-rozumie.
i videť-vidi, mlčať-mlči, učiť-uči.
i strážiť-stráži, liečiť-lieči, chváli;’-stráži, liečiť-lieči, chváliť-chváli.

Pri slovesách teda tiež platí to pravidlo (121) o dlhých
slabikách, ačkoľvek by sa malo písať (-á, -í) na konci takých
slovies tretej osoby, ako: ráta, spieva, číta, páli, atď., avšak
by to bolo nesprávne keď je predposledná slabika dlhá.

V množnom počte slovesá tretej osoby zakončievajú sa
na: -ú, -u, -ia. Na pr.
-ú (oni) volajú, (ony) rátajú, voňajú, sejú, nesú.
- u kúšu, hádžu, viažu, driemu, rúbu.
ia; vidia, mlčia, učia, myslia, chodia.

Mnohé slovesá končiace sa dvojhláskou -ia majú výnim
ku pravidla (121) o dlhých slabikách, lebo píšeme: strážia,
vrátia sa, miesia, vážia, cítia, súdia, chvália, ľúbia, atď. Teda
v týchto slovesách môžu byť dve dlhé slabiky vedľa seba.



Úloha 85.

a) b) c) d)
volať rátať voňať' siať

(Ja) volám rátam voniam sejem
(Ty) voláš rátaš voniaš seješ
(On, ona, ono) volá ráta vonia seje
(My) voláme rátame voniame sejeme
(Vy) voláte rátate voniate sejete
(Oní, ony, ony) volajú rátajú voňajú sejú

e) f) g)
niesť videť strážiť vedeť jesť byť

nesiem vidím strážim viem jem som
nesieš vidíš strážiš vieš ješ si
nesie vidí stráži vie jie je
nesieme vidime strážime vieme jeme sme
nesiete vidíte strážite viete | jete j ste
nesú vidia strážia | vedia jedia | sú

Napíšte podobným spôsobom tieto slovesá!
a) Podľa: volať — čakať, hrať, behať, utekať, večerať.
b) “ rátať= čítať, snášať, drúzgať, spievať, strieľať.
c) “ voňať =klaňať sa, vešať, vracať, zavadzať.
d) “ siať hriať, liať, smiať sa, kupovať.
e) “ niesť =hynúť, rozumeť, viesť, viezť, piecť.
f) “ mrfeť —chodiť, hovoriť, veriť, učiť sa, spať.
g) “ strážiť — páliť, liečit, miesiť, chváliť, súdiť.

Úloha 86.
Slovesá.

Krajčír strihá. Dieťa plače. Človek dýcha. Slúžka metie.
Posol čaká. Chlapec hádže. Kolár vŕta. Listár nesie.
Zajac uteká. Rastlina hnije. Žiačka ráta. Chrobák lezie.
Žaba krká. Jabloň kvitne. Vojak strieľa. Krava sa pasie.
Kôň ťahá. Dedko drieme. Spevák spieva. Voda tečie.

Ruža vonia. Učiteľ učí. 1 Sudca súdi.
Stĺp zavadzia. Tlačiar tlači. Oheň páli.
Pohan sa klania. Kosec koši. Zviera cíti.
Prádlo sa vešia. Cvičiteľ cvičí. Strelec mieri.
Dlh sa vracia. Holič holi. Pekár miesi.

Vypracovanie. Kto strihá? Krajčír strihá. Krajčíri stri
hajú. Co sa pasie? Krava sa pasie. Kravy sa pasú. (Na osoby
sa pýtajte: Kto? Na veci; Čo?)



Úloha 87.

Napíšte aké hlasy vydávajú zvieratá, takto: Čo šteká?
Pes šteká. Psi štekajú.

Podstatné mená: pes, kocka, kohút, sliepka, hus, kačica, krava,
kôň, osol, ošípaná, vrabec, lastovička, hrdlička, moriak, sova, straka,
myš, žaba, mucha, včela, lev vlk, medveď, ovca, teľa.

Slovesá: šteká, mravčí, čviriká, gagoce, kotkodáka, húka, cukru
je, šteboce, rapoce, glgá, kváka, kikiríka, vrnčí, bzučí, krká, pišti,
ručí, krochce, býka, rehce, bľačí, bäčí, bručí, vyje, reve.

Úloha 88.

Napršíte otázky: Čo robí pekár? Pekár pečte. Pekári pečú.
Podstatné mená: pekár, lekár, kupec, krajčír, stolár, kováč, žo

brák, kňaz, žiak, hudobník, hasič, roľník, záhradník, pastier, barviar,
kuchárka, stužka, robotník, dievča, kôň, pes, zvon, vietor, hviezda,
lampa, vtáča, oko, ucho, srdce, prádlo.

Slovesá: pečie, lieči, predáva, kuje, hobľuje, žobre, šije, káže,
sa uči, hasí, kope, hrá, ore, pasie, varí, zametá, barví, pracuje, vyšíva,
ťahá, zvoní, stráži, fúka, lieta, žiari, vidí, svieti, bije, schne, čuje.

Pri slovesách rozoznávame trojaký čas: prítomný, mi

mílý a budúci čas. (Verbs háve three tenses; present, pást,
future).

a)—Také sloveso, ktoré nám oznamuje, že niečo teraz prí
tomne je, alebo sa robí, je v prítomnom čase, na pr. píšem.

b) —Také sloveso, ktoré nám oznamuje, že sa už niečo stalo,
vykonalo alebo bolo, je v minulom čase, na pr. On písal. Ona
písala. Ono písalo; šiel, šla, šlo; sedel, sedela, sedelo; to sú
v jednotnom počte slovesá.

Množného počtu slovesá v minulom čase končia sa na:
(-U), jestli sa to týka osôb alebo vecí životných mužského po
hlavia, na pr. žiaci spievali. Vtáci spievali.

Jestli ale týka sa to sloveso veci neživotných mužského
pohlavia alebo osôb a vecí ženského aj stredného pohlavia,
vtedy končí sa na (-ly), na pr. Stromy rástly. Zvony zvonily.
Ženy spievali/. Deti spievaly.

Jestli v jednej vete sa hovorí o viacerých osobách rozlič
ného pohlavia a je pritom aj mužské životné, vtedy má muž
ské pohlavie prednosť pred ostatnými, na pr. Žiaci a žiačky
spievali. Počuli sme, že ste kričali ale sme vás nevideli.



c) —Také sloveso, ktoré nám oznamuje, že sa ešte len niečo
stane alebo bude, je v budúcom čase, na pr. Budem písať
alebo napíšem.

Úloha 89.

Napíšte úl. 85 v minulom čase, takto: Ja som volal, ty si
volal, on volal, ona volala, ono volalo, oni volali, atď.

Úloha 90.

Napíšte úl. 86 v minulom čase. = Krajčír strihal.
Úloha 91.

Napíšte úl. 87 v minulom čase. = Pes štekal.
Úloha 92.

Napíšte úl. 88 v minulom čase. = Pekár piekol.
Úloha 93.

Urobte množný počet v minulom čase. Dávajte (-li);
Bratia robili.
Brat robí.

<
Obuvník správa. i Zajac beží.

Syn poslúcha. Zlatník pozlacuje. Slimák sa plazí.
Listár roznáša.
Mliekar múti.

Pohrabník pochováva. • Orol lieta.
Chlapec sa hrá. Komár štípe.

Úloha 94.

Urobte množný počet v minulom čase. Dávajte (-ly):
Vozy hrkotaly.
Vôz hrkoce. Matka žehli.
Strom rastie. i Tetka perie.
Vlak sa pohybuje. Žaba skáče.

Ruža vädne. Zviera uteká.
Pec hreje. Prasa kvičí.
Vnúča plače. Cesto kysne.

Pupenec kvitne. Húsenica lezie. Dievča spieva. Jedlo chládne.
(Pozor na: -li, -ly!)

Úloha 95.

Napíšte úl. 86 v minulom čase: Krajčíri strihali.
Úloha 96.

Napíšte úl. 87 v minulom čase: Psi štekali.
Úloha 97.

Napíšte úl. 88 v minulom čase: Pekári piekli.
Úloha 98.

Napíšte úl. 85 v budúcom čase: Budem volať.



Úloha 99.

Napíšte úl. 86 v budúcom čase: Krajčír bude strihať,
Úloha 100,

Napíšte úl. 87 v budúcom čase: Pes bude štekať.
Úloha 101

Napíšte úl. 88 v budúcom čase; Pekári budú piecť.
Úloha 102.

Napíšte úl. 93 a 94 v budúcom čase; Bratia budú robiť.

Úloha 102b.

=triasť, hrýzť, liezť, pásť, viesť, viezť, krásť, hniesť,
klásť, pliesť, niesť, brať, rásť, miesť, tiecť, tĺcť, piecť,
riecť, môcť, vliecť, čuť, biť, hriať, mať, dať.

Vypracovanie. Urobte minulý čas: triasť-triasol, triasla,
triaslo, triasli.

Úloha 103.

Prítomný čas v množnom počte.
Priatelia častujú. Právnici radia. Vojaci táboria. Plavci veslujú.

Žiaci počúvajú. Kazatelia krstia. Roľníci sejú. Svedkovia svedčia.
Žobráci žobrú. Tesári krešú. Kadleci tkajú. Baníci kopú. Zlo
deji kradnú. Sudcovia súdia. Susedia pomáhajú. Kone cválajú. Psi
kúšu. Komíny kadia. Stĺpy stoja. Žiačky píšu. Vdovy plačú.
Sestry umývajú. Osoby myslia. Siroty nariekajú. Ženy volajú.
Herečky hrajú. Družice tancujú. Susedky si požičiavajú. Slovenky
spievajú. Kvetiny kvitnú. Kočky mravčia. Slzy padajú. Rastliny
rastú. Hviezdy sa ukazujú. Dievčatá šijú. Krídla trepocú. Húsatá
sa pasú. Vnúčence spia. Okná hrmocú. Svetlá sa zhášajú. Ohnivká
sa derú. Kolená sa trasú.

Napíšte v jednotnom počte takto;
Prítomný Minulý Budúci čas.

Priateľ častuje častoval bude častovať.

Úloha 103b,

Napíšte úl. 103 v minulom čase; Komíny kädily.
Priatelia častovali.

Úloha 104.

V úl. 85 sú slovesá pod značkou (e): niesť-nesíe, viesť
vedie, tretej osoby v jednotnom počte. Slovesá tieto hovoria
sa aj takto: nese, vede, pere, hryze, atď., kdežto správnejšie



je zvyknúť na mäkšiu výslovnosť, tak ako je tuto podaná.
Na pr.
l. = Stará matka pradie a vnučka pletie. Voda tečie do mora. Starý

otec veľmi šedivie. Voda na kávu už vrie. Mlynár melie zbo
žie a kynie mi rukou. Dnes sa všetko hrnie do mesta. Ja si triem
maslo na chlieb. Pastier pasie ovce. Strážca strežie pokladňu.
Ona sa trasie od zimy. Každá vec nech sa kladie na svoje
miesto. Tam lezie húsenica. Ryža rastie veľmi chytro. Pes hry
zie kosti. On ma nerozumie. Huslista pekne hudie. Prádlena
dnes neperie. Ona si hovie v chládku. Cigáň, vstávaj, voda bú
du berie! Chorý nesmie ísť dolu s postele. Ruža sladko vonia.
Mamka vešia prádlo. Pohan sa klania slnku. Veľký dlh sa ťaž
ko vracia. Vyhoďte to von, nech to tu nezavadzia!

2. =Niektoré znejú akoby v budúcom čase. Na pr.: On nás tam povedie.
Nech niekto zametie ten chodník. Ja dočkám, až si ty načrieš
tej vody. Leda, že sa čas minie. Ani slova ku mne neprerečie.
Pohrabník sám vystrie toho mŕtveho. On vedel, že umrie dnes.
Kto teraz zaženie tie kravy na pole? Podešev sa snadno zoderie.
Kukurica až na jaseň zlacnie. Daj si pozor! lebo si udrieš ruku.
Kto sa povezie so mňou? Lepšie sa vyhýbaj, lebo niekto do teba
zaprie. Nechajte ho, nech vystriezvie. Ja mu vo všetkom vyho
viem. Preto ešte nezchudobniem. Slivka, keď dozrieva, očernie.
V takom fujáku snadno človek zahynie.
Vypracovanie: Podčiarnuté slovesá zmeňte na neurčitý spôsob,

takto: pradie—priasť.
Slovesá: písať, nosiť, robiť, atď. = sú neurčité slovesá

(Infinitive verbs). Koncovku (-ť) píšeme vždy s mäkčeňom.
Od neurčitých slovies tvoria sa všetky ostatné tvary slovesné
a to voláme časovaním slovies.

Slovesá sú trojeho spôsobu a sice: oznamovacieho, rozka
zovacieho a podmieňovacieho, na pr.

1. Oznamovací: Dom stojí. Pekár pečie.
2. Rozkazovací: Dom, stoj! Pekáru, peč!
3. Podmieňovací: Keby dom stal. Keby pekár piekol.
(Indicative, imperatíve and conditional mood).
1. Oznamovacím spôsobom udávame, čo sa robí (stáva),

stalo alebo stane. 2. Keď niekomu volačo rozkazujeme alebo
ho žiadame, prosíme, napomíname, vtedy je sloveso v rozka
zovacom spôsobe. Na konci takej vety dávame výkríkník.
3. Podmieňovací spôsob ukazuje len podmienečne pripustenú
činnosť, podmetu.



Úloha 105.

Napíšte slovesá z úl. 86 v rozkazovacom spôsobe: strihaj
strihajte! súď-súďte! páľ-páľte! (Viď úl. 141.)

Úloha 106.
Tiež slovesá z úl. 87, takto: neštekaj-neštekajte! nemravči

nemravčite!
Úloha 107

Tiež slovesá z úl. 88, takto: Pekári, pečte!
Úloha 108

Napíšte úl. 103 v podmieňovacom spôsobe, takto: Keby
priatelia častovali.

Úloha 109,

Napíšte tak úl. 66; Keby žiaci boli pozorní. Keby dcéry
boly poslušné.

Úloha 109b,

Napíšte úl. 103 v rozkazovacom spôsobe: Priatelia,
častujte!

Úloha 109c.

Napíšte slovesá z úl. 93, 94, 103b, — v rozkazovacom spô
sobe, takto: rob-robte, hrkoc-hrkocte! tras-traste! hrýz-hrýzte!

Úloha 109d.

Neurčité SLOVESÁ.
— Babrať, badať, balsamovať, banovať, barviť, baviť,

bažiť, bdieť, bedliť, bežať, byť, biť, blýskať sa, bývať, bľa
čať, blázniť, blúdiť, báť sa, boleť bozkať, brániť, brať, bro
jiť, budiť, búchať, búrať, búriť, bzučať.

— Cecať, cediť, cieliť, cítiť, cloniť, ctiť, cucľať, cúvať,
cválať, cvičit, čadiť, čakať, čarbať, čerpať, česať, čiahať,
činiť, čítať, čkať, čudovať sa, čuchať, čuchrať, čušať, čuť,
čvrkať.

— Ďakovať, dariť, darovať, dať, dávať, dáviť, dbať,
dediť, deliť, dýchať, dychčať, dychtiť, dívať sa, diať sa,
diviť sa, dlábať, dláviť, dláždiť, dojiť, dôverovať, dôjsť,
drať, dráždiť, drcnúť, dreť, drgať, dúfať, driapať, driemať,
drobiť, držať.

— Fúčať, fúkať, fŕkať.
— Gágať, grcať, gniaviť.



— Hádať, hádzať, hájiť sa, holiť, hanbiť sa, haniť, ha
siť, hatiť, hegať, hýbať, hynúť, hýriť, hľadať, hľadel’, hlá
sať, hlásiť, hlasovať, hltať, hmatať, hnať, hnevať, hniesť,
hniť, hnusiť, hnúť, hobľovať, hodiť, hojiť, holiť, honiť,
horeť, hotoviť, hoveť, hovoriť, hundrať, húpať, huiškajť,
húsť, hvízdať.

— Chápať, chceť, chýbať, chybiť, chystať, chytať,
chladnúť, chlácholiť, chlastať, chlípať, chodiť, chovať, chrá
kať, chrániť, chrápiť, chrčať, chrípeť, chrochtať, chrúmať,
chuchmať, chutnať’ chváliť.

— Ihrať sa, ísť, istiť.
Jasať, jasniť sa, jazdiť, jednať, jesť, ježiť,

—- Kadiť, kálať, kaličit, kaliť, kárať, karhať, kašľať,
kázať, kaziť, kefovať, kriepiť sa, kýchať, kikiríkať, kynožiť,
kypeť, kysnúť, kývať, kláčať, kľaknúť, klamať, klaňať sa,
klásť, klať, klútiť, klesnúť, kliať, klopať, kľuť, kĺzať sa,
knísať, kojiť, koktať, kolísať, konať, kopať, kosiť, kodkodá
kať, kotúľať, kovať, kráčať, kradnúť, krájať, krčiť, kresať,
kresliť, kričať, kriepiť sa, kriesiť, krívať, krivdiť, krkať,
kŕmiť, krochtať, kropiť, krotiť, krútiť, kukať, kuľhať, kú
pať sa, kúpiť, kúriť, kúsať, kuť, kvackať, kvákať, kvapkať,
kvasiť, kvičať, kvitnúť, kvokať.

— Lacneť, ľahnúť, lahodiť, ľákať, lákať, ľaknúť sa,
lámať, lapiť, látať, leňošit, lepiť, leteť, letovať, ležať, liah
nuť, liať, liečiť, lietať, liezť, líhať, lichotiť, lišťať sa, Inúť,
lízať, lomiť, loviť, ľúbiť, lúčiť sa, lúhať, lúchať, lúpať, lú
skať, ľutovať.

— Máčať, máchať, makať, mäkčiť, maľovať, márniť,
mastiť, mať, matať, mávať, mazať, meniť, menovať, merať,
mydliť, mieniť, mieriť, miesiť, miesť, miešať, mihať, my
kať, mýliť, milovať, minať, mysleť, myť, miznúť, mláskať,
mlátiť, mlčať, mleť, mlsať, môcť, močiť, modliť sa, moknúť,
motať, mračiť sa, mravčať, mreť, mrhať, mrholiť, mrkať sa,
mrmlať, mrnčať, mrzeť, mrznúť, mstiť, mučiť, mumlať,
museť, mútiť.

— Načať’, načreť, náhliť, nájsť, nahliadnuť, napiť sa,
náležať, napojiť, navštíviť, naliehať, nechať, nenávidel’, ne-



šporovať, niesť, nivočiť, nížiť sa, nocovať, nosiť, ňuchať,
núkať, nútiť.

-— Obetovať, objať, obliekať, obrátiť, obávať sa, obco
vať, obedovať, obúvať, odisť, odievať, odpočívať, odolať,
ochoreť, odovzdať, ochromeť, opáčiť, opatriť, opovážiť sa,
obracať, obsluhovať, obťažovať, obviňovať, obzerať, octnúť
sa, odkrojiť, opozdiť, orať, oslepnúť, osmeliť sa, ostýchať sa,
osviežiť, otužovať, oziabať, ozývať sa.

— Padať, páchnuť, páliť, pamätovať, párať, pásť, pe
niť, pchať, piecť, pichať, píliť, písať, pískat, pýšiť sa, pišťať,
piť, pýtať sa, pitvať, plakať, plákať, plašiť, platiť, plávať,
plaviť, plaziť sa, pleť, pliesť, plieskať, plniť, pluť, pľuť,
(pľúvať), plznúť, podeť sa, podobať sa, podporovať, poháňať,
pohnúť, poľovať, pomáhať, pomôcť, pomstiť, porúčat, pôso
biť, poslať, poslúchať, posmievať sa, postiť sa, povaľovať
sa, pozvať, povedať, pozorovať, požičať, prať, pracovať,
práskať, prášiť, pražiť, priať, prijať, priasť, prísť, prestyd
núť, prosiť, prisahať, protiviť sa, pršať, pučatj’, pukať,

pustiť, putnať.
— Radovať sa, raniť, rásť, rátať, reptať, revať, rezať,

rehotať sa, riadiť, riecť, rýpať, ryť, riešiť, rodiť, rozprávať,
rozumeť, robiť, rúbať, rúcať, ručať, ručiť, rúhať sa, rušiť.

-— Sadiť, sádzať, sadnúť si, sberať, sedeť, sekať, shod
núť sa, shovárať sa, sehnúť, siahnuť, siakať, slúžiť, smažiť,
smeť, smiať sa, smieriť, smrdeť, smrkať, skrčiť, smútiť,
sobášiť, soliť, sotiť, syčať, sýkať, sýtiť, sypať, sisť, skákať,
skučať, skuhrať, skúmať, sláviť, sledovať, sliediť, slyšať,
sliediť, slyšať, sliniť, slubiť, slušať, slutovať sa, spať, spad
núť, spievať, spierať sa, svrbeť, starať sa, stavať, stáť, stať
sa, soťať, strašiť, striehnuť, strihať, strúhať, stydeť sa, sto
nať, strčiť, streliť, strážiť, striekať, spoľahnúť sa, stretnúť
sa, spomínať, stihnúť, spraviť, sprostiť sa, spovedať sa, svä
tiť, stlať.

