Tematický celek: Opakování

Téma:

a ještě něco navíc

Slovensky

4. ročník

OPVK 3/4 Čtenářská a informační gramotnost  šablona č. I/2

1

Slovensko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Juraj_J%C3%A1no%C5%A1%C3%ADk

1.Ve kterém městě najdeš tento hrad?
2. Ve Vysokých Tatrách můžeš navštívit toto krásné pleso, víš které?
3. Typickým "národním" jídlem jsou?
4. Zjisti v odkaze, blližší informace o Jánošíkovi.
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Úkol:
Zkus správně přiřadit české ekvivalenty ke slovenským výrazům

čučoriedky
chrbát
loptu
golier

vepřové maso

líbit se
opravdu

osel

paradajka
míč

rajče

žrebovania

borůvky

záda

losování

somár

límec

lidé

divit se

čudovať sa
naozaj
bravčové mäso
l´udia
páčiť sa
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Úkoly:

Nonamečímtoje

Poslechni si píseň a zkus říct její obsah.
Najdi v textu písně identické výrazy s češtinou.

No Name
Čím to je?

Čím to je, čím to je,
že rieka do mora sa vlieva
a ten, čo nevie spievať spieva.
Čím to je, čím to je,
že mladí netúžia byť múdri
a ženy ukryté sú v púdri.
[Ref]
Možno zlodej a možno mních
spísal knihu kníh,
čo raz a navždy vysvetlí,
prečo sú veci tak jak sú,
život má chuť zápasu
a človek ním len preletí.
Čím to je, čím to je,
že Mesiac so Slnkom sa strieda,
na Zemi blahobyt a bidea.

Snáď sa raz odpovedí
dočkám,
nemusím všetko, stačí niečo,
otázok má každý plný
zoznam,
čím to je a vôbec prečo?
Čím to je, čím to je,
že neúspešní chcú byť z krvi
tých,
čo úspešně sú prví.
Čím to je, čím to je,
že maliar uznania sa dočká,
až keď zavrie svoje oči.
[Ref]

Tá otázka je možno hlúpa,
no ja chcem vedieť čím to je,
že dym z cigarety stúpa,
že husle rozozvučia iba sláky
a lietať nedokážu ľudia,
ale vtáky.
[Ref]
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Urči: pád, číslo, rod
při tátovi
přes hory
za oknem
od babiček
v domě
k radosti
nad střechy
pod pantoflem
u stolu
1.p.

2.p.

3.p. 4.p. 5.p. 6.p. 7.p.

č. j.

č. mn.

r. m. živ.

r. ž.

r. stř.

r. m. neživ.
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