
Veda nie je veľká veda 

 Dobrý deň! Moje meno je Anna Vedátorka. Pochádzam z _________________ (Dobšiná) a dnes sa stanem vašou 

_________________ (sprievodkyňa) vo svete ________(veda), umenia a ___________ (technika). Viete, kde všade sa 

s ________(veda) môžeme stretnúť a kde ju využijeme? Na čo potrebujeme _________________ (biológia), 

_____________ (fyzika), ____________(matematika), dejepis, _________________ (literatúra) či 

__________(filozofia) a mnoho iných vedných________ (oblasť)? Tieto ________(veda) v sebe ukrývajú nie len veľké 

_________________ (zaujímavosť), ale dáva nám aj __________(odpoveď) na mnohé __________(otázka), ktoré 

trápia ľudstvo od počiatkov.  

1. Dajte slová v zátvorkách do správneho tvaru. Pravopis zdôvodnite.  

2. Slová akého rodu sme do textu dopĺňali?  

3.  Pokúste sa zvýraznené slová v texte rozdeliť do dvoch skupín. Aké 

kritérium ste použili?  

 

4. Z textu vyberte všetky podčiarknuté slová a vyplňte tabuľku. 

Slovo z textu 
Zakončenie 

(vokál/konsonant) 
N pl. Vzor 

    

    

    

    

    

    

5. Matematika je jednou z najstarších vied. Prvé dôkazy o tom, že ju ľudia využívali sú datované do roku 1900 pred 

Kristom. 

a)  Na číselnej ______ vidím jednu _________ vzdialenú ________ metrov od _________ .  

 

 

 

b) Na číselnej ______ vidím päť ______ a jednu __________ .  

  

 

c) Na číselnej _________ vidím dve  _________ vzdialené 4 metre od dvoch _________ .  

 

 

 

d) Pri tretej číselnej _______ vidím okrem dvoch ___________ a dvoch _________ aj dve __________ .  

e) Ak spočítam _________ a ________ na tretej číselnej ___________, dostanem súčet  _________. 

f)  Ak spočítam všetky číselné ___________ v tomto cvičení a výsledok vynásobím tromi, dostanem súčin ________ .  

 

 

 

 

 Dlaň  Kosť  

N sg. Dlaň  Kosť 

N pl. Dlan-e Kost-i 

G sg .  Dlan-e Kost-i 

 Žena  Ulica  

N sg. Žena  Ulica  

N pl. Žen-y  Ulic-e  

G sg .  Žen-y  Ulic-e  

Slová ženského rodu zakončené na vokál sa skloňujú podľa vzorov žena 

a ulica. 

 Slová ženského rodu zakončené na konsonant skloňujeme podľa vzorov 

dlaň a kosť.  

Budeme vedieť 

Slovo OSA je zakončené vokálom, preto sa bude skloňovať podľa vzoru žena. 

Slovo OS je zakončené konsonantom, preto ho skloňujeme podľa vzoru kosť. 



6. Dajte slovo v zátvorke do správneho tvaru. Čím  je slovo orchidea zvláštne? 

7. Do textu dopĺňajte tvary slova orchidea. 

Moja mama miluje ____________ . Všetky ich pestuje v špeciálnych kvetináčoch na 

_____________  a tie sú ešte uložené v sklenených zvonoch. Raz jednu ____________  

napadli zvláštne mušky. Preto tejto ___________  mama dopriala špeciálne hnojivo na 

podporu ______________ . Otec o jednej ______________ povedal, že vyzerá ako gepard. 

Mala žlté okvetné lístky s hnedými gepardími fľakmi. Mňa na jednej z _______________  upútali listy, ktoré boli od 

ostatných rastlín výrazne odlišné. Boli dlhšie, tenšie a svetlejšie ako listy ostatných ___________ , 

ktoré boli hrubšie, okrúhlejšie a tmavšie. O ____________  totiž botanici hovoria, že sú zastúpené 

veľkým počtom druhov (25 000). Videl som, že mama ________________ dopriala nie len bohatú 

zálievku, ale aj orosila ich listy vodou v rozprašovači. Vraj pre to, aby im vytvorila podobné 

podmienky, aké mali _____________  v pralesoch, odkiaľ pôvodne pochádzajú. Potom som sa s 

___________  stretol aj u babky, ktorá sa rozhodla, že si jednu kúpi. Pýtala sa ma, ako s takou 

_______________ zaobchádzať. Nevedel som toho veľa, preto som sa o ____________  začal 

zaujímať podrobnejšie a nakúpil som si knihy o ich pestovaní. 

 

8. Vede sa venujú nie len muži, ale aj ženy. Prečítajte si o známych ženách, ktoré jej zasvätili svoj život. Do slov 

dopĺňajte správne i/y/í/ý. 

a) Jeanne Barret je meno žen___, ktorá ako prvá žena vôbec oboplávala Zemeguľu.  

b) Marie Curie-Sklodowska bola poľská vedk__ňa, ktorá získala až dve Nobelove cen___ a k jej 

najväčším objavom patrí vynález rádioterapie.  

c) Ľudmilu Pajdušákovú, slovenskú astronómku, fascinovali komét___ a stojí za objavom až piatich takýchto telies. 

d) Hedy Lamarr bola pôvodom z Rakúska a zaslúžila sa o vynález GPS a WIFI, bez ktorých by sme si v súčasnost___ 

nevedeli predstaviť život.  

9. Mnohí vravia, že právo je hotová veda. Aj Anna sa mu pred nástupom do dôchodku venovala 

a pôsobila na krajskom súde a špecializovala sa na trestné právo.  

a) Znalosti z akých vedných odborov využívala?           

b) Prečítajte si o Anninom dôchodku a doplňte 

text.  

Moja bývalá koleg_ňa Anna je dôchodk__ňa. Bola 

Sudk__ňou na krajskom súde. Teraz sa z nej stala obrank__ňa 

životného prostredia. Koleg__n__n__ synovia však nekráčali 

v jej šľapaj__ch a stali sa lekármi. Počas jednej rodinnej 

večer__ počula Anna buchot. Vyšla von, postavila sa na kraj 

verand__ a našla tam vychudnuté mačičk__ . Okamžite ich 

vzala do svojej ochran__ .  Jej zverenk__ne sa zotavili rýchlo. 

Sudk__ňa Anna im dala mená: Hovork__ňa (pretože stále 

mňauká) a Bežk__ňa, pretože stále pobehuje sem a tam.  

 

 

 

10.  Správne použite číslovku dva alebo dve.  

 Rod  Dva  Dve 

Mikroskop     

Kalkulačka    

Lupa     

Preparát     

Svetlo     

Jednou z mnohých oblastí biológie je botanika. Tá sa zaoberá rastlinnou 

ríšou. Môj priateľ Juraj mi rozprával, ako sa dopátral k mnohým knihám 

o botanike vďaka jeho mame a babke, ktoré pestujú ____________ (orchidea).  

Budeme vedieť  

Podstatné mená ženského rodu 

zakončené na –ea majú osobitné 

skloňovanie podľa vzoru idea. 

Zaujímavosť 

Stretli ste sa s pojmom vokatív?  

Vokatív – pád, ktorý zanikol. Využíval sa pri osloveniach. Zachoval sa 

v nárečiach východného Slovenska (ženo) a v náboženských textoch 

(Otče, Ježišu).  