— Šanovať, šediveť, šepkať, šibať, šialiť, šiť, škamrať,
šklbať, škodiť, škrabať, škriepiť sa, škrípať, škrobiť, škrtiť,
škúliť,,škvrčať, šľahať, šliapať, šmatlať sa, šmýkať, šnupať.



šeptať, šomrať, špárať, štekať, štekliť, štepiť, šticovať, štie
pať, štuchať, štúrať, štvať, šuchotat, šúľať, šumeť, šúpať,
šustnúť, šuškať, šušťať.

— Ťahať, tajiť, ťapkať, tárať, ťať, tázať sa, tesať, te
šiť, tiecť, tieniť, týkať sa, tisnúť, tlačiť, tĺcť, tlieskať, točiť,
tonúť, opiť sa, trafiť, trápiť, tratiť, trčať, trepať, trestať,
treť, trhať, triasť, trieskať, trýzniť, trpeť, trúbiť, trucovať,
trúfať, trúsiť, trvať, tŕžiť, tučneť, túlať sa, túliť sa, tupiť,
tvoriť, túžiť (po niekom).

-— Ubližiť, učiť, uderiť, údiť, úfať sa, ujsť, ukázať,
umierať, uľaviť, umyť, umykovať sa, unúvať sa, umreť,
uraziť, unaviť sa, určiť, usilovať sa, usnúť, ustať, utekať,
užuvať.

— Vábiť, vadiť sa, vädnúť, válať, vážiť si, variť, vďa
čiť sa, večerať, vedeť, veriť, veslovať, vešať, viať, viazať,
viesť, vyberať, viezť, vydávať, videť, vládať, vyjsť, vykať,
viseť, výskať, viť, vyť, vítať, vláčiť, vliecť, vodiť, vojsť,
volať, voliť, voňať, voziť, vrátiť, vraziť, vraveť, vreť, vrn
čať, vŕtať, vrteť, vŕzať, všímať si, vstať, vziať, vzývať.

— Začať, začínať, zahálať, zajať, zájsť, zamdleť, zapá
dať, zapuchnúť, zarábať, zarážať, zastávať, zastaviť, zavá
dzať, zavdať, závideť, zavreť, zazlievať, zažať, zblázniť,
zdochnúť, ziskať, zdráhať sa, zlacneť, zísť sa, zľahnúť, zľak
núť sa, zlobiť, zmeniť, znať, znepokojovať, zneť, zobať, zra
diť, zúfať, zúriť, zvať, zvítaziť, zvykať, zvoniť.

— Žalovať, žať, žehnať, ženiť sa, žiadať, žialiť, žiariť,
žičiť, živiť, žmoliť, žmúriť, žobrať, žrať, žuvať. (Viď úl.
104!)

Vypracovanie: Pridajte ku každému slovesu neaké iné
slovo a spravte vety. Na pr. Dieťa sa baví. Nesmieš si šaty
babrať, atď.

Úloha 109e.

(Poneváč slovesá sú najviac užívané slová, preto tu
nachodí sa ich viacej ako iných slov. Slovesá tieto možno tiež
upotrebiť na rozličný spôsob. Na pr. dľa úl. 85, 89, 105,
108), atď.



Úloha 109f.
Z neurčitých slovies odvodzujte mená, na pr. babrať

babrák, bada ť-badateľ, barviť-barviar, brániť-obranca, ha
síť-hasič, a tomu podobné.

Slovesá odvodzujú sa tiež od iných slov. Od prídavných
mien odvodzujeme takto: sucbý-sušiť; živý-živiť.

Úloha 110.

Odvodzujte tieto;
= ostrý, chudý, hustý, lačný, pracovitý, krotký, zábavný, maškrtný,
poslušný, chutný, hrdzavý, bohatý, rovný, horký, hriešny, škodlivý,
tichý, suchý, barevný, baživý, bdelý, biedny, bľadý, blízky, brúsený,
cenný, ctený, činný, dlhý, drahý, hybný, hnilý, svätý, sladký,
čistý, daný, hodený, hladný, úrodný, plachý.

Zo slovies odvodzované sú iné slová, na pr. podstatné
mená a síce: sluha (je od slovesa:)—sflúžiť; buben-bubňo
vať; strach-strašiť. Y nasledovnej úl. nájdite z ktorých slo
vies sú tie mená odvodzované.

Úloha 110b.

=pamäť, boj, bozk, budíček, buchot, cit, cumeľ, čas, člnok, dar,
dych, dlh, dôkaz, drôt, glej, hriech, konec, krik, krm, krok, kvas,
kvet, nápoj, nárek, oblek, obväz, olej, papier, pilník, plat, podpis,
pochod, pôst, pozdrav, pozor, prach, predaj, predpis, prenos, príchod,
prístup, puk. rehot, rod, rozkaz, špás, trest, vôz, zápal, zárobok, zvon,
zvyk, česť, dedička, driemota, hanba, hostina, hrozba, chodba, chova,
kamarátka, kosa, krádež, ľúbosť, myseľ, múka, návšteva, nosa, obeť,
ofera, omasta, oprava, opatera, oslava, ošetrovateľka, otázka, otrava,
ozdoba, para, paša, pec, pena, pýcha, pomoc, pomsta, posteľ, potecha,
puklina, pumpa, rada, rana, reč, robota, spoveď, strela, tma, šírka,
zábava žiadosť, lúčenie, písmo.

Vypracovanie: Odvozujte slovesá, takto: pamätať, bojovať,
bozkať, atď.

Mnohé slovesá zase odvodzujú sa od iných slovies keď
im dáme rozličné predpony, tým dostávajú docela iný smysel
a význam, na pr. sloveso: dať:
dať: Musím vám dať obed.
predať: Nechceli nám ten dom predať.
nedať: Mal si mu to nedať.
vydať: Rodičia chcú prv staršiu dcéru vydať.
podať: Nechcel mi to kladivo podať.
oddať: Ešte dnes musím tie knihy novému úradu oddať.



rozdať; Boháč rozdál svoj majetok chudobným,
poddať: Nemci sa dlho nechceli spojencom poddať.
zadať: Učiteľ zadal žiakovi pokiaľ sa má naučiť,
pridať: Ja sa tiež pridám k väčšine.
dodať: Chcem si neaké knihy z kraju dodať.

Takéto obyčajne predpony (Prefixes) sú nasledovné:

do- od- pri- vy
na- po- roz- vz
nad- pod- s-, so- z-, zo
o- pre- u- za
ob- pred- v-, vo- ne-

Niekedy sa upotrebujú aj dvojité predpony, ako:
'obo- nepo- popo- povz- rozpo
odo- neu- popre- poza- vyu-
nedo- podo- pou- preu- zau-
neob- pood- povy- rozo- zneu-
Tu potom tými predponami meníme smysel a význam

slovesa, takto: hádzať: ohádzať obhádzať, uhádzať, odkázať,
dohádzať, nahádzať, nehádzať, neuhádzať, pouhadzovať,
poprehadzovať, shádzať, vhádzať, rozhádzať, prehádzať,
prihádzať, pohádzať, zahádzať, atď.

Predpona (s-, so-) naznačuje smer s hora nadol. Na pr.
sleteť, spadnúť. Tiež naznačuje smer dovedna (pospolu)
shromazdovať, ako: sohrať, svolať, sniesť.

Predpona (vz-) naznačuje pohyb z dola na hor. Na pr.
vzleteť, vzniesť sa, vzbudiť. Predpona (z-, zo-) poukazuje
na zmenu stavu alebo dovŕšenie neakého diela, ako: zlomiť,
zhniť, zmočiť, zoslábiť, zošedivieť.

Úloha 111.

Dľa slovesa “dať” alebo “hádzať” aj tu pridajte pred
pony (obyčajné alebo dvojité) ku nasledovným neurčitým
slovesám.
=pisať, čítať, robiť, spievať, kázať, brať, niesť, volat, piť, jesť,
variť, prať, sušiť, pchať, hovoriť, povedať, prosiť, vítať, kúpiť,
platiť, strihať, šiť, chceť, hrať, držať, spať, isť, biť, behať, kaziť.

Slovesá sú činného a trpného stavu (Active and passive
voice).



Činným stavom naznačujeme činnosť slovesa, čili čo oso
ba alebo vec robí (činí), na pr. stavám, súdim, varím, sta
vajú, súdia, atď. Sem patria aj aj zvratné slovesá, na pr. biť
sa, vadiť sa, modliť sa, atď

Trpným stavom slovesa naznačujeme čo sa s (podme
tom) osobou alebo vecou deje, čo trpí. Slovesá trpného prí
častia minulého času dostávajú príponu:

-ný, -ná, -né; -ní
-tý, -tá, -té; -tí

Zakončievajú sa teda tak, ako prídavné mená, na pr. (po
tiť) Upolený vodu nepi! (zabiť) Leží Janko zabitý, rozma
rinkem (prikryť) prikrytý.

Tie trpné príčastia minulého času sú trojeho pohlavia,
na pr. (obuť) obutý, obutá, obuté; (upiecť) upečený, upečená,
upečené. Prípona: (-núť) je dlhá slabika, na pr. dupnúť,
kyvnúť, avšak: kýchnuť, chládnuť, striehnuť.

Úloha 112.
a =Žiak bol v škole (pochváliť). Tie stromy sú (štepiť). Ja som

som bola veľmi (nastrašiť). On má jeden prst (urezať). Moje
vlasy sú už (ostrihať). Jejich pes bol (pustiť). Tá hus už je
zarezať). Všetko drevo je už (posekať). Kuchyňa je čisto (za
miesť). Už je tam aj (zakúriť). Káva je tiež (uvariť). Prádlo
máme (usušiť), dvor (vyčistiť) a izbu (ozdobiť). Všetci suse
dia sú k nám (povolať).

b = Som dnes veľmi (ustať). Dvere na dome boly (zamknúť) a kľúč
(spadnúť) na zemi. Neaký človek bol (zaviať) sňahom. Snad
je už (zmrznúť). Ten suchý strom je už (soťať). Zlodej bol
(zavreť). Je ten pohár (vypláknuť)? Sestra je už (vydať).
Poďte k večeri, už je (prestreť)! Ta misa je (puknúť) a flaška
nenie dobre (zapchať). Svedok bol (vypočuť) sudcom. Mnohí
kresťania boli (pobiť) od Turkov a pohanov. Môj kabát je do
bre (ušiť). Ten had ti neublíži, lebo je (zabiť). Je to drevo
(vziať) ?

Vypracovanie: Odpíšte úlohu a slovesá v zátvorkách
zmeňte na trpné príčastie minulého času (Pást tense parti
ciple), takto: Žiak bol v škole pochválený. Som dnes veľmi
ustatý.

Od slovies odvodzujeme aj “slovesné podstatné mená”,
ktoré dostávajú príponu: (-tie, -nie). Na pr. piť—pitie, čítať

čítanie, liať—liatie.



Úloha 113.

Odvodzujte také slovesné podstatné mená zo slovies v úl.
109d.

Úloha 113b.

Napíšte úl. 93, takto: Bratovo robenie
Úloha 114.

= slúžiť, piecť, barviť, cvičiť, čakať, čítať, ďakovať, divať sa,
písať, dláždiť, chovať, chváliť, jesť, kázať, kúriť, kosiť, kuť, krad
núť, leňošiť, lietať, loviť, maľovať, mysleť, platiť, rásť, rečniť,
robiť, smiať sa, smrdeť, striekať, sušiť, svedčiť, tlačiť, trpeť, lúpať,
kopať, sekať, núkať, niesť, sedeť, plakať, kúpiť, spať, súdiť, ztratiť,
nájsť, mlčať, trestať, stáť, žiť, žať, žiadať.

Slovesá. |Slov. pod, m 1. | Trpné prič. | Kto je?
slúženie [ zaslúžený sluha služba, zásluha,

výslužka
slúžiť

I pečenie | upečený pekárpiecť pečivo, pekár
ňa, atď.

Vypracujte úlohu tak, ako sú tu prvé dve slovesá!
Aj slovesá sú opačného významu alebo činnosti, na pr.

prísť—odisť, požičať—vrátiť.
Úloha 115.

I. začať, plakať, otvoriť, pokaziť, uspať, nájsť, obliecť sa, voňať,
chytiť, naplniť, obuť sa, kúpiť, vyzdraveť, sušiť, zdražeť, zažať,
žiť chváliť, potešiť, stavať, dávať, krčiť, zohriať, chudnúť.

II. prestať, smiať sa, obudiť, narovnať, pustiť, vyprázniť, napra
viť, vyzuť sa, predať, mreť, haniť, onemocnel’, bohatnúť, za
rmútiť, búrať, zavreť, ztratiť, brať, vyzliecť sa, máčať, zhasnúť,
smrdeť, zlacneť, ochladiť.
Vypracovanie: Spárte po dvoch tie slovesá opačného významu,

takto; začať—prestať, atď.
Úloha 115b.

Urobte z nich vety v prítomnom čase takto: Jeden začína,
druhý prestáva, a tiež v minulom; Ja som plakal a oni sa
smiali.

Úloha 116.

Iný spôsob budúceho času.
Sloveso: budem písať, vyjadruje budúci čas, avšak hovo

rievame aj: napíšem, porobím, zaspievam, sohrejem. Treba



však dať niektorú predponu (tak ako v úl. 111). Urobte tak
so slovesami v úl. 85, 86. Na pr. presedím, zaľúbim, vyučím,
natlačím, atď.

Úloha 116b.

Opakovacie slovesá.
Sú slovesá ktoré vyjadrujú opakovaciu činnosť, na pr.

sedáva (od sedeť), vozieva, piekava, liečieva, robieva, spáva.
Pretvorte tak slovesá z úl. 85, 88, 93, 94, 103, 87.

JEDEN VZOR K ČASOVANIU SLOVIES.

a) Oznamovací spôsob.

Jednotný počet.
Prítomný čas Minulý čas Budúci čas

1. robím robil som budem robiť
budeš robiť
bude robiť

2. robíš i robil si
3. robí i robil

Množný počet.
1. robíme
2. robíte
3. robia

robili sme
robili ste
robili

budeme robiť
budete robiť
budú robiť

b) Rozkazovací spôsob.
Jednotný počet MnožnjMnožný počet
1. — robme
2. rob robte
3. nech robi nech robia

c) Podmieňovací spôsob.
Jednotný počet.

Prítomný čas Minulý čas
1. robil by som
2, robil by si

bol by som robil
bol by si robil
bol by robil3. robil by

Množný počet.
1. robili by sme
2. robili by ste
3. robili by

boli by sme robili
boli by ste robili
boli by robili

Neurčitok: robiť.
Slovesné podstatné meno: robenie.
Priechodnik prítomný; robiac.



Priechodnik minulý: robivši.
Činné príčastie prítomné: robiaci.
Činné príčastie minulé L; robil-a-o.
Činné príčastie minulé II.: robivši-ia-ie.
Trpné príčastie minulého času: robený-á-é.

Úloha 116c.

Časujte; chodiť, vodiť, prosiť, atď.

5. ČÍSLOVKY (Numeral adjectives).
Číslovka je piata čiastka reči. Číslovsky sú také slová,

ktoré udávajú nám počet osoh alebo veci. Delíme ich na
určité a neurčité.

a) Určité číslovsky nám určite podávajú počet niečoho
a môžeme ich aj číslicami označiť.

Určité číslovsky delíme na:
1. základné |3. radové 5. množivé alebo násobné
2. hromadné |4. druhové 6. opakovacie

1. Základné číslovky sú: (Na otázku: koľko?)
1. (jedon, jeden, 6. šesť 11. jedenásť 16. šestnásť 30. tridsať

(jedna, jedno
2. dva, dve 7. sedem 12. dvanásť 17. sedemnásť 40. štyridsať
3. tri 8. osem 13. trinásť 18. osemnásť 50. päťdesiat
4. štyri 9. deväť 14. strnasť 19. devätnásť 60. šesťdesiat
5. päť 10. desať 15. pätnásť 20. dvadsať 70. sedemdesiat

80. osemdesiat, 90. deväťdesiat, 100. sto, 1000. tisíc; oba, obe, dvaja,
traja. Základné číslovky od 21 do 99 vyslovujeme takto: 21. dvadsať
jeden, 22. dvadsať dva, 23. dvadsať tri, atď. avšak môžeme ich vyslo
vovať aj ináč. Na pr. jedenadvadsať, dvaadvadsať, triadvadsať.

Úloha 117

Napíšte obojím spôsobom číslovsky: 24—39; čítajte od
1897 do 1925.

2. Hromadné číslovky sú: (Na otázku: koľko?) jedno,
dvoje, troje, štvoro, pätero, otď.

3. Radové číslovky odpovedajú na otázku: ktorý, ktorá,
ktoré? alebo koľký? Tie sú;

prvý, prvá, prvé, druhý, druhá, posledný, atď.



Úloha 118.

Napíšte tak radové číslovky od 1 do 25. 1.—prvý, 2.—
druhý, 3.-—tretí, atď.

4. Druhové číslovky odpovedajú na otázku; koľkoraký?
Na pr. jednaký, dvojaký, trojaký, desatoraký, atď.

5. Množivé alebo násobné číslovky odpovedajú na otáz
ku: koľkonásobný? Na pr. jednoduchý, dvojnásobný, sto
násobný, atď.

6. Opakovacie číslovky odpovedajú na otázku: koľko
krát’? koľko-ráz? Na pr. (ráz, dva-razv) jedenkrát’, dva
krát’, trikrát’, atď.

Úloha 119.

Odpíšte úl. a podčiarnite v nej určité číslovky!
=Jedna lastovička neprivábi leto. Bez jedného vojaka vojna bude.
Celá hora pozostávala z päť stromov. Známe pätoraké slivky. Otec
má troje hodinky. Dvakrát’ meraj a ráz strihaj! Na jednej lavici se
deli štyria chlapci a štyri dievčence. Prišli k nám dvaja chlapci, dve
ženy a dve dievčatá. Y sobotu sme v škole až do dvanástej hodiny.
Ona sedáva v štvrtej lavici. Mám dvoje topánky. Podstatné mená
majú troje pohlavie. Očakával trojnásobný zisk a mal štvornásobnú
škodu. Žiaci majú vedeť desatero Božích prikázaní. Len piati chlap
ci tu boli. Hostinský má pätoraké víno, ale nie v jednom sude. Asia
je päťkrát’ väčšia ako Európa. Dúha je sedmorakej farby. Dvojité
okná, lepšie držia teplo v dome ako jednoduché. Masaryk je prvým
presidentora Československa. Tá žiačka je jedna z najlepších. Už je
tri štvrte na päť. Jeden za osemnásť a druhý beze dvoch za dva
dsať. Dvaja svieťa, štyria postielajú a jeden si ľahne. Co je to?
Jedni jedia, druhí pijú. Jedny jablká sú kyslé, druhé sladké.

b) Neurčité číslovky sú tie, ktoré nenaznačujú určitého
počtu, ale len približne udávajú počet osôb alebo vecí, na pr.
málo, mnoho, niekoľko, nič, dosť, moc, veľa, hodne, koľko,
toľko, všetok, všetka, všetko, všetci, všetky, každý, mnohý,
celý.

Úloha 120.

Urobte jednu vetu s každou neurčitou číslovkou! Na
pr. Málo dreva si doniesol.

Niektoré neurčité číslovky môžeme stupňovať, na pr. má

lo—menej—najmenej; vela—viac—najviac.
Niektoré zase môžeme porovnávať, poneváč majú opač

ný význam. Na pr. málo—moc, všetko—nič, všetci—žiaden,
všetky—žiadna, žiadne.



Úloha 120b,

Urobte vety s nimi!
Základné číslovky píšeme niekedy rímskymi číslicami,

ako sú: I, II, III, IV, Y, X, L, C, M.

Úloha 120c,

Napíšte rímskymi číslami; 1—50, 60, 70, 80, 90, 100, 500,
1000, 1848, 1900, 1920—1927.

6. PRÍSLOVKY (Adverbs).
Príslovka je šiesta čiastka reči. Príslovky sú také slová,

ktoré nám oznamujú kde, kedy a ako sa niečo deje. Ozna
čujeme nimi miesto, čas a spôsob a tiež ako mnoho alebo
prečo sa niečo deje.

a) Príslovky MIESTA na otázku: kde, kam, kade, odkiaľ?
1. Kde?—\.a, tam, všade, dakde, niekde, inde, nikde, blízko, ďaleko,
dnu, vonku, hore, dolu, doma, kdesi.
2. Kam? — sem, ta, tam, inam, nikam, vopred, domov, preč, nahor, na
dol, nazpät, dakam, niekam, dnu, von, vľavo, vpravo, konca, pokonča,
hen, hentam.
3. Kade?= tade, všade, niekade.
4. Odkiaľ= odtiaľ, ztadiaľ, s hora, s dola.

Úloha 121.

