
                                       ZHRNUTIE  UČIVA PIATEHO ROČNÍKA 

 

Milí piataci, posielam zhrnutie základných pojmov zo slovenského jazyka 5. ročníka. Teóriu si 

vytlačte a nalepte do zošita. Ďakujem, Liptáková 

Rozdelenie hlások 

samohlásky  spoluhlásky 

krátke dlhé      

       

podľa pravopisu podľa znelosti 

a, ä, e, i, o , u , y á, é, í, ó, ú, ý 

dvojhlásky 
 tvrdé – d, t, n, l, k, g, h, ch znelé (párové) – b, d, ď, dz, dž, g, h, 

z, ž, v 

ia, ie, iu, ô 
 mäkké – ď, ť, ň, ľ, c, č, ž, š, dz, dž, j  neznelé (párové) – p, t, ť, c, č, k, ch, 

s, š, f 

 
 obojaké – b, m, p, r, s, v, z, f znelé nepárové: m, n, ň, l, ľ, r, ŕ, j 

(zvučné)  

 

Spodobovanie: Prispôsobenie výslovnosti spoluhlásky  nasledujúcej hláske . Nepárové znelé spoluhlásky sa 

nikdy nespodobujú. K spodobovaniu dochádza:  

- na konci slova pred prestávkou sa znelá spoluhláska číta ako neznelá – dub (p); prah (ch); voz (s)   

- vo vnútri slova, keď sa stretne znelá a neznelá spoluhláska – roztopiť (z - s) ; učme sa! (č - dž)  

- na hranici slov: keď sa stretne znelá a neznelá spoluhláska – pod stromom (d – t);  kvet vonia (t – d)    

                          : keď za neznelou spoluhláskou nasleduje samohláska – pes alebo mačka (s – z)  

Výslovnosť spoluhlásky v.  

čítame v: na začiatku slova pred znelou spoluhláskou alebo samohláskou – vrana, voda, vlna 

               : vo vnútri slova pred samohláskou a zvučnou spoluhláskou – medveď, odvážiť, povraz, zavolať    

čítame u: vo vnútri slova pred párovou spoluhláskou – rozprávka, pravda, dievča 

               : na konci slova – krv, lov, páv 

čítame f:  na začiatku slova pred neznelou spoluhláskou – včela, vták, všetci  

Vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) : 

oznamovacie – Ráno nemusím skoro vstávať. 

rozkazovacie – Zatvor okno! 

opytovacie – Prečo si včera nebol v škole? 

želacie – priania, želania, pozdravy, kliatby – Dobrý deň! Bodaj by ťa čert vzal! Kiežby som vyhral športovú 

súťaž! 

Všetky druhy viet môžu mať formu zvolania – Zajtra ideme na výlet! Kto to urobil?!  

Otázky /opytovacie vety/ poznáme : 

zisťovacie – Odpoveď je áno/nie. Máš rád zmrzlinu?   

dopĺňacie – Odpoveď je konkrétne slovo, veta. Vety začínajú opytovacími zámenami kto, čo, kedy, ako...                           

Ktorú zmrzlinu máš najradšej?  Najradšej mám jahodovú.  

Prozodické vlastnosti reči :  

prestávka: a) fyziologická – potreba nadýchnuť sa  b)logická – gramatická, napr. medzi vetami, za čiarkou... 

Ani mi nenapadlo, / že by ťa to mohlo zaujímať.//  

melódia: a) stúpavá – len v opytovacích vetách zisťovacích. Pôjdeš so mnou do kina?   

               b) klesavá – vo všetkých ostatných typoch viet. Rád čítam knihy.         Kedy ste sa stretli?  

dôraz : Najdôležitejšie slovo vo vete vyslovíme s dôrazom. V pokojnej reči býva dôraz na poslednom slove 

vo vete. Venčíš svojho psa?  Vo vzrušenej reči môže byť dôraz aj na inom mieste vo vete. Venčíš svojho 

psa? 



prízvuk: Výraznejšie vyslovenie slabiky. V slovenčine je prízvuk na prvej slabike slova a nazýva sa hlavný 

slovný prízvuk. myš, dôkaz, priemysel. 

tempo reči, sila hlasu  

SLOH – Zhovárame sa a diskutujeme 

Interview – cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou v tlači, rozhlase alebo TV. 

Opytujúci vedie rozhovor s istým zámerom. Rozhovor rozvíja vhodnými pripravenými otázkami.  

Debata – rozhovor, v ktorom sa voľne vyjadrujú názory na nejaký problém. Organizovaná výmena názorov 

sa nazýva diskusia. Ak chceme iným vysvetliť svoj názor a presvedčiť ich o jeho správnosti, používame 

argumenty.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                             


