Slohový postup a jazykový štýl

Zaraď ukážku k jazykovému štýlu (pomôcka - HARPUNA)
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TEXT C) 
                                       Rudyard Kipling – Ak… (úryvok)
                                               Ak jasnú myseľ nestratíš, keď všetci
                                           navôkol – blázniac – obvinia ťa v zlosti,
                                                 v neviere iných ak sám dokážeš si
                                            veriť, no zvážiť aj iných pochybnosti,
                                          ak zvládzeš čakať, neznaviac sa pritom,...

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Je základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie. Štruktúra vody: 
Voda predstavuje chemickú zlúčeninu dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka v molekule vody sú viazané jednoduchou polárnou kovalentnou väzbou.                                                                                                         (ukážka z práce, ktorú študent odovzdal na biológii)
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Nedávno ste oslávili tridsiatku, no predsa, spomeniete si ešte na to, aké ste boli dieťa?
Mal som vždy rozbité kolená, padal som len na ne, asi preto, že som Koleník (smiech), a bol som dieťa, ktoré sa vedelo neuveriteľne zafúľať, a to hocikde. Potom zo mňa vyrástlo také väčšie kreatívne decko. Robil som z papiera modely autobusov, ale aj kombajnov, mrzí ma, že sa tie výtvory dodnes nezachovali.                                             Pochádzate z nehereckej rodiny, kde sa vo vás teda vzalo nadšenie pre herectvo?
Áno, jedine stará mama ochotníčila. Už som pátral po svojich hereckých génoch, a zrejme budú po nej.                                                                            Aké máte kritériá pri výbere eventuálnej partnerky? 
Vyslovene pevné kritériá nemám. Musí to byť hlavne žena, ktorá má humor. A keď sa spoznáme bližšie, tak musí byť jasné, že inú nechcem, lebo žiadna iná nemá to čo táto.   http://www.tvtip.sk 

       http://www.tvtip.skTEXT F)






TEXT G) 
Vážení učitelia, vážení hostia, milí žiaci!
     Dovoľte mi, aby som vás privítala na slávnostnom otvorení školského roka 2012/2013. Srdečne medzi nami vítam najmä našich nových prváčikov. ktorým by som chcela zaželať veľa šťastia a úspechov v prvom roku ich povinnej školskej dochádzky.
     Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, kde získavate vedomosti, učíte sa písať prvé písmenká a počítať prvé príklady. Dnes vám však okrem základného vzdelania ponúka oveľa viac. Podporujeme výučbu cudzích jazykov, šport, najmä hokej, ochranu životného prostredia a mnoho iných aktivít.                                                                                                                                         (riaditeľka ZŠ sa takto prihovorila svojim žiakom)
      






TEXT H) 
Postup realizácie nivelačnej vrstvy
1. Podklad pod nivelačné hmoty musí byť  suchý, nezmrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Preto odporúčame podklad prebrúsiť a následne vysať.
2. Veľké nerovnosti zrovnáme oprávkovými hmotami. V závislosti na type podkladu použijeme: Výplňová a oprávková hmotu SF 83 alebo Výplňová a oprávková hmotu CA 85.    
                                                                                              http://www.stavmat.sk/pracovne_navody/17

 http://www.stavmat.sk/pracovne_navody/17






Pomenuj slohový útvar/žáner jednotlivých ukážok z prvej úlohy. Vyberaj z pomôcok.
TEXT
útvar
A

B
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E

F

G

H

Pomôcky: slávnostný príhovor, interview, súkromný rozhovor, referát, pozvánka, lyrická báseň, žiadosť, pracovný návod




Akým slohovým postupom sú napísané jednotlivé ukážky? (pomôcka RIVO)

Zuzana je siedmačka. Býva v Nitre. Je milá, dobrosrdečná a veselá. Má veľa záľub. Rada sa korčuľuje, hrá tenis, tancuje a učí sa angličtinu. Spolužiaci ju majú radi. Táto hnedovláska s modrými očami sa páči chlapcom. Rada sa pekne oblieka. Má zmysel pre humor. Jej obľúbená kniha je Harry Potter. 


Marta sa stretla s Paľom pred kinom. Nesmelo sa na seba usmiali. Vybrali si akčný film. Kúpili si kolu a sadli si na svoje miesta. Keď sa všetci hostia usadili, zhasli svetlá a Paľo chytil Martu jemne za ruku. Srdiečko jej poskočilo. Cestou z kina sa zastavili v cukrárni. Rozprávali sa, pili čaj a bolo im spolu dobre. Potom odprevadil Paľo Martu domov a dohodli sa, že sa zajtra pôjdu spolu korčuľovať. 


Horský priechod Kremnické Bane, okres Žiar nad Hronom, dnes asi o 18.30 polícia uzatvorila pre všetky motorové vozidlá približne na dve hodiny. Dôvodom je nahromadený sneh na vozovke.                       O uzatvorení cesty informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.


Myslenie je najťažšia činnosť na svete. Preto sa mu venuje tak málo ľudí.
Henry Ford




Napíš oznam, že sa v škole uskutoční čitateľský maratón.
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	Vyplň správne tlačivo.













	