Urobte jednu vetu s každou príslovkou miesta. Na pr.
Ja tu nebudem sám. Kde je chlieb, tam je smiech.

b) Príslovky ČASU na otázku: kedy?
= teraz, (včuľ, včiľ), dávno, hneď, včera, dnes, zajtra, pozajtra, ni
kdy, pozde, vlani, predvčerom, onehdy, zriedka, potom, včas, posiaľ,
dosiaľ, dotiaľ, vždy, často, vtedy, naveky, odvtedy, oddávna, zatmy,
medzitým, už, teprv, práve.

Úloha 122.

Urobte jednu vetu s každou príslovkou času. Na pr.
Teraz som ťa chytil. Už dávno sme o ňom nepočuli.

c) Príslovky SPÔSOBU na otázku; ako?
= dobre, zle, pomaly, pilno, slabo, ťažko, spolu, potichu, tak, inak,
dajako, neako, nijak, nijako, akokoľvek, temer, aspoň, iba, len vôbec,
mrzko, vďačne, rýchlo, veľmi, hlasno, slušne, pokojne, zkrátka, dô
verne, prívetivé, cvalom, hurtom, naozaj, smelo, osobitne, teplo vtipne,
slovensky, anglicky, česky, rusky, ústne, vysoko, zväčša, zvlášť, podo
zrivé, postupne, pošmurno, jasno, pošušky, rád, sparno, takto, čisto.



dôkladne, dokorán, dôrazne, listovne, náročky, naruby, násilne, mlčky,
múdre, náhle, nevedomky, opatrne, pešky, plynné, jednohlasne,
ochotne.

Úloha 123.

Napíšte jednu vetu na každú príslovku spôsobu!
Úloha 124.

Odpíšte úlohu a podčiarujte príslovky, ktoré odpovedajú
na otázky: kde, kedy, ako?
=Len sa smelo do roboty! Nenechávaj na zajtra, čo môžeš spraviť
dnes! Treba sa to naučiť nazpamäť. V škole sa držte ticho! Boh
je prítomný všade. Oľga zdĺhavo číta. Nech nik odtiaľ neodchádza!
Slovensky sa vyprávajte s rodičmi! Nášho strýka sme radostne vítali.
Neaký chlap ide sem. Ja som ho už niekde videl. Ľudia behali sem
a tam. Hus ťažko lieťa. Včera bola búrka a dnes slnko tak pekne
svieti. Zajtra máme sviatok. Chytro sa obleč! Hore sa ovečky, hore
dolinami! Dnes je už pozde tam isť. Tak, teraz iďte pekne a tichu
čko domov! Nezabudnite na to, že máte známych starších ľudí, pri
stretnutí, vždy úctivé pozdraviť. Skorej sa ten kameň vo vode obráti,
slobodienka moja nikdy sa nevráti. Len dotiaľ možno piť, dokiaľ
studňa vodu dáva. Kto ako robí, tak sa mu vodí.

Nikdy nemáme dávať dlzeňa v poslednej slabike príslo
viek. Na pr. Dobre sa najedz! Slovensky sa shovarajte! Pek
ne sa držte!

Takéto príslovky spôsobu tvoríme i z prídavných mien,
na pr. suchý—sucho, bľadý—bl’ado.

Úloha 124b.

Utvorte príslovky z týchto prídavných mien!
= chytrý, chladný, nečastý, chutný, bojazlivý, blízky, bláznivý, čapatý,
čudný, drzý, hlúpy, múdry, krivý, ľahký, mrzký, nečistý, dávny,
nedbalý, neriadny, nežný, nevinný, nízky, vysoký, pilný, pevný, neistý,
poriadny, dobrý, zlý.

b) Urobte s nimi vety, takto: Chytro sa schovaj!
Niektoré príslovky môžme stupňovať, na pr. dobre—

lepšie—najlepšie; vysoko—vyššie—najvyššie.
Úloha 126.

Stupňujte!
= lacno, teplo, draho, zdravo, ticho, sucho, ľahko, dobre, zle, pomaly,
pilne, blízko, slušne, rýchlo, hlasno, jasno, čisto, múdre, nízko, často.

Niektoré príslovky dajú sa porovnávať, totižto majú
opačný význam, na pr. Kúpim lacno alebo draho.



Úloha 126.

Sostavte po dvoch príslovky opačného vyznámu, takto:
pomaly—pilno. Potom urobte na ne vety! Ja bývam blízko
a ty ďaleko.
I) = blizko, vysoko, skoro, hore, často, na hlas, smutno, dobre, ľahko,

smelo, darmo, dôkladne, krivo, naozaj, naschvál, násilne, nábožne,
opatrne, sparno, všade, pekne, sem, pevne, pyšne, skoro.
II) = ďaleko, nízko, ťažko, bojazlivo, dolu, zriedka, pošušky, za pe
niaze, povrchne, rovno, veselo, zle, tam, špatné, nikde, na špás, neve
domky, dobrovoľne, chladno, bezbožne, neopatrne, pozde, slabo,
skromne.

d) Príslovky: ako mnoho?
= dvojnásobne, ráz, stokrát, príliš, niekoľko ráz, zakaždým. Mnoho
sme pracovali a len málo spali. Hrušky sú už celkom zralé. Mesiac
úplne zašiel.

e) Príslovky prisvedčovacie a záporné sú;
= áno, ovšem, iste, nikoli, asnáď, azdaj; sotvy, nie, veru.

Úloha 127.

Napíšte vetu s každou príslovkou “ako mnoho?” a tiež
s príslovkami “prisvedčovacimi a zápornými.”

7. PREDLOŽKY (Prepositions).
Predložka je siedma čiastka reči. Predložky sa tak vola

jú preto, že sa predkládajú pred podstatné mená, prídavné
mená, zámená a číslovky. Ony súvisia na toľko so slovom,
ktorého význam určujú, že prízvuk slova pošmykuje sa na
predložku.

Úloha 128,

Podčiarnite predložky!
Môžeš aj bezo mňa isť! Boli sme v horách cez celé leto. Ja sa

držím dľa teba. Chlapec išiel do školy. Prídeš k nám? Pôjdem do
kostola. Odpoludnia pôjdeme ku mlynu. Privrel si prst medzi dvere.
Mimo jednej ženy tam nikoho nebolo. Iď ty, miesto mňa! To si
nechám na pochúťku. Vták letel nad domom. Staň si nado mňa!
Vyprával nám o Jánošíkovi. Od Vianoc si nebol u nás. Odo mňa viac
nedostaneš. Chlapec mohol mať okolo desať rokov. Všetci, okrem
jednoho, vedeli. Musel som ísť oproti vetru. Po zkúške budeme mať
výlet. Niečo spadlo pod stôl. On stál podo mňbu. Podľa plánu
budeme stavať. Pre neriadne držanie bol pokarhaný. Sedeli sme



pred domom. Ty môžeš ísť predo mňou! Preskočil prez plot. Pri
kostole ma čakaj! Lúčil som sa s priateľom. Zralé ovocie padá
samo so stromu. Boli sme u svokra. Leží v posteli. Vo vode žijú
ryby a raky. Stanem si vedľa teba. Vytiahli ju z vody. Len tak zo
žartu to urobil. Za týždeň to bude hotové. Striehnul na nás zpoza
stromu. Prišiel bez šlabikára do školy.

Zapamätajte si tieto predložky:
bez |do |mimo od oproti (pre pri |z, zo
bezo |k 'na odo po pred s, so |za
cez |ku nad okolo pod predo skrz zpoza
dľa Imedzi nado okrem podo prez u izpod
podľa (miesto o krom proti prezo v, vo zpomedzi

kolo vôkol

Predložku s, so, píšeme, keď neaké spojenie označiť
chceme. Na pr. S Božou pomocou. S Janom sa povadil.
5 poctivosťou najdiaľ dôjdeš. Sišiel som sa tam so sestrou.

Tiež keď neaké pohybovanie s hora na dol označiť chce
me. Na pr. Skočil s voza. Kríž spadol s veže. Chlapec spa
dol so stromu. Sostúpil so schodov.

Predložku z, zo, píšeme, keď neaké vychádzanie alebo
odstránenie označujeme. Na pr. Prišiel z mesta. Ona po
chádza z Brezovej. Maďari odtiahli zo Slovenska. Mám ka
bát z čierneho súkna. Zo suchého javora voda teče. Je \y-.
liečený z choroby.

Tiež, keď pohybovanie z dola na hor označiť chceme.
Na pr. Vytiahli ho z mora. Nemohol vstať so zeme. Vyhra
bali ho zo snahu.

Úloha 128b.

Urobte jednu vetu na každú predložku!

Úloha 129.

Miesto čiaročiek vložte tam patriacu predložku; s, so.
z, zo.

Slováci nosievali košele — konopného plátna. Otec raduje sa —

syna. On je — všetkých chlapcov najposlušnejši. Ja mám rád jedlo
— múky. Domy stavajú sa — dreva, — kameňa, — tehál a — kon
krétu. Chlapec ľúbi chlieb — maslom. — cudzieho krv netečie.
Peniaze sa razia — zlata, -— striebra, — niklu, — bronzu a niekde
i —- železa. Nábytok sa robí — dreva, -— železa, ba aj — mramoru.
Tesár spadol — rebríka. Mali tam — vody polievku, — muchy pe-



čienku a — papieru slíže; boly to za hody! Nepi — flaše, ale — po
hára! Daj mi — tvojho chleba! — dobrej vôle to urobil. Žaba
vyskočila — vody. Nesmej sa — všetkého! Vyspovedaj sa — hrie
chov! Stalo sa to — dopustenia Božieho. .Ta som nebol — tebou
dávno, tak pod’ ty — mňou.

Niekde nepíšeme predložku, trebárs by sa nám zdálo,
že je tam potrebná. Na pr. Nepíšem (s ceruzou) ale: ceru
zou, kriedou. Krajčír šije ihlou. Nasýtil sa chlebom. Dupo
ce nohou. Kopem motykou. Umyl sa vodou.

8. SPOJKY.

Spojka (A conjunction) je ôsma trieda slov. Spojky sú
také slová, ktorými sa spájajú buď jednotlivé slová alebo
celé vety. Na pr. Hovor tak, aby ťa bolo rozumeť. Odpíš
mi ,kedy prídeš. Pršalo a zima bolo. Sľúbil mi, ale neprišiel.
Vták lieta a ryba pláva. Príď dnes alebo zajtra.. Povedal,
že zaplatí. Ako prišlo, tak odišlo. Nebo a zem pominú, ale
slová moje nepominú.

Niektoré spojky sú jedna k druhej nápovedné alebo do

povedné. Na pr. buďto—alebo, poneváč—tedy, atď.
Spojky; prečo, preto, načo, nato, nakoľko, natoľko, sa

píšu spolu, avšak keď tie slová niesu spojkami, vtedy sa
píšu rozdelene. Na pr. Prečo si nebol v škole? Preto, že som
bol chorý. Pre čo ideš dnes do mesta? Pre to kladivo, čo
som tam zabudnú!. Na koľko čiastok deli sa svet? Nakoľko
viem o tom, natoľko i poviem. Začo ste kúpili rajštiaky?

Spojky sú dvojaké: priraďovacie a podraďovácie.
a) Priraďovadmi spojkami spájame rovnaké vety alebo

len čiastky viet. Tie sú:
a, i, aj, tiež, potom, jak-tak, tak-jak, ako, nielen — ale i (aj),

nieže by —ale, okrem toho — ešte aj, ani, čili, čiže, konečne, totižto,
najprv — potom, ďalej, to jest, nežli.

ale, lež, avšak, jednako, predsa, ináč, nie len, lenže, okrem,
vyjmúc, mimo, alebo, nie — ale, buďto — alebo, síce — ale, len.

lebo, bo, však, tak, veď, preto, nato, teda, tedy.
b) Podraďovadmi spojkami spájame podradné t. j.

vedlajšie vety s hlavnou vetou. Tie sú;



kde, kam, kade, odkiaľ, pokiaľ, kdekoľvek, atď.
keď, kedy, dokiaľ, zakiaľ, kým, žatým, čo, ak, ako, jaknáhle, prv

než, skôr — ako, ledva, sotva, potom, odkedy, dokedy, kedykoľvek.
tak — že, tak — až, taký — že, ako — tak, tak — ako, práve ako,

ako by, tak by, čim tým, koľko — toľko.
z že, že by, keby, akby, ak, jestliby, jestli, hoc, ačkoľvek, keďby aj,

čo aj predsa, preto —- že, zato — že, preto — aby, nato — aby.

Úloha 130.

Urobte jednu vetu na každú spojku!

9. CITOSLOVÁ (Interjections).
Citoslovo je deviata čiastka reči. Citoslová sú také slová,

ktorými okamžité city radosti, žalosti, boľasti a podivenia
vyjadrujeme alebo tiež prírodné zvuky a hlas zvierat napo
dobňujeme.

Citoslová vkládajú sa do viet a oddélujú sa od ostatných
čiastok vety čiarkou alebo výkrikníkom, na pr. Ach, môj sy
náček! Jaj, to bolí! Hľa, ten chlapec! Aha, teraz sa pre
zradil! Bodaj, ho stislo! Aby ťa hus kopla!

Úloha 131.

Odpíšte úlohu, vyhľadajte citoslová a podčiarnite ich!
= S Bohom tu zostávajte, ja už idem preč! Ej, no, veď sme svoji! Až
keď preskočíš, povedz, hop! Pst, ticho buďte! Hľa! nepovedal som
vám, aby ste nešli na ľad? Hej, Miško, vráť sa ešte! Bŕŕ, však je to
odporné! Zrazu sme počuli, brink! a okno bolo rozbité. Aha, už zas
prišiel! Pán Boh, pomáhaj, susedka! Šic, kočka, ideš von! Ah, zle
je so mňou! Vítaj, u nás! Oho, tak cigáňa nebijú! Žobrák najrad
šej počuje, na! Oj, ty ruža, ako si skoro odkvitla!

Úloha 132.

Urobte na papieri 9 stĺpcov! Nad každý stĺpec dajte za
nádpis jednu “čiastku reči” a potom rozdeľte, dľa toho kde
patria, slová tejto básničky:

Vrabec a chlapec. — Na streche vrabec čviriká; Janko, stonoha
veliká, bystrým okom naňho mihne a potišku kameň zdvihne. -— Ho

dil, — ale ako hodil? Vrabec, brnk! on zle pochodil: skala netrafila
vrabca, ale svevoľného chlapca; bo keď so strechy skočila, celkom
mu hlava prebila.



Úloha 133.

Podobne rozdeľte niektorý článok z Biblickej Histórie!

Úloha 134.

Urobte ako v úl. 132.
Hra na piano.

Jankovi otec kúpil piano a dal ho učiť na ňom. Z počiatku učil
sa s chuťou, ale pozdejšie zunoval učenie. Učiteľ ho preto mnoho
krát’ napomínal, otec i vyhrešil a povedal mu: “Jestli nebudeš usilov
nejší, nedám ťa ďálej učiť, ale pozdejšie to obanuješ.” Janko pove
dal, že neobanuje. Učiteľ viac neprišiel do domu a Janko sa tomu
radoval.

Keď dorástol na mladíka, Janko viackrať zúčastnil vo spoločnosti
svojho kamaráta, Emila, v niektorom domove priateľského sídenia sa
mladých ľudí a tu Emila, ktorý vedel hrávať na piano, všetci obľubo
vali a ho všade vítali a prednosť pred inými mu dávali ale s nim,
Jankom, sa nikto nezapodieval. Tu Janko si vzdychol a pomyslel si,
že pravdu mal otec, že toho kedysi obanuje. A chytil sa znovu do
učenia hry. Učil sa, učil, ale nešlo mu to. Zanechal tedy márne
namáhanie a celý život ľutoval, že neposlúchol otca vtedy, keď mu
tento dobre chcel.

Vyplnilo sa pri ňom to, že: “Co sa Janko nenaučí, to sa Jano
nedoučí.”

NAUČENIE O VETÁCH.

Yo vetách hovoríme alebo píšeme o osobách alebo o ve
ciach. Y každej vete rozoznávame dva hlavné členy, totižto;
podmet a prísudok (Subject and predicate). To slovo o kto
rom vo vete hovoríme, voláme podmetom. Je to meno tej
osoby alebo veci, o ktorej sa hovorí.

To slovo ale, ktoré nám vraví alebo ukazuje, čo o pod
mete hovoríme, voláme prísudkom, na pr.

Podmet Prísudok.
a) Čím je?
b) Aký je?
c) Čo robí?

Pes je zviera.
66 • _ '

je verný.
šteká.

Taká veta, v ktorej sa nachádza len podmet a prísudok,
menuje sa jednoduchou vetou. V jednoduchej vete na
chádzajú sa niekdy slovíčka: je, sú, bude, môže, býva, atd’.,
to sú spony.



Rozoznávame vety;
1. istiace, 2. záporné, 3. tázacie, 4. rozkazovacie čili

žiadajúce, a5. podmieňovacie.
1. Taká veta, ktorou niečo istime alebo tvrdíme, volá sa

vetou istiacou, na pr. Žiak píše. (Viď ul. 62, 63, 65, 66, 86,
87, 88, 93, 94, 103.)

2. Taká veta, ktorou niečo zapierame alebo tajíme, volá
sa vetou zápornou. Na pr. Žiak nepíše.

Na konci vety istiacej i zápornej kladie sa bod. Vtedy
pri vyslovení posledného slova, hlas snížime.

Úloha 135.

Z nasledovných slov sostavte záporné vety, takto: Kameň
nerastie.
= Sirka — vonia, slepec — vidí, suseda — prišla, ryba — má hlas,
včera — pršalo, večera — hotová, mačka — verná, cukor — kyslý,
nemý — rozpráva, hluchý — počuje, mrtvý — citi.

3. Taká veta, ktorou sa niečo tázeme čili opytujeme, vo
lá sa vetou tázacou, na pr. Píše žiak?

Na konci tázacej vety píšeme otáznik (?) a pri vyslovení
tázacej vety hlas zmeníme na opytovací.

Úloha 136.

Urobte z úl. 65—tázacie vety, takto: Sú robotníci usi
lovní?

Úloha 137.

Urobte z úl. 93 a 94 tázacie vety, takto: Robili bratia?
Úloha 138

Urobte tázacie vety z úl. 135. Vonia sirka?
Úloha 139,

Urobte záporné vety z úl. 72, takto: Ten chlapec je nepo
zorný. Tento syr je nechutný.

Úloha 140.

Napíšte tázacie vety z úl. 103, takto: Nečastovali pria
telia? Nepisaly žiačky? (Pozor na -i, -y!)

4. Taká veta, ktorou niečo rozkazujeme alebo žiadame.
volá sa vetou rozkazujúcou, na pr. Žiaku, píš!



Na konci rozkazujúcej vety kladieme výkrikník (!), pri
čom hlas zvýšime.

Úloha 141.

Napíšte vety z úk. 93, 94 v rozkazujúcom spôsobe, takto:
Braté, rob! Bratia, robte!

Slovesá v rozkazujúcom spôsobe píšeme takto: súdiť:
súď—suďte! platiť: plať—plaťte! činiť: čiň—čiňte! voliť:
voľ—voľte! mútiť: múť—múťte!

Úloha 142.

Neurčité slovesá v úl. 109d zmeňte dľa týchto vzorov na
rozkazujúci spôsob!

1. plakať 2. spať 3. čítať 4. piecť 5. byť
plač! spi! čítaj! peč! buď!
nech plače! nech spil nech číta! nech pečie! nech je!
plačme! spime! čítajme! pečme! buďme!
plačte! spite! čítajte! pečte! buďte!
plačú! nech spia! nech čítajú! nech pečú! nech sú!

5. Taká veta, ktorá udáva len podmienečne pripustenú
činnosť, volá sa vetou podmieňovacou. K takým vetám upo
trebúvame “výpomocné” slovesá: by, keby, aby, na pr. Keby
žiak písal. Žiak by mohol písať. Keby šuhaj vedel, starec
mohol, leňoch chcel, nič by nám na svete nechýbalo.

Úloha 143.

Napíšte podmieňovací spôsob z úl. 87. Keby pes nešte-
kal

V úl. 62, 66, 86 — sú vety jednoduché, okrem tých sú vety,
ktoré krém podmetu a prísudku majú aj vedlajšie (bočné)
čiastky vety, ktorými vetu môžeme rozšíriť alebo doplniť
a tie voláme rozšírenými vetami. Kôň ťahá vôz. Chlapec
chytá ryby. Pes slúži pánovi. Žiak píše úlohu. Žena perie
plátno. Chlap rúbe drevo. Krajčír šije šaty.

Tie slová, ktorými doplňujeme smysel prísudku, voláme
doplňkom. Nachodia sa však vety v ktorých upotrebujeme
také slovesá u ktorých činnosť obmedzuje sa len na podmet’,
t. j. nepotrebujú doplňku alebo predmetu, na pr. Dieťa spí
—spalo—bude spať.



To sú podmetné (nepriechodné) slovesá. Na pr. — sedeť,
horeť, ležať, skrotnúť, skákať, leniveť, sbohatnúť, spyšneť,
skameneť, modliť sa, stleť, bežať, umreť, cválať, smiať sa,
šuškať, prichádzať, plávať, stenať, liezť. (Intransitive
verbs do no t require an object.)

Úloha 144.

