
Ukážka č. 1 k úlohám 1 – 7: 

 

Zuzka Šulajová: Džínsový denník (úryvok) 

 

 3.9. – streda 

 8.54 

 É, mimochodom, keď sme odchádzali od skriniek, odchytil si ma Lukáš Masubo (to je 

ale priezvisko, však?). Najskôr sa zaškeril (aspoňže nemá strojček na zuby so zvyškami 

raňajok) a potom povedal: „Kto by si bol pomyslel, že budeme v tej istej triede, čo?“ 

 „No predsa ty. Aby si si ma mohol obzerať,“ poučila som ho. 

 „Ha-ha, vtipná,“ usmial sa. 

 „Zaujímavé, že na prijímačkách som ťa nevidela!“ napadlo mi. 

 „Pretože som si túto školu vybral ako poistku, chápeš, nie? Keď som prijímačky na 

prvú školu nezvládol robil som ich tu ale o mesiac neskôr ako ty. Došlo ti to?“ 

 „Nemusíš mi to vysvetľovať tak po lopate, drahý,“ zagánila som naňho, načo sa 

rozchechtal. 

 Zrazu sa za mojím chrbtom zjavila Maťa. „Poď už, Paula!“ 

 POČKAJTE  VEĎ  NEHRYZIEM  ZVOLAL  LUKÁŠ  A ROZBEHOL  SA  ZA  NAMI. 

Tak sme sa zastavili a ja som Mati v rýchlosti vysvetlila, že je to brat mojej najlepšej kamošky. 

Maťa si ho zvedavo obzerala, v čom sa Lukáš očividne vyžíval.  

 

1. Vyber pravopisne správny zápis priamej reči: 

A. „Počkajte, veď nehryziem! zvolal Lukáš a rozbehol sa za nami. 

B. „Počkajte, veď nehryziem!“ zvolal Lukáš a rozbehol sa za nami. 

C. „Počkajte, veď nehryziem“, zvolal Lukáš a rozbehol sa za nami. 

D. „Počkajte, veď nehryziem“! zvolal Lukáš a rozbehol sa za nami.  1b 

 

2. Z ukážky č. 1 nevyplýva tvrdenie: 

A. Paula a Lukáš sú spolužiakmi v novej škole. 

B. Paule veľmi záleží na priateľkinom bratovi Lukášovi. 

C. Lukáš robil prijímacie skúšky v inom čase ako Paula. 

D. Lukáš je rád v centre pozornosti dievčat.     1b 

 

3. Koľko čiarok patrí do nasledujúcej vety, aby bola napísaná pravopisne správne? 

„ Keď som prijímačky na prvú školu nezvládol robil som ich tu ale o mesiac neskôr 

ako ty.“           
           1b 

 

4. Slovné spojenie „ po lopate“ vo vete „Nemusíš mi to vysvetľovať tak po lopate...“ 

nemožno  nahradiť synonymným výrazom: 

A. priamo 

B. jasne 

C. zrozumiteľne 

D. úprimne          1b 

 

5. Medzi expresívne/ citovo zafarbené slová nepatrí slovo: 
A. poučila 

B. zaškeril 

C. rozchechtal 

D. zagánila          1b 


