
Slová podľa dobového výskytu –

opakovanie učiva 7. ročníka

Milí siedmaci, začíname opakovať učivo siedmeho 
ročníka. V úvode prezentácie máte teóriu a potom 

úlohy na precvičovanie. Cvičenia sa pokúste 
vypracovať, môžete si pomôcť učebnicou 

Slovenského jazyka str. 33 – 36. 

Ďakujem, Liptáková

Termín: 11. jún 2020



Slovná zásoba
• je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v národnom jazyku.

Slová v slovnej zásobe členíme podľa:

• častosti používania - jadro a okraj slovnej zásoby,

• významu - plnovýznamové a neplnovýznamové slová, jednovýznamové a viacvýznamové slová,

synonymá, homonymá, antonymá,

• spisovnosti - spisovné a nespisovné (slangové, nárečové slová),

• citového zafarbenia - slová bez citového zafarbenia a s citovým zafarbením (zdrobneniny, ...)

• používania v istých jazykových štýloch – hovorové, knižné, básnické, odborné,

• dobového výskytu – historicky bezpríznakové a historicky príznakové (staré slová, nové slová).



Slová podľa dobového výskytu
Slová v slovnej zásobe členíme podľa dobového výskytu na :

a) historicky bezpríznakové– sú to slová, ktoré sa používali od najstarších čias až podnes: mama,

ja, dnes...

b) historicky príznakové – sú to:

A. staré slová:

• historizmy: dereš, mušketier, zbojník,

• archaizmy: švec (obuvník), árešt (väznica), letá (roky), lučba (chémia),

• zastarané slová: knihovňa (knižnica), apatieka (lekáreň), bukréta (kytica),

B. nové slová:

• neologizmy: čip, programátor, antipatia, videoprehrávač.



Slová podľa dobového výskytu

HISTORIZMY

• Historizmy sa bežne nepoužívajú, lebo zanikli javy alebo predmety, ktoré pomenúvali.

• Príklady: päták, hajdúch, šesták, groš, zlatka, dvoran, hintov, išpán, župa, felčiar.

ARCHAIZMY

• Archaizmy pomenúvajú veci a javy, ktoré stále existujú. Bežne sa nepoužívajú, lebo

ich nahradili modernejšie slová.

• Príklady: prírodospyt (prírodoveda), sklep (obchod), mravy (správanie), počty

(matematika), furman (povozník).



Slová podľa dobového výskytu

ZASTARANÉ SLOVÁ

• sú spisovné slová, ktoré majú novšie pomenovanie. Používa ich staršia generácia.

• Príklady: nižepodpísaný (dolupodpísaný), šenkár (krčmár), bukréta (kytica), podivín

(čudák), choseň (úžitok).

NEOLOGIZMY

• sú nové slová, ktoré vznikajú na pomenovanie nových predmetov alebo javov.

• Príklady: kalkulačka, čip, video, web, mailovať, notebok, hacker, webstránka.

• Každý rok pribúda do slovnej zásoby slovenského jazyka približne 500 nových slov –

neologizmov.



Rozdiel medzi historizmami a archaizmami

•Historizmy sú slová, ktoré pomenúvajú zaniknutý jav

alebo predmet.

•Archaizmy sú slová, ktoré pomenúvajú existujúci jav

alebo predmet. Nahradili ich modernejšie slová.



Napíš, či je dané slovo archaizmus, 
historizmus, zastarané slovo alebo neologizmus.

zlatka - ...............................................

bukréta - ............................................

cvičba - ...............................................

gánok - ................................................

monitor - ............................................

knihovňa - ..........................................

MP3 - ...................................................

mravy - ................................................

mušketier - .........................................

merica - ...............................................

groš - ....................................................

počty – .................................................

knihovňa - ............................................



Slová zatrieď do správnej skupiny.

súkno, pionier, e-shop, Verejná bezpečnosť, šanovať, penzia, downhill, 

frak, chat, baranica, krinolína, lego, chatovať, pastorkyňa, desiatok,   

ťažoba, energizer, Twitter, džarek, iPhon

historizmus archaizmus neologizmus



Z textu vypíš neologizmy a urč ich gramatické kategórie. 

Asi dve tretiny používateľov internetu boli obeťami kyberzločinu. Uvedené

výsledky vyplynuli z prieskumu spoločnosti, ktorá sa zaoberá bezpečnostným

softvérom. Na vrchole rebríčka online obetí sa nachádza Čína, kde sa s

krádežami identity, online podvodmi či inými trestnými činmi stretlo až 83

percent používateľov internetu. Štúdia však odhalila aj iné skutočnosti.

Takmer polovica opýtaných zastávala názor, že stiahnuť si jeden digitálny

album alebo film bez platenia nie je protiprávne. Približne 24 percent

respondentov sa domnievalo, že nie je nič zlé na tom, keď si tajne čítajú e-

maily niekoho iného alebo prezerajú históriu webového prehliadača.