Jednoduché vety.
Z tých podmetných slovies urobte prísudky ku nasledovným pod

metom: žiak, dom, kameň, lev, žaba, leňoch, boháč, kráľovná, drevo,
žena, slama, zajac, človek, kôň, dievča, žiačka, jaro, ryba dieťa, červík.

Vypracovanie:
Podmety. Prísudky.
Žiak sedí.

hori.Dom

Zase sú i také slovesá u ktorých činnosť od podmetu
nesie sa na neaký predmet (object), totýžto tie slovesá svoj
doplnok žiadajú a to sú priechodné slovesá (Transitive
verbs), na pr. Dieťa poslúcha (koho?) rodičov. Otec zasadil
(čo?) stromy.

Úloha 145.

Rozšírené vety.
Doložte predmety (Objects) ku nasledovným vetám, aby

z nich boly rozšírené vety.

Podmety. | Prísudky. | Predmety.
Pes 1 stráži | dom. Žobrák dostal .

Slnce ohrieva . Kolumbus objavil -——.
Žiak píše ——. Anna otvorila .

Rybár chytá . Poslíček dodal .

Kain zabil . Žiačka dokončieva
Pekár pečie . Peniaze vládnu .

Kvetinár kropí . Židia sa klaňali .

Roľník ore . Učiteľ učí .

Žena perie . Šuškanie vyručuje .

Muž číta . Parostroj ťahá .

Predmety: zem, úlohy, ryby, Ábela, chlieb, kvetiny, pole,
šaty, noviny, almužnu, Ameriku, dvere, telegram, pisanie,
svetom, teľatu, žiaka, triedu, vozne,

b) Pýtajte sa: Čo stráži pes?



Yety rozširujeme tiež prívlastkom a okolnostným urče
ním. Za prívlastok môže sa upotrebiť: prídavné meno, zá
meno, číslovka alebo iné podstatné meno. Na pr. Morská
voda je slaná. Môj nôž je ostrý. Jeden učedlník zradil Krista
Pána. Dôvera v Boha posilňuje hriešnika.

Úloha 146.
Rozšírené vety.

Doložte prívlastky ku nasledovným vetám!
Sestrin klobúk je drahý.

dom je vysoký.
— nôž je tupý,
— hniezda sú vysoko.
— žiak nepozoruje.
— strom vytneme.
— dcéra sa ponáhľa.

ovocie je nezdravé.
pes je nebezpečný.
nádoby sú priezračné,

Prívlastky: — Sestrin,susedov, nezralé, besný, sklenné,
jeho, vtáčie, posledný, tento, usilovná.

Vety rozšírené “okolnostným určením” alebo “príslov
kovým určením” sú: Zajac spi s otvorenýma očíma. Váh sa
počína pod Kriváňom. Usilovný žiak sa dobre učí. Biblia je
svätá kniha. Janko je otcovi podobný. Vtáka poznáme po
perí a človeka po reči. Včele dal Boh žihadlo k obrane. Pre
zlé cesty sme nemohli k vám prísť. Iď rovno chodníkom!
Dosiaľ som bol zdravý. Slováci boli vo svojej vlasti prena
sledovaní pre svoje národné presvedčenie. Dieťa ďakuje
rodičom za opateru.

Úloha 146b.

Odpíšte úl. 88, 93, 94, 103 a pridajte neaký doplňok
k nim, na pr. Pekár pečie chlieb. Brat robí v meste. Orol
vysoko lieta.

Sťažené vety.
Sťažené vety, sú tie, keď čiastky z niečoho vypočitu

jeme tu a kladieme za každýb slovom čiarku (,) a naposledy
spojku (a). Na pr. Zo zeme vydobývajú; uhlie, soľ, olovo,
meď, striebro a zlato. Dobrá žiačka je poriadna, usilovná,
pozorná a poslušná.

V takej vete je teda jeden podmet’ a viacej prísudkov
aleboprívlastkov, avšak sú i vety s nestajnými podmety ale
so stajným prísudkom, na pr. Dub, buk, lipa, jedľá, smrek
a borovica sú lesné stromy. Sochár, rezbár, maliar, hudob
ník a staviteľ sú umelci.



Úloha 147.

Sťažené vety.
Urobte sťažené vety na tieto otázky!
Ktoré sú hlavné čiastky tela? hlavy? ruky? domu?

kabáta?
Ktoré pokrmy sú nám známe? nápoje? obilia? ovocné

stromy? zeleniny? kvetiny? Čo je potrebné ku stavbe domu?
Z čoho sa pripravuje chlieb, omáčka, polievka?
Čo robíme v škole? Čo robí roľník, záhradník, atď.
Čo nám dáva krava, sliepka, hus, atď.

Složené vety.
Složená veta pozostáva z viac jednoduchých viet v celok

spojených. Na pr. Brat piše a sestra spí. Žena v robote
a muž v krčme. Človek mieni, a Pán Boh mení. Sľuby sa
sľubujú; blázni sa radujú. Žiaci majú tak písať, aby to
každý mohol čítať. Pravdu každý chváli, ale ju nie každý
bráni.

Složené vety oddelujú sa jedna od druhej čiarkou (,),
niekdy bodkočiarkou (;) alebo tiež spojkami.

V slovenskej reči užívame niekdy isté skráteniny (im
podobné sú v anglickej reči: don’t, can’t, wasn’t). Na pr.
“Nebol si ešte doma?” Hovorievame: “Nebols’ ešte doma?
Alebo: Počuls’ niečo o ňom? Nemalas’ to urobiť. Tys’ to
povedal. Dals’ mu tú knihu? Povedalas’ im to?

Úloha 148.

Napíšete 10 podobných viet!

Bozličné značky používané akožto delidlá sú:
bod bodkočiarka “—” úvodník
čiarka ? otáznik — spojník
dvojbod ! výkrikník * poznamník
dĺžeň *•’ mäkčeň 4 vôkaň

(—) zátvorky
— prestávka
Na pr. (príklad)
atď. (a tak ďálej)



ČASŤ DRUHÁ.
SKLOŇOVANIE.

Niektoré slová podstupujú rozličné zmeny, t. j. na svojom
konci sa priemieňajú alebo ohýbajú prijímaním rozličných
koncoviek. Toto voláme skloňovaním.

Skloňujú sa:
1. podstatné mená, 3. zámená a
2. prídavné mená, 4. číslovky.

a) Skloňovanie podstatných mien.
Skloňujeme na 7 pádov v jednotnom i množnom počte.

Pritom predkladáme si otázky, ktorými sa pýtame na osoby
a veci.

— Skloňovanie mužských podstatných mien
Ku skloňovaniu mužského pohlavia máme 4 vzory, život

né skloňujeme dľa vzoru: pán a sluha a neživotného dľa
vzoru: dvor a meč.

Osoby. Veci.
1. Kto, čo? Menovateľ. Nominative.
2. (Od), (u) koho, (do, z, od) čoho, čie? Odvodzovateľ. Genitíve,
3. (Ku) komu, (k) čomu? Davateľ. Dative.Davateľ. Dative.
4. Koho, čo? (sme volali:) Ukazovateľ. Accusative.
5. Voláme: (Poď sem, . . . ! Volateľ. Vocative
6. (0, na, v, pri) kom, čom? Kde? Miestnik. Local.Local.
7. (S, za) kým, čim? Nástrojnik. Instrumental.

I. Vzor.
Jednotný — Množný poč.

(II. Vzor.
Jednotný — Množný poč.

1. pán —- páni, -ia, -ovia
2. pána — pánov

sluha — sluh-ovia
sluh-u — sluh-ov
sluh-ovi — sluh-om
sluh-u — sluh-ov
sluha, -u, — sluh-ovia
sluh-ovi — sluh-och
sluh-om — sluh-ami

3. pánovi, -u —- pánom
4. pána — pánov
5. pane, -u! — páni!, -ovia, -ia!
6. pánovi — pánoch
7. pánom — pánmi, -y, -ami



III. Vzor. IV. Vzor.
Jednotný — Množný poč. Jednotný — Množn poč.

1. dvor — dvory meč — meč-e
2. dvor-a, -u — dvor-ov meč-a — meč-ov
3. dvor-u — dvor-om meč-u — meč-om
4. dvor — dvor-y meč — meč-e
5. dvor-u, -e — dvor-y meč-u — meč-e
6. dvor-e, -u, -i — dvor-och meč-i — meč-och
7. dvor-om — dvor-ami, -mi, -y meč-om —- meč-mi, -i

1. Podľa “pán” skloňujú sa;

a) Všetky mužského pohlavia “životné” spoluhláskou
zakončené, ako: chlap, súsed, otec, Slovák, brat, kresťan,
evanjelik, atď.

b) Všetky mužského pohlavia “životné” samohláskou
(-o) zakončené, ako: Jano, strýko, dedo, Martinho, Ďurko;
tiež: Lichner, Bôžik, Ďurkovič, Dúchaj.

Úloha 149.

Skloňujte ich! (Jednotný i množný počet).

Úloha 150.

Skloňujte tri mená z úl. 36, 38, 40 ,41

2. Podľa “sluha” skloňujú sa tie, ktoré sú zakončené
samohláskou (-a). Na pr. predseda, sudca, huslista, družba,
dozorca; tiež: Danko, Domko, Kvorka, Rakyta, Gaža, Roško,
Malina.

Úloha 151

Skloňujte ich!
Úloha 152.

Nájdite 5 podobných v úl. 39.

3. Podľa vzoru “dvor” skloňujú sa:

a) Všetky mužského pohlavia “neživotné” tvrdou alebo
obojetnou spoluhláskou zakončené, ako: dom, kabát, vrch,
rok, chlieb, vietor.

b) Tiež “pomnožné” podstatné mená, (Len možný po
čet!) ako: hody, časy, odpustky, mravy.



Úloha 153.

Skloňujte ich!

Úloha 154,

Nájdite 15 podobných z úl. 42.
4. Podľa ‘meč” skloňujú sa:
a) Všetky mužského pohl. neživotné mäkkou spoluhlá

skou zakončené, ako: kľúč, marec, nôž, dážď, týždeň, linaj,
klinec.

b) Tiež pomnožné, ako: krpce, okuliare, okále.

Úloha 155.

Skloňujte ich!

Úloha 156.

Nájdite 10 podobných z úl. 43 a 44.

Poznámky:
1. Životné na (-k), alebo (-ch) zakončené v 5-tom páde

dostávajú (-u). Na pr. žiak-u! vojaku! leňochu!
2. V 3-tom páde hovoríme: Dal som to tomu pánovi.

Poviem to pánu učiteľovi. Dál to pánu farárovi.
3. Slová: chlieb, vietor, — v skloňovaní (-ie) zmenia

na (-e). Čoho? chleba, vetra, atď.
4. Slová: kôň, nôž, stôl, — (-ô) zmenia na (-o). Od

čoho? koňa, noža, stola.
5. Dľa prírodopisného poriadku píšeme mená vtákov:

orly, vtáky, vrabce, motýle, jelene, ale vždy; dobrí psi, veľkí
kocúrí.

6. Y niektorých slovách odpádajú hlásky (-e); otec-otca,
chlapec-chlapca, pes-psa, vrabec-vrabca, Nemec-Nemca. Tiež
(-o): ocot-octa, posol-posla, poriadok-poriadku.

7. Slová: vlk a pes — skloňujú sa dľa “pán” kdežto:
ud/-voly a kôň-kone, dľa “dvor”, “meč”. Y 2-om páde: od
koní.

8. Slová: hosť, kôň, peniaz — v 2-om páde v množnom
počte hovoríme: hostí, koní, peňazí.

9. V jedn. počte 6 pad: na papieri, v októbri.



SKLOŇOVANIE ŽENSKÝCH PODSTATNÝCH MIEN.

I. Vzor. II. Vzor.
Jedn. a množ. počet.

1. ryba — ryb-y ulica — ulic-e
2. ryb-y — rýb ulic-e — ulic
3. ryb-e — ryb-ám, (-am) ulic-i — ulic-iam, (-am)
4. ryb-u — ryb-y ulic-u — ulic-e
5. ryb-o! — ryb-y! ulic-o! — ulic-e!
6. ryb-e — ryb-ách, (-ach) ulic-i — ulic-iach, (-ach)
7. ryb-ou — ryb-ami ulic-ou — ulic-iami

III. Vzor. | IV. Vzor. Y. Vzor.
1. dlaň—dlan-e kosť—kost-i [kráľovná—.
rv íl ii r i é • i . t li» i» • . QJ
2. dlan-e—dlan-í kost-i—kost-i kráľovn-ej ‘g
3. dlan-i—dlan-iam kost-i—kost-iam kráľovn-ej
4. dlaň—dlan-e kosť—kost-i kráľovn-u o

1 J-1rj 'j

5. dlaň!—dlan-e! kosť!—kost-i! kráľovn-o! "o
tí tí

6. dlan-i—dlan-iach kost-i—kost-iach kráľovn-ej g
7. dlaň-ou—dlaň-ami, -mi kosťou—kosť-ami kráľovn-ou w

1. Podľa vzoru “ryha" skloňujú sa tie podstatné mená
ženského pohlavia:

b) Ktoré v jednotnom počte končia sa samohláskou (-a),
jestli pred tým (-a) majú tvrdú spoluhlásku. Na pr. matka,
Slovenka, Zuzka, Anna, strecha, krava, kniha, polievka.

b) Ženské pomnožné, ako sú: suchoty, šediny, piliny,
hodiny, narodeniny, máry.

Úloha 157

Skloňujte ich!
2. Podľa “ulica” skloňujú sa: a) tie, ktoré tiež v jednot

nom počte končia sa samohláskou (-a), avšak pred ňou majú
mäkkú spoluhlásku, ako: ruža, udica, núdza, duša, továrxia,
tabuľa.

Ku týmto patria tiež: biblia, ľalia, demokracia.
b) Pomnožné na (-e) zakončené, ako sú: dvere, husle,

nožnice, kachle, Vianoce, Košice, kliešte.



Úloha 158.

Skloňujte ich!
3. Podľa “dlaň” skloňujú sa tie ženské, ktoré sa končia

na tieto spoluhlásky:
—ň: jabloň, pleseň, daň, kázeň, zbraň, pieseň, bázeň, laň,

báseň, priazeň, povodeň, sieň, jaseň.
—j: zbroj, koľaj, obyčaj, nádej, šľapaj, kropaj,
—č: obruč, tlač, pavlač, chatrč, žobrač,
—ľ: posteľ, oceľ, povaľ,
—ež: krádež, drúbež.

Taktiež i tieto: obec, pec, stráž, zem,

Úloha 159.

Skloňujte 1 slovo z každého riadku!
4. Podľa ‘kosť” skloňujte na nasledovné spoluhlásky

zakončené:
—ť: chuť, štvrť, niť, sieť, labuť, smrť, pečať, obeť, záveť.
—sť, -št: česť, päsť, vlasť, časť, povinnosť, hrsť, púšť, húšť.
—ď: loď, piaď, hruď, meď, spoveď, odpoveď, čelaď; mo-

sadz.
—c: noc, moc, vec, nemoc, pomoc. (Nie: obec, pec!)
—č: reč, žlč, seč.
—ľ: soľ, myseľ,
—p: otep, step.
—r: tvár, jar, mater,
—s: hus, os, ves.
—š: myš, voš, rozkoš, peleš,
—z: reťaz, haluz.
—ž; raž, lož, kaluž, prietrž, kolomaž.
—v: krv, obuv, mrkev, rakev, cirkev, húžev.

Úloha 160.

Skloňujte 1 slovo z každého predošlého riadku!
Úloha 161

Podľa “kráľovná” skloňujte: gazdiná, stryná, ujčiná,
chyžná.

Poznámky:
1. V ) a 6 páde: Ku komu? materi, dcéri. O kom? ma

teri, dcéri.



2. V množnom počte 2 pád tvoríme tým spôsobom, že
zmeníme mnohé hlásky. Na pr. (o) na (ô); (u) na (ú), atď.
o-ô: noha-nôh, škola-škôl; hora, stopa, škoda, kopa.
u-ú: ruka-rúk, mucha-múch; huba, papuča, papuľa,
a-á: hlava-hláv; krava, skala, sadza, flaša, vrana, (avšak:

zábava-zábav, práca-prác; záplata, pláca, priehrada),
a-ia: žaba-žiab; päta, šaty.
1-ľ: vlna-vín; slza.
r-ŕ; srna-sŕn; vŕba.
-e-ie: včela-včiel, žena-žien; košeľa-košieľ; cena, mreža, ne

deľa, streľa.
i-í: hodina-hodin, udica-udíc; opica, lavica, vinica, mluvnica,

štica, slabika, hlbina.
y-ý: ryba-rýb; chyba, motyka, jaskyňa.

3. Niekde zase “vsúvame” isté hlásky v množnom počte
v 2 páde, na otázku; z čoho? od koho?
to): fajka-fajok, spojka-spojok; bajka, zátka, túžba, hriad

ka, hádka, rozprávka.
(ô): jamka-jamôk; uhorka, robota, čipka.
(á): doska-dosák; stovka, kmotra, karta, slivka, vrana, se

stra, perla.
(e): válka-válek; vážka, húžva, továrňa.
tie); izba-izieb, matka-matiek; hruška, kačka, hračka, iskra,

výšivka, hra, višňa, ulička, studňa, hrozba, modlitba,
žena, prosba, farba, vareška, muška, kočka, lastovička.

4. Niektoré majú dvojí spôsob, ako: sukňa-sukieň, sukní;
sestra-sestier, sestár; koža-kôž, koží; ruža-rúž, ruží; metla
metiel, metál.

5. Niektoré ženského pohlavia v 2 páde množného počtu
zakončené na -í, toto (-í) sa “nezkracuje” ani po dlhých slabi
kách. Na pr. básní, piesni, kázni, atď.

6. Tie zakončené spoluhláskou alebo dvojhláskou (-ia)
tiež dostanú v 2 páde dlhé -í. Na pr. (čoho?) hus-husí, hihlia
biblií.

7. Všetky ženské podlá “ryba” v 3 a 6 páde v množnom
počte majú dlhé slabiky (-ám, -ách). Komu? ženám. O kom?
o ženách; matkám-matkách; školám-školách; avšak jestli pre-



došlé slabiky sú dlhé, vtedy píšeme: (-am, -ach). Na pr. dcé
ram-dcérach, lúkam-lúkach, topánkam-topánkach. (Po hláske
(j) nepíšeme dlžeňa: nádejam-nádejach).

8. Y 7. páde v množ. počte: ruka, noha—píšeme: rukama,
nohama.

9. “Česť ” skloňujeme takto: 1. česť, 2. cti, 3. cti, 4. česť,
5. česť, 6. cti, 7. cťou.

10. “Pani”, stojili o sebe skloňujeme: 1 pani-panie, 2

panei-paní, 3 panej-paniam, 4 paniu-panie, 5 pani-panie,
6 panej-paniach, 7 paňou-paňami; jestli ale stojí, ako prída
vok, pred druhým podst. m. vtedy sa neskloňuje. Na pr. Od
pani domácej; s pani matkou.

Úloha 162.

Skloňujte “pani-panie” s vetami!

Úloha 163.

V 2 a 3 — poznámke nachodiace sa slová zmeňte do
množného počtu v 2 páde!

SKLOŇOVANIE STREDNÝCH PODSTATNÝCH MIEN.

I. Vzor. II. Vzor.
1. pero — per-á, -a
2. per-a — pier, -i

plece — plec-ia, -a
plec-a — pliec (-í)
plec-u — plec-iam
plece — plec-ia
plece — plec-ia
plec-i — plec-iach

3. per-u — per-ám, -am
4. pero — per-á, la
5. pero — per-á, -a
6. per-e, (-u) — per-ách, -ach
7. per-om — per-ami, -mi, -y plec-om — plec-ami, -mi, -i

III. Vzor.
1. znamenie — znamenia
2. znamen-ia — znamen-i
3. znamen-iu — znamen-iam
4. znamenie — znamenia
5. znamenie! — znamenia!
6. znamen-í — znamen-iach
7. znamen-ím — znamen-iami



IV. Vzor.
1. dievča — dievča-tá dievčence
2. dievča-ťa — dievča-t dievčeniec
3. dievča-ťu — dievča-tám dievčenciam
4. dievča — dievča-tá dievčence
5. dievča! — dievča-tá! dievčence!
6. dievča-ti — dievča-tách dievčenciach
7. dievča-ťom — dievča-tami, -tmi, -ty dievčencami, -i

Povšimnite si, že IV. vzor v jednotnom počte (-ť) má
mäkčeň!

1. Podľa “pero” skloňujeme:
a) Všetky stredné na (-o) zakončené, ako: slovo, voj

sko, drevo, mesto, semeno (semä), mlieko, hniezdo, dláto.
b) Pomnožné stredné: vráta, ústa, ňádra, prsá.
2. Podľa “plece” skloňujeme sredné na: (-e) a (-šte)

zakončené. Na pr. srdce, more, líce, pole, vrece, bojište, str
nište, ohnište. Tiež pomnožné: pľúca.

