
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

4-ročné štúdium

DIKTÁT  A

                                              

1.  Doplň chýbajúce písmená. 

2.  Pri výbere z možností zakrúžkuj správne písmeno.

Chr_pková ep_démia sa v nev_dan_ch rozmeroch rozšírila i túto zimu. Bolo to tesne

pred  v/Vianočn_m_  sviatkam_.  Prepukla  v z/Západnej  e/Európe,  kde  v_číňala  najmä  vo

v/Veľkej b/Británi_, v b/Belgicku a tr_znila aj n/Nemcov. Odtiaľ pren_kla aj do s/Slovenskej

r/Republik_.  Najviac postihnutá bola oblasť  o/Oravy,  l/Liptova,  ďalej  to  bol  p/Prešovsk_

k/Kraj a na z/Západnom s/Slovensku l/Levický o/Okres. 

Lekár_ mali plné ruk_ práce a lekárn_c_ b_li na poplach, lebo sa obávali, že nezaistia

chor_m dostatočné množstvo liekov. Najmä v uzavret_ch priestoroch v_rilo t_s_ce patogénov,

pred ktor_m_ sa len ťažko dalo chrániť. 

Jedin_,  ktor_  mali  z v_číňania  v_rusu  chr_pk_  radosť,  boli  školáci.  Mnoh_  síce

ochoreli, ale obv_kle po dvoch-troch dňoch, keď v_soké horúčk_ ustúpili, bezstarostne doma

odd_chovali.  Nav_še, pre v_sokú absenciu,  boli  viaceré škol_ zatvorené. Tak_ osud stihol

napokon aj z/Základnú š/Školu n/Na u/Ulici k/Kniežaťa p/Pribinu v Nitre. 

Tu napíš čitateľne kód

    ––––––––––––––



Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

4-ročné štúdium

DIKTÁT  B

                                                   

1.  Doplň chýbajúce písmená. 

2.  Pri výbere z možností zakrúžkuj správne písmeno.

Slováci  a č/Čes_  prešli  viacer_m_   v_v_nov_m_  etapam_.  Ich  prv_m  spoločn_m

štátom sa stala  v/Veľká  m/Morava potom, keď k územiu  m/Moravy a s/Slovenska pripojil

č/České  k/Krajin_  kráľ  s/Svätopluk.  Po  jej  zán_ku  žili  s/Slovensk_  a č/Českí  predkovia

oddelene. 

Čes_ si založili svoj vlastn_  Č/česk_ š/Štát, k_m naš_ boli začlenen_ do u/Uhorska.

Bližšie  vzťah_  s česk_m_  vzdelancam_  nadviazali  slovensk_  až  v obdob_  národného

obrodenia,  ked_  u oboch  prebiehal  proces  formovania  novodob_ch  národov,  a v obdob_

romantizmu, ked_ vrcholila spolupráca česk_ch národn_ch buditeľov so š/Štúrovcam_. Pavol

Jozef  Šafárik a  Ján  Kollár prijali  m_šlienku  slovanskej  vzájomnost_  a  národné  hnutie

s/Slovákov vn_mali ako súčasť všeslovanského národného poh_bu.

Po rozpade r/Rakúsko-u/Uhorska vznikla prvá č/Československá r/Republika, ktorej

v_voj bol prerušen_ d/Druhou svetovou vojnou. Po jej skončen_ pokračoval spoločn_ rozvoj

až do 1. j/Januára 1993, ked_  vzn_kla samostatná s/Slovenská r/Republika. 

Tu napíš čitateľne kód

––––––––––––––