3. Podľa “znamenie” skloňujeme všetky stredné na
(-ie) zakončené, ktoré však väčšinou len v jednotnom počte
používame, ako sú: umenie, stavanie, zdravie, obilie, šťas
tie, prútie, poludnie, svedomie, vysvedčenie.

4. Podľa “dievča” skloňujeme všetky stredné na (-a),
(-ä) zakončené mená označujúce obyčajne mláďatá ľudí a
zvierat, ako sú: dieťa, vnúča, chlapča, pastorča, nemluvňa;
vtáča, hulúbä, húsa, kura (kurča), máča, prasa, kozľa, šte
ňa, vĺča, teľa, žriebä, jahňa.

Tiež: zviera, knieža.

Úloha 164.

Podľa “pero” skloňujte: jedlo, slovo, číslo, miesto.

Úloha 165.

Podľa ‘[plece” skloňujte: vajce, ohnište, pľúca.

Úloha 166.

Podľa “znamenie” skloňujte: zdravie, krštenie.



Úloha 167.

Podlá “dievča” skloňujte: kura, vtáča, jahňa.
Poznámky:
1. Y slovách podľa “pero” sa skloňujúcich v 6 páde

v jedu. počte po hláskach (h, ch, k) píšeme (-u). Na pr.
v oku, v uchu, na suchu, v blahu, v rúchu, v mlieku, v jablku,
na decku; kdežto po iných hláskach píšeme (-e). Na pr.
v meste, na okne, v dreve, v blate, atď.

2. Druhý pád (Od čoho?) v množnom počte tvorí sa
tak ako pri ženských menách, totýž predĺžia sa slabiky, ale
bo “vsúvajú” sa tam isté hlásky. Na pr.

stádo—stád, právo—práv, púto-—pút, víno—vín.
dievčatko—dievčatôk, jablko—jabĺk, kopyto—kopýt.
pole—polí, kladivo—kladív; bojište, pohlavie, nárečie,

oje, more, náboženstvo, nebezpečenstvo, manželstvo, kráľov
stvo, porisko, dieťa, pánstvo.

čelo—čiel, meno—mien; mračno, mydlo, jazero, koleno,
hrdlo, koleso, drevo, zrkadlo, zrnko, mesto, stehno, heslo,
pravidlo, sloveso, sedadlo, šidlo, hniezdo, svetlo, mestečko,
strašidlo, rameno, plemeno.

Krátke slabiky dostanú: číslo—čísel, žriedlo—žriedel;
plátno, súkno, krýdlo, prádlo, kúzlo, sídlo, písmo.

Na dvojaký spôsob sa menia: sedlo—sediel, sedál; jedlo
—jediel, jedál, atď.

Úloha 168.

Všetky predošlé slová zmeňte v množ. počte na 2-hý pád!
3. Druhý pád množ. poč. “vajce” je “vajec”, slovo—

slov.
4. Tretí pád množ. počte “oje”: ojam; šiesti: ojach.
5. Dieťa v množ. počte má dvoji spôsob: deti, dietky.
6. Oko a ucho, ako čiastky tela skloňujeme takto;

1. oko, ucho — oči, uši
2. oka, ucha — očí, uši
3. oku, uchu — očiam, ušiam
4. oko, ucho — oči, uši
5. oko, ucho — oči, uši
6. oku, uchu — očiach, ušiach
7. okom, uchom—očima, ušima



7. Keď ale “oko, ucho” iný význam majú, na pr. mor
ské oko, račie oko (na nohe), mastné oko (na polievke);
ucho (na hrnci), vtedy sa skloňujú podľa “pero”.

Úloha 169.

1. Potkan je ošklivé zviera.
2. Mnohi ľudia utekajú od .

3. Prichystali slopec .

4. Chceli by chytiť toho .

5. Chytíme ťa, !

6. Vyprávali nám o tom .

7. Jejich kocúr sa bil s tým .

a) Skloňujte “potkan” vo všetkých pádoch a dajte na
čiarky!

b) Urobte to i v množnom počte!

Úloha 169b.

1. Matka spravuje domácnosť.
2. Aj dcéra sa to má naučiť od .

3. Dieťa sa vždy sdôverí najprv svojej .

4. Cti otca i —— svoju!
5. Odpočiň si, !

6. Každé dieťa s úcťou rozpráva o svojej .

7. Dcéra chodieva s —
a) Urobte tak, ako v predošlej úlohe, upotrebte slovo:

Úloha 169c.
1. Znám jedno poriadne dievča.
2. Od toho počuješ vždy milé slovo.
3. Tomu -——- netreba rozkazovať, čo má robiť.
4. To každý rád vidí.
5. Živ ťa Pán Boh, !

6. Pri takom — aj iné sa dobrému naučia.
7. Matka je nado všetko spokojná s tým .

a) Urobte ako v úl. 169, dajte slovo: dievča.

miesto

matkal

Úloha 170.

Podčiarnite prvý pád a potom premeňte do množného
počtu! (Kto, čo?)

Otec pochválil syna za usilovnosť. Od hlavy ryba smrdí. Lepšia
cnostná chudoba, ako hriešne bohatstvo. Oko je do srdca okno.
Jablko nepadá ďaleko od stromu. Žiadna ruža bez tŕňa. Čierne
semä, biela niva (roľa), múdra hlava ju posieva. Čo je to? Strynká
si požičali koryto a sitko. Človek sa do smrti učí.



Úloha 171.

Slová v zátvorkách premieňajte do 2-ho pádu! (U, od,
bez, čie?, koho, čoho?)

Poďme do (kostol)! Odkládal to so (deň) na deň. Neiď von
bez (kabát)! Doniesol si tie topánky od (švec) ? To nám ostalo od
včerajšej (večera). Boli sme u (strýko, tetka, susedka, otec, chlapec,
syn, dcéra, Bosák, Ján). Bol vychovaný bez (kázeň) a (bázeň).
Buď veselej (myseľ)! Odíď od (okno)! Dostal dopis od svojho
(dieťa), najmladšieho to (synáček). Jedna z tých (knižky) sa
ztratila. Zo (pes) slanina nebude. Nič neostalo zo troch (ryby).

Úloha 172

(K, ku—komu, čomu?) Y zátvorkách zmeňte do 3-ho
pádu!

Povedz to tvojmu (pán)! Dal som to (pán) (doktor). Vzali ju
do (tanec). (Pes) netreba veriť. Čo máme k (večera)? Neskáč
iným do (reč)! Prišiel až ku (dvere). Sadni si ku (stôl)! Ovocie
samo opadalo so (strom). Uč sa (pilnosť) od mravca!

Úloha 173.

(Koho, čo?) V zátvorkách zmeňte do 4-ho pádu!
Reč prezradí (človek). Hovor vždy (pravda)! Vlk zožral (ovca).

Dones trochu (ocot)! Nekupuj (mačka) vo vreci! Lovec zastrelil:
(zajac, jeleň, orol, tiger, lev, bažant, líška, jarabica, sluka a cap).
Stretol som; (otec, brat Pavel, sestra Anna, ženina matka a susedova
dcéra). Budú volby, lebo nám zametajú (ulica).

Úloha 174.

(Voláme:) Zmeňte do 5-ho pádu!
(Brat), pomôž mi! (Žena), nehnevaj ma! (Chlapec), počuvni

ma! (Švec), je to “štich”! Ale, (človek), kdes’ bol? Milý (syn),
Len poslúchaj svojho pána! (Leňoch), iď k mravcovi učiť sa
pilnosti! Nedaj (Boh), aby sa mu niečo prihodilo! (Anča), podaj
mu vody! (Otec) náš, buď pri nás! Drž sa, (chlapec)!

Úloha 175.

(O, pri, na v—kom, čom?) Zmeňte do 6-ho pádu!
My o (vlk) a vlk za dverami. Čítali sme o (Jánošík), (zbojník),

ktorý bohatým bral a chudobným dával. Hudobníci hrali na dvojich
(husle). Dievča prestrelo na (misa), vylialo na (stôl) a či vlastne . . .

Chcem byť o (samota) lebo som zle spal v (noc). Počuli ste o (tren
čiansky zámok) alebo o (michiganské jazero?) Učili sme sa o (Svä
toplukove prúty) a jeho (nesvorní synovia).



Úloha 176.

(S, kým, čim, kade?) Zmeňte do 7-ho pádu!
Ty budeš mojim (kamarát). Pôjdem preč s (otec). Paholok

plieskal (bič). Prišla domov s (plač). (Jazyk) spraví všetko, ale
(skutok) nič. Češem sa s (hrebeň). Peši — ako za (vôz). Ypsilon
— jedz chlieb so (syr). Svedok bol vypočutý (sudca). Chlapec
behá so (pes). Otvorili sme si (kľúče). Vták letel nad (voda).
Nasýtil sa (ryba). Oblial sa (omáčka). Napíšeme to (krieda). Pre
pichol si prst (ihla). Utreli stôl (handra). Hrob zasypali (zem).
Gazda odišiel s (gazdina). Utrel si pot s čela (šatka). Poučovali ho
Božim (slovo). Dupotal (nohy). Rozháňal (ruky). Dýchame
(pľúca). Zabávaj sa s (deti)! Nekrič za (dievčatá)!

(Ihla) šijeme; (sekera) rúbeme, sekáme, kálame; (tešia) krešeme;
(dláto) dlabeme; (nožnice) striháme; (píla) režeme; (pluh) orieme;
(krieda) píšeme; (nebožiec) vŕtame; (hoblík) hobľujeme. Zatočil
(koleso). Páchne (víno). Chvastá sa svojou (sila). Neopovrhuj
(reč) svojich rodičov! Hodil po ňom (kameň). Deti sa riadia (roz
kazy) svojich rodičov. Zamestnáva sa (šitie). Zaoberaj sa (niečo)
iným. Nemecký cisár chcel vládnuť nad celým (svet). Robil sa
(hluchý). Zvíťazili nad (nepriatelia). Poverili ho (stavba) školy.
Každý prispel veľkým (dar) k tomu. Urobili ho (predseda) spolku.
Cesty boly zaviate (sňah). Pýši sa novými (šaty). Nepohŕdaj slo
venskými (ľudia, zvyky, kroje, slová, školy)!

Úloha 176b.

Napíšte úl. 87 v 2-hom páde, takto: (Čie štekanie?) Šte
kanie psa. Mravčanie kocky, atď.

Úloha 176c.

Urobte 2-hý pád v množ. počte na slová v úl. 45, 46, 48,
takto: steny—stien, matka—matiek, atď.

Úloha 176d.

Taktiež podobne slová v úl. 49—54, takto: rebrá—rebier,
atď.

«



SKLOŇOVANIE prídavných mien.
Vzor I. Jakostné prídavné mená s tvrdým zakončením.

Jednotný počet.

Mužské Ženské i Stredné pohl.
1. pekn-ý pekn-á pekn-é
2. pekn-ého pekn-ej pekn-ého
3. pekn-ému pekn-ú pekn-ému
4. pekn-ého (-ý neživ.) pekn-á pekn-é
5. pekn-ý pekn-ej pekn-é
6. pekn-om pekn-ou pekn-om
7. pekn-ým

Množný počet.
1. pekn-i (-é neživ.) pekn-é Tak ako
2. pekn-ých pekn-ých ženské pohl.
3. pekn-ým pek-ým
4. pekn-ých (-é neživ.) pekn-é
5. pekn-i (-é neživ.) pekn-é
6. pekn-ých pekn-ých
7. pekn-ými pekn-ými

II. Vzor. Jakostné prídavné mená s mäkkým zakončením.

Jednotný počet.
1. boži bož-ia bož-ie
2. bož-ieho bož-ej bož-ieho
3. bož-iemu bož-ej bož-iemu
4. bož-ieho (-í neživ.) bož-iu bož-ie
5. bož-i bož-ia bož-ie
6. bož-om bož-ej bož-om
7. bož-im bož-ou bož-im

Množný počet.
1. bož-í bož-ie Tak ako
2. bož-ich bož-ich ženské pohl.
3. bož-im bož-ím -

4. bož-ich (-ie neživ.) bož-ie
5. bož-i (-ie neživ.) bož-ie
6. bož-ich bož-ich
7. bož-imi bož-ími



Podlá vzoru “pekný” skloňujú sa;
1. Všetky prídavné mená tvrdú spoluuhlásku pred (-ý,

-á, -é) majúce. Na pr. tichý, veľká, vysoké, učený, umytá,
mrtvé, atď. Tiež; Závodná, Mosný, Prieložný.

2. Vlastné mená na (-ý, -á) zakončené; Osuský, Vajan
ský, Drienský, Kopecký.

3. Zámená: aký, ktorá, neaký, istý, iný, toľký, žiadna,
všeliaké, atd’.; samý, samá, samé.

4. Číslovky radové: prvý, druhá (nie: tretí), štvrtý,
piate, atď. Druhové; jednaké, dvojaké, atď. Násobné: jed
noduchý, dvojnásobný, atď. Neurčité: celý, každá, mnohé.

Úloha 177,

Skloňujte všetky tu spomenuté! Podľa “pekný”.
Podľa vzoru “boží” skloňujú sa;
1. Všetky prídavné mená “mäkkú” spoluhlásku pred

(-í, -ia, -ie, -e) majúce, ako; svieži,, cudzí, hovädzia, zajačia,
kozie, psie, domáce, bravčovie, lietací, kuracia, husacie.

2. Stupňované prídavné mená: lepší, horšia, teplejšie,
suchší, tmavšia, rovnejšie, atď. Vidz úl. 67—70.)

3. Zámená: čí, čia, čie? Vlastné mená: Kraj či, Jančí,
Sopocí, Miškocí.

4. Číslovky: prvší, tretí, tisíci,

Úloha 178.

Podľa vzoru “boží” skloňujte všetky tu spomenuté!
Úloha 178b,

Skloňujte všetky prídavné mená mäkkého východu
v úl. 70. podľa “boží, -ia, -ie”!

Úloha 178c.

Skloňujte tieto a urobte s nimi vety!
starší človek
tmavší klobúk
najtenší papier
ostrejší nôž

teplejšia sukňa užšie drevo
dlhšia lavica sladšie hrozno
najmúdrešia žiačka najchutnejšie jedlo
poslušnejšia dcéra ťažšie kladivo
priveľká misa neznáma ženanahluchlý chlap

maličký synáček
neznáma žena

uzučká cesta velikánsky dom



Vzor III. Prisvojovacie prídavné mená utvorené od
mužských podstatných mien

Jednotný počet.
1. otcov otcov-a otcov-o
2. otcov-ho otcov-ej otcov-ho
3. otcov-mu otcov-ej otcov-mu
4. otcov-ho (otcov, neživ.) otcov-u otcov-ootcov-o
5. otcov otcov-a otcov-o
6. otcov-om otcov-ej otcov-om
7. otcov-ým otcov-ou otcov-ýmotcov-ou otcov-ým

Množný počet.
1. otcov-i (-e neživ.) otcov-e Tak, ako
2. otcov-ých otcov-ým ženské pohl,
3. otcov-ým otcov-ých
4. otcov-ho (-e neživ.) otcov-e
5. otcov-i (-e neživ.) otcov-e
6. otcov-ých otcov-ých
7. otcov-ými otcov-ými

Vzor IV. Prisvojovacie prídavné mená utvorené od ženských
podstatných mien.

Jednotný počet.
1. matkin matkin-a matkin-o

matkin-ho
matkin-mu
matkin-o
matkin-o
matkin-om
matkin-ým

2. matkin-ho matkin-ej
3. matkin-mu matkin-ej
4. matkin-ho matkin-u
5. matkin matkin-a
6. matkin-om matkin-ej
7. matkin-ým matkin-ou

Množný počet.
1. matkin-i (-e neživ.) matkin-e Tak, ako
2. matkin-ých matkin-ých ženské pohl.
3. matkin-ým I matkin-ým
4. matkin-ých (-e neživ.) matkin-e
5. matkin-i (-e neživ.) matkin-e
6. matkin-ých matkin-ých
7. matkin-ými matkin-ými

Úloha 179.

Skloňujte: bratov klobúk, susedova stena, sudcovo pís-
mo, pánov dážďnik, obuvníkova dcéra, bratrancovo dieťa,
Janov dom.



Úloha 179b.

Skloňujte: susedkin hrniec, sestrina čiapka, Betkino že
liezko, služkin otec, dcérina duchna, nevestino prádlo.

Úloha 179c

Skloňujte všetky z úl. 178c. v množnom počte!

c) SKLOŇOVANIE ZÁMIEN.

I. Zámená osobné.

1. Kto? 2. Od koho? 3. Komu? 4. Koho? 5. — 6. O kom? 7. S kým?

1. ja ty on ona ono
2. mňa teba jeho, (neho) jej, (nej) jeho, (neho)
3. mne, mi teba, ti, jemu, mu, (nemu) jej, (nej) jemu, mu, (nemu)
4. mňa, ma teba, ťa jeho, ho (-ň), neho ju, (ňu) ho, (-ň)
5. ja ty
6. mne tebe ňom nej ňom
7. mňou tebou nim ňou ním

Množný počet.

Mužské. Ženské. Stredné.
1. my vy oni, (ony neživ.) ony Tak, ako
2. nás vás ich, (nich) ich (nich) žens, pohl.
3. nám vám im, (nim) im (nim)
4. nás vás ich (nich) (ne než.) ich (ne než.)
5. my vy ——
6. nás vás nich nich
7. nami vami nimi nimi

IV. Zvratné zámená.

(Jednotný i množný počet.)
1.
2. seba
3. sebe, si
4. seba, sa
6. sebe
5.
7. sebou.



Poznámka: “Oni—ony” v množnom počte 2, 3 a 4 páde po pred
ložkách miesto (ich) a (im) dávame: nich a nim. Na pr.:

2. od, z — nich; 3. k — nim; 4. za, pre — nich, ne.

Úloha 180.

Podčiarnite — 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 a 7-mý pád od zámena
“ja”.

Ja tiež prídem. Odo mňa to počul. Mne to sused pove
dal. Hlava sa mi zatočila. Nezabudol na mňa. Či sa ma
bojíš? Posed’ si trochu pri mne! Netaj nič predo mňou!

Úloha 180b.

Podčiarnite — 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 a 7-mý pád od zámena
‘ty”.

Ty čakaj otca! Len na chvíľu odídem od teba. Však aj
tak tebe tu kázali čakať. Niekdy ti to vynahradím. Po dru
hý krát’ zas teba pošlem do mesta. Preto nech ťa to nemrzí.
Aj táto žena bude stáť pri tebe. Potom pôjdeme s tebou
domov.

Úloha 180c,

Na miesto “ja” dajte zámeno “my” a miesto “ty”—“vy”.

U. Privlastňovacie zámená.

Jednotný počet.
1. môj moja
2. môj-ho, mojeho moj-ej
3. môj-mu, mojemu moj-ej
4. môjho, mojeho, (môj neživ.) moj-u
5. môj moja
6. moj-om moj-ej
7. moj-im moj-ou

moje
môj-ho
môj-mu
moje
moje
moj-om
moj-im

Množný počet.
1. moji moje Tak, ako
2. moj-ich
3. moj-im

moj-ich žens. pohl
moj-im Píšeme:

4. moj-ich, (moje)
5. moji

moje našeho.
moje vašeho,

6. moj-ich
7. moj-imi

moj-ich vašemu.
moj-imi atď.



III. Ukazovacie zámená.

Jednotný počet. Množný počet.
1. ten tá to 1. tí, (tie než.) tie Tak,
2. toho tej toho 2. tých tých ako
3. tomu tej tomu 3. tým tým ženské
4. toho, (ten než.) tú to 4. tých, (ti,e (než.) tie pohla
5. ten tá to 5. tí tie vie.
6. tom tej tom 6. tých tých
7. tým tou tým 7. tými tými

y. Opytovacie zámená.
1. kto — čo
2. koho — čoho
3. komu — čomu
4. koho — čo
5,

6. kom — čom
7. kým — čím

Dľa vzoru “môj” skloňujú sa: tvoj, svoj, náš, váš.
Skloňujte; môj otec, moja matka, moje dieťa, tvoj brat,

náš dom, vaša tetka, vaše dievča, svoj nôž.

Úloha 181.

Urobte vety na “zvratné” zámená!
Úloha 182.

Dľa vzoru “ten, tá’ to” skloňujte: ten chlapec, tá žena,
to dievča, ten kostol, tamten dom, onen človek, to zviera, táto
knižka, toto pero.

Úloha 183.

Dľa vzoru ‘kto, čo?” skloňujte: niekto, nikto, niečo, nič,
volačo.

Úloha 183b.

Urobte vety s každým osobným zámenom vo všetkých
pádoch podľa otáziek: 1 Kto?, atď.



d) skloňovanie čísloviek.
Jeden.

Jednotný počet.
Mužské Ženské Stredné pohl.

1. jeden jedna jedno
2. jedného jednej jedného
3. jednému jednej jednému
4. jedného jednu jedno
— jeden (neživ.)
5.
S. jednom jednej jednom
7. jedným jednou jedným

Množný počet.
1. jedni, jedny Tak, ako

jedny (neživ.) ženské pohl.
2. jedných jedných
3. jedným jedným
4. jedných, jedny

jedny (neživ.)
5.
6. jedných jedných
7. jednými jednými

Dva, dve. Ženské a i

Mužské Stredné p. | Traja, tri. Štyria, štyri.
1. dvaja dve 1. traja (muž. živ.) štyria (muž. živ.)
— dva (neosobné) 2. troch štyri (ostatné)
2. dvoch dvoch — tri (ostatné) štyroch
3. dvom Idvom 3. trom štyrom
4. dvoch idve | 4. troch (muž. živ.) štyroch (muž. živ.)
-—dva (neosobné) I —tri (ostatné) štyri
5. | 5.
6. dvoch (dvoch 6. troch štyroch
7. dvoma (dvoma 7. tromi štyrmi

Piati, päť. Sto. Tisíc.
1. piati (muž. živ.) 1. sto — stá 1. tisíc — tisíce
— päť (ostatné) 2. sta — stov 2. tisíca — tisícov
2. piatich 3. stu — stám 3. tisícu — tisícom
3. piatim 4. sto — stá 4. tisíc — tisíce
4. piatich (muž. živ.) 5. 5. —
— päť (ostatné) 6. stom — stami 6. tisíci -— tisícoch
5. 7. tisícom — tisícami
6. piatich
7. piatimi

Dťa toho od 5 do 99.



Úloha 184.

Skloňujte: jeden chlapec, jeden linaj, jedna ruka, jedno
oko, dvaja súsedia, dve súsedky, traja bratia, tri doláre, šty
ria chlapci, štyri stovky, päť dietok.

Úloha 185.

Dľa vzoru “jeden, jedna, jedno” skloňujte: sám, samot
ný, sama, samotná, samo, samotné.

b) Dľa toho istého vzoru skloňujte: všetok chlieb, všet
ka polievka, všetko perie.

Úloha 186.

Skloňujte dľa “dva—dve”: oba bratia, obe sestry, obidva
domy, obidve nohy, obe ruky.

Úloha 187.

Dľa “päť” skloňujte: päť kačíc, šesť sliepok, sedem žien.

ROZČLEŇOVÁCIE ČÍSLOVKY.

Mužské neživotné a ženské
i stredné pohlavie,

dvoje
Mužské životné.

1. dvoji
2. dvojich
3. dvojím
4. dvojich
5.
6. dvojich
7. dvojimi

dvojich
dvojím
dvoje

dvojich
dvojimi

Dľa tohoto vzoru skloňuje sa: troji, troje, oboje, obi
dvoje.

Úloha 188.

Skloňujte: dvoje topánky, troje hodinky, obidvoje dvere.

Úloha 189.

Napíšte slovami, čo tu označené číslicami!
Jeden za 18 a druhý bez 2 za 20. Žiadon nemôže 2 pá

nom slúžiť. Boli tam 3 chlapci a 2 dievčatá. Bude Vz 12 ho
diny. Dajte mi Víj2 funta mäsa! Hm! to je majster, ten 1 ru-



kou dáva a 2 berie. Kúpil za 5 prstov a 6 dlaň. Kôň ma 4 no

hy a predsa sa potkne. Kristus Pán mal 12 učedlníkov. Týž
deň má 7 dni. Rok má 12 mesiacov alebo 365 dní. Gazduje
od 9 k 5. Koľko máš rokov?

Úloha 190.

Na miesto čiarky vložte niektoré z týchto osobných za
mieri: zaňho, ňu, ne, naň, zaň, prezeň, preňho, doňho, naňho.

Je to tvoj otec, nehanbi sa —! Tam je veľký strom,
schovám sa —. Naša matka nevie anglicky, ale preto my sa
nehanbíme za —. Pozor! tu je jarok, musíme — preskočiť.
Klinec mi pichnúl do nohy, a hneď som to zbadal čím som
— stupil. Splašily sa kravy a ja som skočil pred —. Mám
ďalekohľad, ale nemôžem — nič vidieť. Máš pekné hodin
ky, čos’ dal za —? Otec je u Gálikov, iď —! Pekný klobúk,
ale chce moc —. Ten džbar je rozsušený, dajte — vody! Náš
kôň je tak vysoký, že nemôžem — vyskočiť. Matka je u su
sedov, idem pre —. Pekná “mašina” (automobil), ale čos’
dal za — ? (—) ?

Slohové cvičenia, opisy a listy.
Cvičenie 1. Škola.

Akej podoby je naša škola? (štvorhranatá). Čo je na
stredkn školy? (lavice). Kto v nich sedáva? (žiaci a žiačky).
Kto sedáva pri stolíku? Co vidíme na stenách?
(tabule a vešiaky na šaty a klobúky). Čo ešte máme v škole?
(obrazy, mapy, čítacie tabule, hodiny, kasnu na knihy). Ako
toto spolu voláme? (školské náradie). Čim píšeme na tabu
ľu? (kriedou). Čim sotierame tabule? (sotierakom). Aké veci
potrebujú žiaci a žiačky? (knižky, písanky, papier, tužky,
perá, tabuľky, grifle, linonáre, vytierace gumy a iné učebné
pomôcky). Čomu sa učia žiaci a žiačky v škole? (čítať, správ
ne mysleť a hovoriť, potom písať, rátať, kresliť, spievať,
modliť sa a poznávať mnohé veci, ktoré Pán Boh stvoril).
Akí majú byť žiaci a žiačky v škole? (poslušní a pozorní).



2. Riadny žiak.

Kto je riadnym žiakom? (Janko). Kedy prichodí do ško
ly? (na čas). Čo je čisté? (jeho ruky a tvár). Aké vlasy má?
(učesané). Šaty? (okefované). Topánky? (vyleštené). Čo
urobí keď príde do školy? (všetkých pekne pozdraví a ticho
si ide sadnúť na svoje miesto). Koho počúva? (svoho učiteľa
a neshovára sa s nikým počas vyučovania). Čo sa dobre učí?
(svoje úlohy). Čo vždy hovorí? (len pravdu). Ku komu je
láskavý? (svojim spolužiakom a spolužiačkam). Ako ide
domov? (riadnym spôsobom, nezastavuje sa všade a keď pre
chádza ulicu dáva si pozor a čaká kým neprejdú vozy alebo
automobily). Čo urobí, keď stretne niekoho známeho? (pek
ne ho pozdraví).

3. Kniha.

Čo je kniha? (školská vec). Ktoré sú jej čiastky? (chrbát,
dve obálky a listy). Z čoho je chrbát? (obyčajne z papieru,
niekedy z plátna alebo z kože). Z čoho sú listy? (z papieru).
Koľko strán má každý list (dve). Ako voláme tú knihu, z kto
rej čítame? (Šlabikár a Čítanka). Aké ešte knihy znáš?
(Históriu, Zemepis, Dejepis, Prírodopis, Katechismus, Spev
ník, obrázkové, výpravkové a iné knihy). Ako si drží poriad
ne dieťa knihu? (čisto).

4. Dobrý syn.

Čo sa stalo ráz v čas zkúšky na jednej vyššiej škole? (vy
značený bol istý žiak za usilovnosť zlatým odznakom). Kam
mu pripnúli ten odznak? (na prse). Čo on ale urobil? (odo
pnúl ten odznak a šiel medzi obecenstvo). Čo urobil ďálej?
(pristúpil ku jednej chudobne oblečenej ženičke a pripnúl
jej ten odznak). Kto bola tá ženička? (jeho matka). Čo jej
riekol? (to ste vy, mamičko, zaslúžilý).

5. Dom.

Čo je dom? (stavanie). Ktoré sú hlavné čiastky domu?
(základy, steny, dlážka, povaľ, strecha a komín). Na čom
stoji? (na základoch). Čo je vo stenách? (obloky alebo okná
a dvere). Ako je podelený dom? (na miestnosti). Ktoré sú



to? (kuchyňa, izba, spaľňa, komora a kúpelňa). Ako sa volá
spodná miestnosť domu? (prízemie alebo pivnica). Na čom
je položená strecha? (na stenách). Ako je položená? (šikmo).
Čim je pokrytá? (šindlom, škridlicou, plechom alebo smolo
yým papierom). Co je, obyčajne, postavené nad kuchyňou?
(komín, ktorý siaha až vyše strechy). Aké domy sa stavajú?
(na jedno alebo viac poschodí). Z čoho stavajú domy? (z ka
meňa, tehál alebo dreva). Kto stavá domy (staviteľ). Akých
ľudí k tomu potrebuje? (mnoho remeselníkov, ako sú: murári,
tesári, pokrývači, sklenári, klampiari, čalúnnici, barviari, zá
močníci, nádenníci a ini). Čo je na spodku (okrajoch) stre
chy? (žlaby). Ako sa vychádza do vyšších poschodí? (scho
dami). Čím je dom ľudom? (príbytkom). Pred čím ich
chráni? (dážďom, sňahom, zimou alebo horúčosťou aj pred
zlými ľudmi). Akým miestom je nám náš dom? (najmilším
miestočkom na zemi).

6. Stôl.

Co je stôl? (domáce náradie). Z čoho pozostáva? (table,
zásuvky a štyroch nôh). Akej podoby je stôl? (štvorhranný
alebo okruhlý). Kto shotovuje stoly? (stolár, zdreva). Čo
možno na stole robiť? (písať, jesť, hrať sa alebo inšie práce
konať).

7. Chlieb.

Co je chlieb? (pokrm). Z čoho sa robí chlieb? (múky,
vody, soli a kvasníc). Čo sa s tým urobí? (z toho sa urobí
kvások, ktorý sa nechá vykysnúť). Čo potom? (urobia cesto,
ktoré sa dá do pece upiecť). Ako sa volá vonkajšia čiastka
chleba? (kôrka). Ako vnútorná? (striedka). Aká je kôrka
dľa hmatu a barvy? (tvrdšia a tmavšia ako striedka). Ako
voláme chlieb dťa j akosti alebo barvy? (ražný alebo žitný).
Ako sa modlíme v Otčenáši za chlieb? (Chlieb náš, ).

8. Pes.

Čo je pes? (verné zviera, ktoré vždy pozná a sprevádza
pána svojho). K čomu ho ľudia upotrebujú? (aby strážil
dom, chytal potkanov a pre jeho dobrý ňuch upotrebujú ho
aby vystopoval kminov a lupičov a tiež pri polovačke nadhá
ňa zverinu; niekde ťahá aj vozíky alebo sánky). Čo robí pes



keď ho zavoláme? (vyskakuje a šteká; radosť prejavuje šľa
haním chvosta). Co vtedy keď ho karháme? (stiahne chvost
a učupí sa alebo sa ide schovať). Čo žerie? (tbaris aké jedlá,
ale predsa najradšiej jedlá mäsité a kosti). Aký hlas vydá
va? (keď vidí cudzieho, šteká alebo brechá, keď ho bijú, sku
čí a niekdy keď cíti oheň, zavýja). Ako sa volá psia samica?
(suka). Jej mladé? (šteňatá alebo štence). Ako má pes
chvost? (Ohnutý nahor). Aký nos má? (vlhký a studený).
Aké nohy? (predné kratšie ako zadné). Kedy sa stane pes
nebezpečným? (keď zbesnie). Aká nemoc je to? (Je smutný,
nežere, nepije, hľadá samotu, sťahuje chvost medzi nohy,
tečú mu sliny, oči má červené, nikoho nepoznáva a všetko
pochmatuje a hryzie a koho taký pes pohryzie, tiež sa zbes
nie). Čo vtedy treba urobiť, keď niekoho taký pes pokúše?
(kým lekár príde, treba okolok rany tuho obviazať a octom
alebo slanou vodou umyť). Čo robievajú s takým psom?
(zavrú ho a za niekoľko dni pozorujú, či je len zdanlivé alebo
naozaj besný). Z akej príčiny zbesnie pes? (obyčajne v lete
od horká, keď nedostane vody alebo od horúcich jedál). Akí
sú psi dľa veľkosti? (rozliční, niektorí sú tak malí, že ich
môžme do vačku strčiť, niektorí ale sú veľkí ako teľa). Ktoré
sú najznámejšie druhy psov? (domáci pes, chrť, ovčiarsky,
mäsiarsky, sv. bernhardský, buldog, policajný a pudlík).

9. Krava.

Čo je krava? (domáce zviera). Aké je jej telo? (ťažké a
bachraté). Akú má srsť? (hrubú). Aké má rohy? (zahnuté).
Aké nohy (krátke). Aké má kopytá? (rozdvojené; t. j. má
dva paprčky). Aký chvost? (dlhý). Kde chováme kravu?
(v maštali-stajni). Kam sa v lete vyháňa? (na pašu). Co
žerie krava? (trávu, seno, ďatelinu, slamu, atď.). Čo nám
dáva? (mlieko). Čo robia z mlieka? (maslo a syr). Aké je
jej mäso? (záživné). Co robia z kože? (remeň). Ako sa volá
mladé od kravy? (teliatko). Čo robí krava, keď sa už dosť
nažrala? (už raz prežretú potravu poznovu prežúva). Co
môže urobiť rohama (klať). Ako voláme tú kožu, ktorá jej
visí z krku pomedzi predné nohy? (lalokom). Aká býva kra
va dľa farby? (biela, čierna, červená alebo strakatá).



10. Kôň.

Čo je kôň? (domáce zviera). Aké má telo? (štihlé). Čím
má pokryté telo? (krátkou srsťou). Akú má hlavu? (podlho
vatú). Aký má driek a nohy? (valcovitý a nohy tenké a vy
soké). Čo má na hlave? (veľké nozdry a papuľu). Aké má
oči? (bystré a ligotavé). Aké má uši? (veľmi pohyblivé). Aký
má krk? (hrdo vypnutý a hrivou pokrytý). Aké má prse?
(široké). Aký má chrbát? (nahnutý). Aké má nohy? (vysoké
a tenké). Čo má na každej nohe? (kopyto). Čo mu pribi
jajú na kopytá? (podkovy, aby sa mu kopytá nedraly a aby
sa v zime na lade nešmýkal). Ako chodí kôň? (behá krokom,
trapom alebo cvalom). Čo robieva kopytami? (dupoce).
Aký má chvost? (dlhosrstý). Čím má pokryté telo? (srsťou).
Aký je dľa farby? (biely, čierny, sivý, ryšavý a niektorý aj
strakatý). Aký dla prirodzenosti? (hrdý, smelý a robotný).
Ako voláme koňskú samicu? (kobylou). A jej mladé? (žrie
hätom). Aké zviera je kôň? (múdre a učenlivé; má dobrú
pamäť, i po dlhšom čase pozná svojho bývalého pána alebo
cestu, po ktorej raz išiel). Čo robí kôň? (ťahá vôz, sane,
pluh alebo nosí jazdca). (Aké kone sú najlepšie? (arabské,
anglické, ruské a uhorské). Čo žerie? (seno, ďatelinu, ovos,
sečku, trávu, atď.)

11. Včela a holub.

Kam spadla ráz malá včelička? (do potoka). Kto to zba
dál? (holub). Čo urobil? (spustil jej do vody malú vetvičku).
Čo urobila potom včelička? (sa na ňu vyškriabala a keď si
otriasla krídelká od vody, potom odletela). Čo sa stalo o ne
dlho? (jeden polovník chcel zastreliť toho istého holuba).
Kto to videl? (tá včelička). Ako pomohla tomu holubovi?
(tak, že rýchle priletela k polovníkovi a uštipla ho na líce keď
mal naňho streliť). Ako strelil polovník? (strelil na bok, ho
lub odletel a oslobodil sa). Aké poučenie máme z tohoto?
(aby sme si v nešťastí vzájomne pomáhali).

12. Strom.

Čo je strom? (rastlina). Aký je strom (vysoký). Ako
sa volá tá čiastka stromu, ktorá je v zemi? (koreň). Tá nad



zemou? (peň). Čo vyrastá z pňa? (konáre a haluze). Čím sú
pokryté peň, konáre a haluze? (kôrou). Čo robia stromy z

jari? (kvitnú). Kde sa nachodia kvety a puky? (na koncoch
haluzi a ratolesti). Čo sa tiež s kvety rozvíja? (listy). Aké
sú listy na jaseň (žlté). Čo sa s nimi stane? (ony opadajú).
Ako obyčajne delíme stromy? (na ovocné a lesné). Ktoré sú
ovocné stromy? (jabloň, hruška, slivka, čerešňa, višňa, mar
huľa, broskyňa, orech, gaštan a moruša). Ako delime lesné
stromy? (na listnaté a ihličnaté). Ktoré sú listnaté lesné
stromy? (dub, buk, lipa, vŕba, jalša, topoľ, klen, agát, brest,
javor, hrab, jaseň a breza). Ktoré sú ihličnaté? (borovica,
jedľa, smrek, brin, kosodrevina a limba). Prečo je strom
ľudom užitočný? (preto, lebo ovocný strom poskytuje nám
ovocie a lesný dáva nám drevo na stavanie a kúrenie).

13. Obloha nebeská.

Keď vyjdeme von, čo vidíme nad sebou? (Odpovede v
Šlab. str. 47, úl. 42) Ako menujeme tú stranu oblohy, kde
ráno slnko vychádza? Ako tú, kde zapáda? Ktoré sú hlavné
strany sveta? (východ, západ, sever, juh). Čo máme vtedy,
keď slnko svieti? Čo vtedy keď zapáda? Čo vtedy keď cel
kom zapadne? Čo sa vtedy objaví na oblohe? Kedy máme
poludnie? Koľko hodín má deň a noc spolu? Koľko minút
má hodina? Koľko sekúnd má minúta? Čo máme robit ’vo
dne? A čo v noci? Čo robí pre nás slnko? Kto by nemohol
bez svetla a tepla žiť? Čo potrebujú tiež rastliny? Čo vidí
me niekedy na oblohe? Čo sa robí v tých mračňách? Kam
nemáme ísť vtedy keď prší a je búrka? Čo padá z mračien
v le(e a čo v zime?

14. Týždeň, mesiac, rok.

Ako voláme sedem dni a sedem nocí po sebe? (Odpovede
v Šlab. str. 49, úl. 44). Ako sa menujú dni týždňa? Čo je
dnes? Čo bolo včera? Čo bude zajtra? Nedeľu ako tiež
nazývame? Čo sa má v nedeľu robiť? Inšie sviatky sú kto
ré? Čo slávime na Vianoce? Na Veľkú noc? Na letnice?
Štyri týždne sú čo? Čo je dvanásť mesiacov? Ktoré sú me-



siace roka? Tri mesiace je čo? Koľko dní má jeden rok?
Koľko je čiastok roka? Ktorú čiastku roku máme teraz?
Ktorá bude nasledovať? Ako je vonku na jar? Ake práce
,sa započnu vonku? V lete býva ako? Čp sa robí v lete? Ako
býva v jaseni? Z čoho sa ľudia radujú? Na čo však nemajú
zapomínať? Co je v zime? Aké dni sú v zime? (krátke).
A noci? (dlhé). Kam sa podeli spevaví vtáci, ktorí tu boli
v lete? (Odleteli na juh do teplepších krajov). Kedy priletia?
(Na jar). Ktorým sviatkam sa tešíme v zime? (Vianočným).
Aký stromček si vtedy ľudia stavajú? (Vianočný). Čo vtedy
dostávajú dobré dietky? (darky).

15. Život človeka*

Čo sú deti? (chlapci a dievčence). Čo bude z chlapcov a
z dievčeniec? (budú mládenci a panny). (Co z mládencov a

panien? (budú mužovia a ženy). Co je vtedy keď sa mláde
nec žení a panna vydáva? (svadba). Ako sa volá ten, čo sa
žení a tá, čo sa vydáva? (ženích a nevesta). Kto je na svad
be? (družbovia, družice a iní svadobní hostia). Kam idú? (do
kostola). Na čo? (na sobáš). Kto ich sobáši? (pán farár).
Čo robia ľudia keď prídu od sobášu? (spievajú si a veselia
sa). Čo robia hudobníci? (hrajú). Čo robia mladí ľudia?
(tancujú). A čo starší? (sa spolu zabávajú). Čo bude z mu
žov a zo žien? (starci a stareny). Čo má každý človek počas
jeho života robiť? (má mať neaké zamestnanie alebo reme
slo, aby tak svojou prácou sebe chlieb t. j. živobytie zadovážiť
si mohol).

16. Smrt* človeka.

Ako dlho žije človek? (obyčajne zdravý človek dožije do
80—90 rokov, avšak mnoho ich zomre už v detskom veku ale
bo pred 60-tym rokom následkom nemocí a úrazov. Čo je
vtedy, keď niekto zomre? (pohrab). Do čoho vložia zomrelé
ho človeka? (do truhly). Aki sú ľudia na pohrabe? (smut
ní). (Co robia? (plačú). Aké piesne spievajú? (pohrabné).
Co robia na zvonách pri pohrabe? (zvonia). Kam vezú umr
ličiu truhlu? (Do kostola a potom na cintorín). Kam ju vlo
žia? (do hrobu). Čo potom urobia? (zahrnú zemou). Čo



dajú na hrob? (kvetiny a pozdejšie postavia pomnik). Kam
sa podeje duša zomrelého človeka? (duša nezomre, ale na
vráti sa k Bohu, ktorý ju k nesmrtelnosti stvoril). Do kedy
mŕtvi budú v hrobe? (až do dna súdneho, vtedy Pán Kristus
všetkých mrtvých vzkriesi).

17. O Pánu Bohu.

Či môžeme Pána Boha videť? (nemôžeme, lebo on je
duch). Čo stvoril Pán Boh? (celý tento svet). Z čoho? (Z ni
čoho, On len rozkázal a postavilo sa). Aký je teda Pán Boh?
(Všemohúci). Čo tiež vie Pán Boh? (vie všetko čo hovorí
me aj čo si len myslime.). Aký je teda, keď všetko vie?
(vševedúci). Kde je? (On je všade a preto hovoríme, že je
všadeprítomný). Čo robí? (On spravuje celý tento svet a vše
tko čo je na ňom). Čo nám dáva? (dáva nám všetko čo po
trebujeme). Čo za to žiada od nás? (aby sme ho milovali
a k nemu sa modlievali). Čo ale nemáme robiť? (nemáme
na nič zlého mysleť, špatné slová hovoriť, alebo zakázané
veci činiť, lebo tým by sme Pána Boha hnevali). Akými
dietkami máme byť? (máme byť dobrými dietkami, radi sa
modlievať, učiť sa, poslúchať a ctiť rodičov, pomáhať im v
prácach a starosťách, milovať bratrov, sestry a iných ľudí,
lebo tak nás bude máť Pán Boh rád a bude sa nám dobre
vodiť na tomto svete).

18. Listy.

V Chicagu, 111., marca 19, 1926.

Milý pán učiteľ!
Keď včera pomáhal som oteckovi odnášať drevo, padlo

mi kus dreva na nohu a rozmačkalo mi palec. Nemôžem
teda prísť tento týždeň do školy, preto Vás prosím, aby Ste
mi poznačili v mojej knižke úlohy, ktoré si doma chcem vy
pracovať.

Váš poslušný žiak,
Jozef Kollár, 4602 N. Kilbourn Ave.

(Napíšte tomuto podobný list!)



19. (Napíšte list správne!)

Miesto. Dátum.
Marienka píše Oľge:

Marienka oznamuje, že jej staršia sestra Anna pozajtra
bude mať sedemnásť rokov a tu jej rodičia chcú jej urobiť
malé prekvapenie k tomu, preto žiada ju, aby aj ona prišla,
poneváč pri tom bude viacej známych dievčat.

(Marienka ukončuje list takto:)
Tvoja úprimná priateľka.

(Podpis.)
(Adresa.)

20. (Napíšte list správne!)
Miesto. Dátum.

Paľko Samkovi
Paľko piše, že mu jeho otecko kúpili nové brusle (kor

čule) a že poneváč zajtra bude sobota a blízko nich nacho
diaci sa prázdny pozemok je asi pred týždňom vodou na
pustený a už teraz ľadom pokrytý, žiada Samka aby poprosil
svojich rodičov o prepustenie a aby si vzal svoje brusle a pri
šiel k nemu v sobotu odpoludnia o pol tretej, že sa budú spolu
korčuľovať. Posiela pozdravnie Samkovým rodičom a jeho
sestre Betke. Píše, že ho istotne očakáva. .

(Jeho verný priateľ,)
(Podpis.)

(Adresa.)



SLOVENSKÉ PIESNE.

Hudba a spev je krásne umenie, ktoré pôsobí na cit
každého človeka, zjemňuje dušu i srdce, poskytuje ušľach
tilú zábavu, uľavuje horkosť duše; bo kto vie spievať, sprí
jemní mnoho chvíľ nie len sebe, ale aj okoliu. Tuto podané
piesne, prebraté z viacerých spisov, sú len také, ktoré majú
vhodné a slušné slová pre školskú potrebu, avšak slovenské
melódie.

1. Čo je škola nám.

Fr. V. Sasinek.
1. 2.

Čo je škola nám? Čo je škola nám?
Jet umenia chrám! Vzdelanosti chrám!
Nepovstane, milý hrachu, Škola plní vedou hlavy,
národ náš zo svojho prachu, šľachtí srdce, šľachtí mravy,
[ :keď nebudú kvitnúť školy [ márodu blesk v svete dáva,
na dedičnej jeho roli.:] by rozkvitla jeho sláva.:]

3.

Čo je škola nám?
Národnosti chrám!
Tam, kde láska k školám žije,
srdce za svoj národ bije.
[:Hej, veď krásne vedomosti
sú kľúč k blahej budúcnosti.:]

2. A my chlapci,
A my chlapci, mu šuhajci,
[miedzi sebou budeme žiť ako, vtáci.:]

2.

My Slováci, do škôl súci,
[mebudeme vari chodiť za húsenci.:]



3. Naša Anička.
Naša Anička,
to je dievčička,
čisto sa nosí, o všetko prosí,
o všetko prosí svojho tatíčka.

2.

Vždy sa modlieva,
s rodičmi spieva,
do kostolíčka, hneď od malička,
hneď od malička, pilne chodieva.

3.
Naša Anička,
to je dievčička;
celá osada má si ju rada,
ma si ju rada, zvlášte mamička.

4. Slovenský spev.
2.

Slovensky si spievaj,
i v zime i v lete:

Spievaj že si, spievaj
spevavé stvorenie:
[:veď je spev najmilšie,
veď je spev najmilšie
tvoje potešenie.:]

[:veď to najkrajší spev,
veď to najkrajší spev
na tom božom svete.:]

3.

Slovensky si spievaj
tak ťa dobrá mati
[ešte hen v kolíske,
ešte hen v kolíske
učila spievali.:]

5. Mám ja lúčku.

Mám ja lúčku v hlbokej doline.
[:na nej tráva ďatelinka nikdy nevyhynie.:]

2.

Mám ja kosu nakovanú, dobrú,
[:ona kosí, lebo musí, ďatelinku drobnú.;]



6. Dcérka a mat*.

3.

V slzách matička sedela, “Otec tvoj nechce z hrobu vstať
často vzdýchlo sa jej,
a malé útle dievčatko
vraví mamke svojej:

zpod zelenej trávy:
a nevie, nevie tvoja mať,
čo svet z teba spraví.

2. 4.

“Čo kropíš tými slzami
moje čierne vlasy?

Svet ma zbroj e, tys’ bez zbroja,
veľký svet, tys’ malá:

Či vari visia nad nami,
mamička, zlé časy?”

a nevie, nevie tvoja mať
komu ťa chovala!” —

5.

“Dobrí sa zlostných nebojá,
čoby sa jich báli? —
Boh má zbroj e, svet bez zbroja,
Boh veľký, svet malý!”

7. Jahody, maliny.

Moje milé premilené jahody!
veď mi ony popadaly do vody.
[ :Kto vás dostane, nech vás dostane,
nechže sa len žiadnemu z nás krivda nestane.:]

2.

Moje milé, premilené maliny!
Spadly ste mi do hlbokej doliny.
Kto vás dostane, atd.



8. Pod Kriváňom.

Hej! pod Kriváňom to je krásny svet!
Tam rastú chlapci bystrí ako kvet!
nebo tam len jasne svieti,
tam má každý vesel býti.
Pod Kriváňom, pod Kriváňom, pod Kriváňom!

2.

Tam žijú bujní, smelí valasi
v lesnatých horách na svém salaši:
majú masla, syra dosti,
i žinčice do sýtosti.
Pod Kriváňom, pod Kriváňom, pod Kriváňom!

9. Ja som bača veľmi starý.

Ja som bača veľmi starý,
nedožijem do jari:
nebudú mi kukučky kukať,
na tom mojom košiari.
Pomaly, ovečky, hore dolinami;
ja som bača starý, nevládzem za vami.
Hej, džiny, džiny, džajdom ,

hej, džiny, džiny, džajdom.
2.

Ani kukuk, ani sova,
ani sojka klebetná.
nebude ma viac prebúdzať
lastovička štebetná.
Pomaly, ovečky, atď.

10. Jánošíkova pieseň.

2.

Kamaráci moji Kamaráci moji
tu ma nenechajce,
[:pod lipku zelenú,:]
tam ma pochovajce.

pomáhajce plakac,
[:už ma nebudzece
medzi sebú čakac.



11. Pásal Janko tri voly.

[:Pásol Janko tri voly, u hája.:]
Pásol Janko tri voly,
na zelenom úhori,
na zelenom úhori, u hája.

2.

[:Prišli k nemu hájnici, u hája.:]
Prišli k nemu hájnici,
ti uhorskí zbojníci,
ti uhorskí zbojníci, u hája.

3.

[:Daj nám, Janko halenu, u hája.])
Daj nám, Janko halenu,
spásol si nám jarinu,
spásol si nám jarinu, u hája.

4.

[:Ja vám halenu nedám, u hája.:]
Ja vám halenu nedám,
ja sa s vami pojednám,
ja sa s vami pojednám, u hája.

5.

[:Tak sa oni jednali, u hája.:]
Tak sa oni jednali,
až Janíčka zabili,
až Janíčka zabili, u hája.

12. Tatfčku, starý náš!

[;Tatíčku, starý náš, šedivú hlavu máš!:]
hej ,dokiaľ, dokiaľ ty. si medzi nami,
hej, dotiaľ, dotiaľ ešte dobre s nami.

2.

[:Tatičku, starý náš, nech sa nám zachováš!
hej, dokiaľ, dokiaľ žije tvoja hlava,
hej, dotiaľ, dotiaľ dobrá naša správa.



13. Mať moja.
2.

Mať moja, mať moja
za dvoma horama,
už ma hlávka bolí,
co plačem za vama.

Hlavička ma bolí,
len tak pobolieva,
že ste ma mamička,
malú odumrela.

3,

“Dievulenka moja!
čože za krivdu máš,
keď mi v čiernej zemi
odpočinku nedáš?”

14. Štyri čiastky roku.
Karol Kuzmány.

Na svite štebocú lastovičky:
šuhaj ženie z domu von kravičky,
[:dievča vije veniec.
píšťalku mládenec
z vŕby krúti.:]

2.

Prepelica leto oznamuje
novému sa chlebu ľud raduje:
[:otec jačmeň kosí
a syn snopy nosí
dohromady.:]

3.
K teplým krajom letia divé husy,
k vinobraniu Dolniak nože brúsi,
[ :Horniak repu kope.
dievky trú konope
pri mesiačku.;]

4.
Lačné vrabce letia do stodoly,
šuhaj kŕmi senom tučné voly,
[ mevesta ľan pradie
a do pece kladie
suché drevo.:]



15. Išlo dievča pre vodu.
2.

Išlo dievča pre vodu,
cez zemanskú zahradu!
[:Prišiel pán, zabil džbán,
a-ha, m-hm, zabil džbán.:]

“Ticho, dievča, neplač ty!
škoda sa ti zaplati:
[;za ten džbán tolár dám,
a-ha, m-hm, tolár dám.:]

3,

Dievča tolár nechcelo,
len za džbánom želelo;
[ :Keď si pán, zaplať džbán,
a-ha, m-hm, zaplať džbán.:]

16. V sirom poli.

Y šírom poli, v šírom poli dážď ide, dážď ide,
už šuhajko, už šuhajko nepríde, nepríde!
Hej, háj, nepríde, hej, háj, nepríde,
hej, háj, hej, háj, už šuhajko nepríde!

2.

Prišiel by on, prišiel by on, jaj, Bože, jaj, Bože!
pre zlé cesty, pre zlé cesty nemôže, nemôže.
Hej, háj, nemôže, hej, háj, nemôže.
hej, háj, hej, háj, pre zlé cesty nemôže.

17. Svadobné hody. (Strašák).
Keď komára ženili, ženili, ženili,
kvapky vína nemali, nemali nič!
Priletel k nim sláviček,
nalial jim on žajdlíček,
žajdliček,, žajdlíček, nalial jim on žajdlíček.

2.

Tak sa oni napili, napili, napili,
že komára zabili, zabili. Bác!
Komár leží na dvore,
muška plače v komore.
v komore, v komore, muška plače v komore.



3.

Neplač muška, nič ti je, nič ti je, nič ti je,
veď ti komár ožije, ožije. Hej!
Horké jeho ožíti,
keď je na smrť zabitý.
zabitý, zabitý, keď je na smrť zabitý.

4.
Sadlo z neho vybrali, vybrali, vybrali,
za sto zlatých predali, predali, ho!
A kožtičku za meru,
na môj pravdu, tak veru!
tak veru! tak veru! na môj pravdu, tak veru!

18. A ja som z Oravy. 19. (Ako: Janíčko, čo robíš.)
A ja som z Oravy bednár, Povedajú na mňa,
a ja ťa dievčatko neznám, že som nie robotná,
[:vezmem si pobijač, kliešte, [:od čoho že mi je teda
pôjdem ja vandrovať ešte.:] košieločka mokrá?:]

20. (Ako: Klenová, Klenová.) 21. Keď som trávu kosil.
Slniečko horúce. Keď som trávu kosil,
nepáľ že ma, nepáľ, útly kvet sa spínal,
[:že mi neohori:] ako by ma prosil,
[ :tá moja biela tvár.;] bych ho nesotinal.

22. Anička, dušička. 23. (Ako: Dievča z Bielej hory,
Anička, dušička, kde si bola, Pust ’ ma )

keď si si čižmičky zarosila? Milá mi tá strana,
[:Bola som v hájičku, kde slniečko vzchodi
žala som trávičku, [ :ale ešte milšia,
duša moja.;] kde ono zachodí.:]

24. (Ako: Na fraštackém moste.) 25. Ej, padá, padá.
Dobre ti je dobre,
ty vtáčik maličký,

Ej, padá, padá rosička,
spaly by moje očička.

[:ale mne je lepšie [:spaly by moje, spaly by tvoje
u mojej mamičky.:] spaly by, duša má, oboje.:]



ŠKOLSKÉ VERŠÍKY A BÁSNE.

Ony obsahujú samé dobré poučenia, nabádajú k usilovnosti,
ľudskosti, poučujú ako si máme zdravie chrániť. Nimi vyslovované
sú naše city k Bohu, ľudom, alebo národu. Sú “prebrané” z viace
rých kníh a spisov. Možno ich tiež upotrebiť ako cvičenia, sosta
vovať do riadkov aby sa rýmovaly (tak ako sú prvé dva riadky).

1. Uvítanie školy.
Vitaj škola, vitaj nám!
Koniec je už prázdninám;
dosť sme sa už, dosť nahrali, dosť už odpočinku mali: vítaj škola,
vítaj nám! Učiť sa my chceme zas! Pán Boh žiada to od nás: na to
nám dal rozum, sily, by sme ich vyučili; učiť sa my chceme zas!

2. Po prázdninách.
Už zas prešly prázdniny,
tu je starosť nová;
do školy a k učeniu volajú nás znova. Miesto hrania, — k učeniu,
— miesto spania — k práci myseľ svoju radostne obráťte školáci.
Preto s chuťou do toho moji milí bratia, všeliaké ťažkosti pomaly
sa ztratia. Len sa berte veselo do školy aj v zlý čas! — Prijmi
zrnko múdrosti do duše každý z vás.

3. Z domu.
Keď je čas do školy,
vezmem svoje knižky.
i vše čo potrebujem beriem so sebou vždycky. Keď odchádzam
mamke pekne podám ruku, a odídem tíško, bez kriku, bez hluku.

4. Na ceste.
Ja keď idem do školy,
kráčam si veselo
a keď koho stretnem, pozdravím ho smelo; poviem “Dobré ráno!”,
klobúčik si zdvihnem a keď idú vozy, pekne sa im vyhnem.



5. Do školy,
Vždy keď do školy prídem,
klobúk s hlavy složim,
každého pozdravím, kabát si odložím. Sadnem si na miesto, vyložím
si knižky, učím sa kým nepríde pán učiteľ vždycky.

6. Poriadok.
V škole sa učím poriadku,
tam spievam, píšem a čítam,
a keď niečo neviem pekne sa opýtam. Nuž, a kto neľúbi robiť krik
a bľačať, toho pán učiteľ nikdy nedá kľačať.

7. Usilovnosť
Ja sa nedám nikomu
odviesť od učenia;
v ňom nachádzam jedine svoje potešenia. Behajte si lenivci sem-tam
uliciami, zakiaľ neznám úlohy, nepôjdem za vami. Hladajte si obľu
bu vo hračkách, skákaní, ja radosť mám jedine vo školskom učení.
Oh, a jakú potechu veľkú z toho mávam, keď za pilnosť, poriad
nosť pochvalu dostávam.

8. Čo máme v škole.
V škole máme stolice,
Stôl, stoličky, lavice,
pec, obloky a dvere, tabuľu a papiere, kriedu, grifle, ťabuľky, na
počtovanie guľky, šlabikáre, čítanky, perá, hračky, písanky, a obra
zy po stenách, kde nás učí o zverách pán učiteľ rozprávať, Božiu
lásku poznávať.

9. Malý žiačik.

Maličký som, ako vtáčik,
ale za to dobrý žiačik.
Rodičia ma radi majú, čo mi treba, vďačne dajú; ja do školy pilne
chodím, s darebákmi sa nevodím, tiež nám knižky vždy v poriadku,
domov idem pekne v riadku, vždy sa chránim špatných rečí a učím
sa ako svedčí.

10. Poriadny chlapček.
Ja som chlapček poriadny
do školy rád chodím
na ceste som spokojný, zlého nič nerobím, s poslušnými žiakmi len
spoločenstvo mávam, rozpustilcom sa vyhnem, s nimi sa nehrávam;
v čas ráno hore vstávam, Bohu sa modlievam, vezmem knižku do
ruky, pilne sa učievam. Knihy, šaty v poriadku, v čistote si držím;
preto ma každý rád má, trestu neutŕžím. Dakedy aj pracujem v za-



hrade, na poli, pritom bývam vždy zdravý, nič ma nezabolí. Praco
vitým, poslušným, čistotným chcem vždy byť; pokiaľ mi Boh na
tomto krásnom svete dá žiť.

11. Chlapec a pero.
Prečo siá len, pero moje,
špatné tak tie ťahy tvoje?
Sestre, tej aj chytro píšeš, aj ťah každý pekne zdobíš, a mne sa tak
hnilo kníšeš, a len háky—háky robíš. Nože, daj si povedať, prestaň
ma zahaňbovať; jako sestre, tak mi píš, až si chválu utŕžiš. Pero
na to nič nevraví, diať a diať len pracuje; žiačik novú chuť si spra
ví, viac sa vynasnažuje. Píše znovu, píše zase, a vždy lepši pozor dá;
a hľa! písmo v krátkom čase tak šumno už vyzerá.

12. Poslušnosť.
Keď zo školy prídem
bozkám mame ruku;
nebežím na ulicu a nerobím hluku, ale radšej mame v kuchyni po
môžem, zabehnem do sklepú, urobím čo môžem; aj stôl jej prikryjem,
tak čakám otecka, aby radost mali z poriadneho decka.

13. Rozumný chlapec
Rád ma vidí otec, mať;
ja si myslím, že to —
všetko je len preto, že ma chcejú vychovať, na človeka práve Pánu
Bohu k sláve a mne k dobrému. Pamätám si, koľkoráz počul som
ten milý hlas; “Naše milé, drahé dieťa! radi veru vidíme ťa; ale aj
ty nás miluj, školu, knižky si piľuj, pekne sa drž, počúvaj!, dobre si
to zachovaj, keď ta vedú k dobrému.” Rozumiem ja teda to, že to
preto a na to milujú ma otec, mať: budem si to pamätať.

14. Vďačné diethy.
Janičko a Zuzka malá
zavčas rána vstali,
v záhradke by najkrajších kvietkov natrhali. Motýľ hravý spýta sa
ich: “Moje milé dietky, komu že to chcete trhať tieto šumné kviet
ky?” Janíčko mu odpovedal; “Tebe pošepneme: Maminka má dnes
ka mena, jej to zanesieme.”

15. Najkrajšie slovo.

Zo všetkých v reči slov
najkrajšie jedno znie;
že ktoré to slovo je, každé dieťa snád vie. Slovo to z päť písmen
iba je složené, ale je nad všetky slová povýšené. Zvuk jeho je milý
jako hudba sladká! A slovo to krásne vysloví sa; “MATKA!”



16. Hviezda.
Letela hviezda s vysoká,
povzdychla som si z hlboká:
keby som ťa hviezda mala komu bych ťa darovala? Dala bych ťa
matke milej, vychovateľkyni mojej, za trápenie a staranie, za lásku
a opatrenie.

17. Dobrá dcéra.
O týždeň je mamke mena,
to si musím poznačiť.
a tu by sa mi svedčilo s dačim pekne zavdačiť. Akonáhle ráno svit
ne, posteľ tíško zanechám, a kde sú najkrajšie kvety, po zahrade
pobehám. A z tých kvetov naj sam najskôr pekný veniec urobím,
s ostatnými, ako sa dá, predniu izbu ozdobím. Oj, keď to uvidi
mamka, budeže sa radovať, a “Kde Milka, moja Milka?” od každého
spytovať. Ja pribehnem: “Dobré ráno!” a hned 'pekne ručku dám:
“Mamka moja, mamka moja, ako vás ja rada mám!” Tu ma vezme
do náručia, bude láskať, objímať, a ja sľúbim, že ver zo mňa dobrú
dcéru musí mať.

18. Braček a sestrička.
Ani tak nehľadí
mesiac na hvezdičku
ako braček verný na dobrý sestričku; ani tak nedrží retiazka zo
zlata, ako sa pridŕža verná sestra brata. Ako ten mesiačik chodí so
zemičkou tak verne putuje braček so sestričkou; ako tie hviezdičky
po nebi sa vodia tak brat so sestričkou, v láske vernej chodia. Cas
tokráť priatelia, čo v shode vždy stoja, pre jedno slovíčko navždy
sa rozdvoja; dievčina, mládenec narobia si žiaľu rozlúčia sa navždy,
pre klebietku malú. A otec nebeský potechu vždy máva, sestrička
bratovi rúčku keď podáva; anjeli na nebi hlasno zaplesajú, keď brat
so sestričkou líčka si bozkajú.

19. Mám bratov, sestry, rodinu.
Bratia, sestry, rodina!
dobrá nám je hodina,
keď sa spolu radi máme, keď si verne pomáhame, pekne spolu na
žívame. Dobrý Pán Boh rád to má, sme dobrí si doma; veď nás
na to dáva spolu, by sme mali dobrú vôlu; lebo kde je v dome
zvada, tam to všetko hynie, padá. A tak už to dobre znám, prečo
bratov, sestry mám.

20. Príklady zo zdravovedy.
Robota, robota, — pracovitá sňaha
zdravie udržuje, šťastie napomáha.
Na prechádzku načim chodiť každodenne, bo, kto mnoho sedáva,



mnoho potom stene. Kdo pridlho hdeje lebo pridlho spáva, tupým
sa na duchu i na tele stáva. “Čistota — pol zdravia” — nato neza
bývaj; pilne si každý deň telo vyumývaj. Keď ti veľmi zima, k teplej
peci nechoď lež najprv sa trochu po izbe poprechoď, nohy si drž
v teple, v chladnom nech je hlava, nech ti na nej klobúk vždycky nese
dáva. Nebuď pajedlivý, bo hnev veľmi škodí, pri skoro človeka do
hrobu privodí.

21. Zdravie.
Ja nikdy holou hlavou
na slnku nestojím
a rozhorúčený vodu piť sa bojim. Neposlušné deti sa uhrejú a pre
chladnú a potom v chorobe ako tráva vädnú. Zdravie je veliký a

vzactný dar Boži: kto si ho neváži, sám sa v hrob uloží.

22. V spoločnosti.
Ja keď som v spoločnosti
sebe rovných chlapcov.
nehádžem kameňmi do psov a do vrabcov; ba keď vidim, že to nie
ktorí z nich robí, pokarhám ho — nech sa na mňa, jak chce zlobí.

23. Slušnosť.
Ja keď sa nachodím
v kruhu starších ľudí
pre držanie špatné nik ma neodsúdi, lebo sa nemiešam nikomu do
reči: počúvam a sedím, viem čo sa nesvedči.

24. Chlapček a včela.

S veľkým zaľúbením díval som sa včera,
Ako pilne pracuje tá maličká včela.
Ona na nôžkách pre mlaď kvetný prášek snáša; Z vosku robi komôr
ky — a mäd do nich vnáša. Ej! myslím ja sám v sebe: “to len včelka
malá: A tak pilne pracuje, jakby rozum mala!” I ja chcem nasledo
vať príklad malej včely: Budem pilný, — by rodičia radi ma videli.

25. Pilnost*.

Ja nebudem veru, nebudem
lenivcov počúvať,
lebo bych to kedysi musel obanovať. Pilným budem jak mravec, ako
tá včelička, — tie mi budú za príklad zaraz od malička. Nad pilným
a poriadnym Božia ruka dlieva; na lenivého žiaka i Pán Boh sa hnevá.



26. Čistota — pol zdravia.
Ja sa držím vždycky
tejto dobrej rady;
navykám čistote hneď od mojej mladi. Môj najlepší liek je chladná,
čerstvá voda; keď sa ňou umyjem, to mi sily dodá.

27. Radný chlapec.

Pekný, čistý a porádný,
chci ja býti jako žádný!
nebo chlapec ošklivý každému se protiví. Kdo své veci, knihy, šaty
hneď za mladi kazí, špatí, z toho i ve starosti nebude moc radosti.
Pekný, čistý a porádný budú tedy jako žádný, aby o mne rekl svet:
To je chlapec jako kvet!

28. Čistota.

Kvietok najviac krásy má
za rána, za rosy;
lipa dážďom umytá jasne lístie nosí. Holúbok si krídelká zobáčikom
riadi; a kočička sa umýva, labkou, keď sa hladí. Plákajú sa v po
tôčku húsatá i kačky; “Umyjže nás dáždíčku!” prosia v lese vtáčky.
Aj dieťa má čisté byť na tele, na duši; umývať sa i riadiť, i česať
jak sluši. Privykať má čistote v mladuškom už veku; čisté dieťa
milé je každému človeku.

29. Dievča a lalija.

Lalija, ty si moj kvietok premilený,
Že my tak vyzeráš pekne obieleny;
Či to dážď, či to prach, ty nič nedbáš na to, — ty na veky stojíš či
stá, ako zlato! Oj krásna, prekrásna bielušká lalija. Tebe chcem,
tebe chcem podobná byť i ja! Keď budem čistotná, — čistotná ako
ty, — Viac mi to bude stáť nad všetky blyskoty.

30. Rastliny.
Trávičku i stromy, kvietky,
Pán Boh z lásky stvoril všetky.
I tie rád má, miluje, verne o ne pečuje. V zime si spia pod perinkou,
pod perinkou sňahovou, v lete kvitnú, radujú sa pod nebeskou oblo
hou. Slniečko ich ráno budí, rosička ich umýva, vetrík milý ku
životu novému zas rozkýva. Keď sú smädné, korienky ich dážde
ponapájajú, za čo ony Hospodinu vôňu odosielajú.



31. Z jara.
Ej, už sa jaričko
blíži pomaličky,
už sa, slnko dvíha, pukajú sa kríčky. Uvolnený jarček veselo si žblnka
a škovránok letí na návštevu slnka. Matej zlámal ľady, teraz stráňam
v bočky rozsype už Vesna vonné fialôčky. Už si naša chasa vonku
skacká, výska, a vtáctvo v zábavku veselo jej píska. Ta sa, slnko, ta
sa, vždy vyššie a vyššie — Poď, jaričko milé, vždy bližšie a bližšie!

32. Milé jaro.
Milé jaro zvládlo svetom,
belejú sa stromy kvetom,
oteplely lúče slnka, jarček v kroví milo žblnká. Teplé lúče slnce leje,
teplý vetrík milo veje, zvonky včasných kvietkov zvonia, všade vôkol
jas a vôňa. Škovrán spieva pieseň citnú, fialôčky, kašky kvitnú,
dievčatko ich sbiera, hľadá; žvatle búsat cháska mladá. Ožívajú
sady, chatky všade, život nový, sladký, ožívajú háje, nivy, všade
jasot, pohyb živý. Ó, veľký si Bože večný, v moci, sláve nekonečný
a si laska neskonalá — Buď Ti vďaka, česť a chvála!

33. V lete.
Letné časy — teplé, vrúce,
hreje, páli slnko skvúce,
Boh vše sošle dáždik dole, požehnaním plni pole. Dozrievajú plné
klasy, z obilia prepelka hlási: “Poďte žať!” — tak volá, prosí. A už
ľúbo cvendžia kosy. Kosí roľník žitko zlaté, pot mu sadá v čelo
vzňaté, zavše sotre s čela rosu, ďalej zamestnáva kosu. Krste sbiera,
viaže v snopy, potom snopy v kríže kopí a po čase — hejsa, volky! —
sváža žitko do stodôlky. Hučí mlatba po širine, — zlaté žitko už je
v mlyne. Chválime, O Bože, Teba za podar nového chleba!

34. Jeseň.
Mračný, chladný čas prichodí;
nech prijde, všecky úrody už dozrely v zahrade, na poli;
naplníme komory, stodoly. Dozrela nám ovocina, máme hrozná, má
me vina. Komu se z jara, v lete nelení, všeho nashromaždí v jeseni.
Prídu síc mrazy a slota; ale nás nezájde psota.

35. Čo máme doma.
Doma máme lavicu,
posteľ, plachtu, hlavnicu,
podušku a perinu, stolík, kasňu a škryňu, hupák, pohovku, stoličku
a na dvore lavičku. Misu, tanier, lyžičku, tácňu, zátku, skleničku.



pohár, fiasku, kalíštek, otvarák, tiež i džbánček, trachtár, na kávu
mlýnček, šálku, randlík a hrnček. Sitko, džbar i policu, sekáč, dosku,
panvicu. Pritom dláto, hoblíky, nebožiace, motyky, lopaty i sekeru,
klince, kladivo, pílu, kliešte, šrauby i súdky, hrable, vidly, motúzky.
“Piano, organ” na hranie, “telefón” na rozprávanie, niekomu “gramo
fón” spieva, inde to “rádio” robieva, a kto tiež, “automobil” má, pekne
sa v ňom vozieva. A — kto vie čo vše stále máva človek na sklade.
Len aby sme si to vážili, čo nám dal Boh prcmilý.

36. Aké domáce zvieratá chováme.

Doma zvery chováme,
z ktorých osoh mávame,
Ako: kone, kravy, psov, ošípané, baranov, byky, ovce, jahňatá, kozy,
capov, kozlatá, potom husy, kačice, niekde pávov a pávice, kohúta,
sliepky, kurence, moriakov, morky, morčence, holubov a zajace, všetko
zvery domáce, ktoré k našej živnosti dáva nám Boh z výsosti.

37. Zima.
Listi opadlo, pustý háj;
dni se náramne zkrátily, tmavé noci prodlúžily; snehy kryjí pole,
lúčky, zamrzly bystré potúčky; vítr studený jen veje; i to slunečko
nchreje. Kamže pred zimou ujdeme? ku teple peci sedneme. Zatopená
teplá pec, to je v zime milá vec. Však milé i sánkovaní, milé chlapcúm
i klúzání. Mlié i ty Vánoce, když zpívame ze srdce: “Čas radosti, vese
losti, svetu nastal nyni, neb Búh večný, nekonečný narodil se z panny;
v mestečku Betléme, v jesličkách na slame leží malé pacholatko na
zime.” Necht’ jen tedy mrzne a je zima, chválime i za to Hospodina.
Skoro zima prestane, znovu jaro nastane.

38. Chlapec a vlk.

Chlapec ovčiak zo žertu často klamal ľudi,
kričiac by šli k pomoci, bo že vlka vidí;
lež keď sa ľudia sbehli, vysmial oklamaných. — Raz prišiel vlk sku
točne. Chlapec pričal na nich; lež vtedy už neveril nikto jeho slovu,
nazdávajúc sa, že ich oklamať chce z novu. Vlk teda kŕdeľ oviec po
dusil veškerý: Lhárovi, i keď pravdu mluví sa neverí.

39. Najväčšia mátoha.

Ešte posiaľ hlúpi o tom sa hádajú,
že v niektorých domoch mátohy bývajú.
Nech sa aký-taký hrmot stane v mraku, dobre hneď nezhynú od stra-



chu a ľaku. Často, keď len mačka po povale chodí, už si z toho spros
ták strašidiel naplodí, a na ktorom dome v noci kuvik vreští, myslia,
že tam iste smrť dakomu veští. Ó, blázniví ľudia, čo sa takto plašia,
a hoc akou pletkou sami treba strašia. Ale ja znám jednu strašnejšiu
mátohu, ku ktorej sa každý bojí sblížiť nohu. Hrozné to strašidlo —
kam sa len doprace, či vo dne, či v noci, všade ľudí máce; búri, trepe
všetko, že na šírom svete strašnejšej obludy nikde nenájdete. Kto je
— chcete vedeť — toto mátožisko? Nikto inší, ako špatné korhelisko,
ktorý z krčmy ako z hrobu von vychodí, a najviac nešťastia medzi
ľudmi plodi.

40. Napomenutie pre dcéru.
Nevešaj na seba,
čo ti nie potreba,
nádhera v obleku nedá cnosť človeku. Nevravievaj veľa, jak bys’ vše
vedela; puhé len vravenie ešte múdrosť nenie. Nekráčaj sťa páva, ako
prázdna hlava — veď pyšné chodenie nedá ti spasenie. Odev, chod
a vrava, to troje podáva: akého je panna razu a chovania.

41. Z neba, kde plá
Z neba, kde plá slnko,
mesiac, hviezdy svieťa,
hladí Boh a vidí jednokaždé dieťa. Vidí jeho srdce, každý srdca kútok,
slyší každé slovo, vidí kadžý skutok. Pozorne, sleduje zlé i dobré
cesty, dobrým chystá dobro, a zlým chystá tresty. Preto vystríhaj sa
zla a každej viny, nech sú, dobré, čisté všetky tvoje činy. Tak ťa bude
Pán Boh milovať srdečne a ťa žehnať bude tu časne, tam večne.

42. Pomnenka.
Poteš že mňa, poteš,
radostná pomnenka,
nedaj mi zabudnúť, že som ja Slovenka. Veď ma slovenskí rodičia
vychovali i zrodili, oni ma na rukách materských nosili. Tak teda
Slovenkou nikdy byť neprestanem. Slovenkou som bola, Slovenkou
ostanem!

43. Malá Slovenka.

Ja malá Slovenka, tiež chcem niečo povedať:
Nech vám Boh dá zdravia, chcem vám zavinšovať.
Keď narastiem väčšia, potom viacej poviem, že milujem reč slovenskú,
to vás ujistujem. Ona je mi sladšia, jako mäd od včely, veď ma ju
rodičia rozprávať učili, a preto ju učte! — aj Vy svoje dietky, to vám
prikazujem rodičia slovenskí!



44. Dcérka.

Malé ja mám len srdiečko, —
ale plné lásky vrelej.
Koho ja ráz zamilujem — milujem ho z duše celej 1 Pána Boha nado
všetko — láskavého otca z neba. A rodičov mojich verných — viacej
nežli samú seba. Milujem i rodičov — vlasť, Slovensko, ten raj zem
ský. A v nej šíre rozložený — drahý ten ľud môj slovenský. Dajže
Bože, aby láska — táto so mnou vždy vzrástala, aby som ten kvet ne
beský — večne v srdci pestovala!

45. Slovenka.
Slovenka som od rodu,
slovenského pôvodu!
Vlasť Slovákov je kraj tatranský, kde býva rod môj slovenský; tam
je moja otčina, kde slovenská rodina; Slovenka som od rodu, sloven
ského pôvodu! Moja reč je reč slovenská, ľubozvučná, rozmilá, v nej
sa mi radosť nebeská po prvý ráz zjavila, keď som začala rozprávať:
“Otec môj a moja mať.” Slovenka som od rodu, slovenského pôvodu!
Slováci sú národ milý, bystrý, verný, umelý, vo vojne silný, zmužilý,
aj pri práci veselý; dobrý národ rád si spieva, nadutý sa zavše hnevá:
Sláva je Slovenkou byť; Slovenkou som, aj vždy chcem byť!

46. Chvála slovenských predkov.
Hej, tí naši predkovia
bývali to chlapovia!
Zdraví, čerství, rezkí, tuhí, jeden takí ako druhí, pekní švárni do radu.
Čo teraz žijú chlapíci, sú len ako pimprelíci tamtým ani po bradu.
Viete prečo? ak neviete ja vám poviem hneď: ešte vtedy nebol tak bez
božne živý, tento svet. Role mali obrobené, sady pekne vyslepené, sta
tok ako lasice. Bolo potom čo len treba: mlieka, masla, strovy, chleba,
plátna plné truhlice. Pána Boha radi mali ,do kostela chodievali, ako
dobrí kresťania. Teraz málo koho videť v chráme: horší sme, než po
hania. Hej, slovenskí otcovia buďte ako predkovia, i tu do chrámu
chodievajte, dietky do školy posielajte, po slovensky sa s nimi rozprá
vajte; tak zachovajte Slovenčinu!

47. Žiačka.
A ja žiačka bárs aj malá —-

trochu som sa obmeškala —
s týmto malým želaním svojim; konečne pred Vami tu stojím. Na každú
sa dívam stranu, a prajem všetkým mnoho zdaru, kamarátkam, kama
rátom, všetkým strýčkom, všetkým tatom; žehnaj Pán Boh chrámom,



školám, ak záhradkám, tak lúkam, poliam! Daj nám Pán Boh pokoj
zdravia, nech sa časy zlé napravia. Chráň Boh od ohňa i vody, od vše

likej možnej škody 1

48. Hviezdy.
Či viete, prečo zapaľuje
na nebi Boh tie hviezdičky?
Nato aby dictky večer, v noci k nebu hľadeť mohly vždycky. Ku nebu
to belasému, kde sa mesiac zlatý díva, a kde Boh otec milostivý s najeli
kami prebýva. Hviezdičky i s mesiačkom počas celej noci svieťa:
nad tebou bdie otec dobrý: “Pokojne spi, moje dieťa!”

49. Večer

Keď si každý robotu odbaví,
keď sa blíži večer tichý, tmavý,
k odpočinku keď ťa zvon osloví, ty už máš byť s lekciou hotový; aj
ty prácu svoju máš odložiť, modliť sa a na pokoj uložiť. Kto sa večer
nábožne modlieva: I vo sne sa blažene citeva.

50. Večerná modlitba.

Deň sa halí v nočné mraky —

Prijmi, Bože, vrúce vďaky,
žes’ ma i dnes žehnal, strážil, vernou svojou láskou blažil. Spať už
idem, Otče milý, ostaň so mnou v nočnej chvíli, vo tmách svetlo Tvoje
skvúce nech mi svieti nehynúce. Chráň ma verne cez noc celú, pokoja
daj duši, telu, a z milosti daj mi zase povstať z lóža v rannom čase.
Daj dobrú noc, spanie sladké oteckovi, milej matke a tiež iným mojim
drahým, obdar všetkých mierom blahým!



Pravidlá dobrých mravov a slušnosti.

Po prihlásení sa do slovenskej školy, každé dieťa má sľúbiť, že sa
bude držať dľa týchto školských pravidiel a poriadkov.

1. Milé dieťa! keď vojdeš do školy, pokloň sa úctivé p. učiteľovi
a tam prítomným žiakom a žiačkam a potom si sadni na svoje miesto.

2. Kým sa započne učenie prečituj si v knihe svoju zadatú úlohu.
3. Pri modlitbe vstaň, slož ruky a mysli si, že s Pánom Bohom

hovoríš.
4. Po čas učenia neshováraj sa s nikým a tiež nehraj sa ničím,

ale venuj pozornosť učiteľovi a čiň, čo máš rozkázané vždy poslušne,
ochotne a dokonále.

5. Keď máš písať na tabuľu, píš vždy čo najlepšie, najpeknejšie
a bez chýb. Keď čítaš, alebo odpovedáš, čítaj hlasité, pri čom si vstaň.

6. Príde-li do školy neaký starší človek, vstaňte a dajte mu po
zdravenie, ako: “Dobrý deň!” alebo: “Dobrý večer!” “Vítame Vás!”

7. Žiadnej školskej veci nemáš kaziť alebo špiniť, ako: lavice
škriabať, maľovat na steny a tiež knižky svoje alebo druhého trhať
a babrať a akúkoľvek škodu robiť.

8. Po skončenom učení a po modlitbe, sober svoje knižky po
riadne, staň si do radu, a iď ticho a pozorne, obzvlášte kde sú schody,
aby nikto nepadol.

9. Na ceste domov nebež, ale iď slušne a zbytočne sa nezastavuj.
10. Nikdy nechoď nečistý, ale šaty a obuv si vždy čistotné drž.

Nevchádzaj so zamazanými topánkami do domu alebo do školy.
11. Nesmej sa na všetkom, lebo len hlúpy sa zo všetkého smeje.
12. Medzi sebou buďte svorní, jeden druhému k službe ochotní

a vľúdni v rozhovore. Obzvlášte varujte sa jeden druhému krivdu ro
biť alebo bitkou vyhrožovať. To len surovci a grobiani robia.

13. Pri stretnutí niekoho známeho staršieho slovenského človeka
alebo pri vchádzaní do cudzieho slovenského domu dajte slušné po
zdravenia, nie to bezvýznamné: Hallo!, ale dľa dennej doby vhodné
slovenské, na pr. “Dobré ráno! Dobrý deň! Dobré odpoludnie, strýčko!
Dobrý večer, tetinka!” atď.

14. Pri rozchode alebo odchode od niekoho, užívajte naše slo
venské pozdravenie: “S Bohom!” alebo “Porúčam sa!” a tiež; “Moja
úcta!”, pri čom sa údive pokloňte. Večer pri odchode obyčajné po
zdravenie je: “Dobrú noc!” A tiež i poďakovať treba inému za po
zdravenie aspoň strhnutím klobúka alebo kývnutím hlavy, avšak ne

zabúdajte, že je povinnosťou, aby vždy mladší staršieho skôr pozdravil.










