Maturita VZOR
Cvičné témy a žánre písomnej formy internej časti
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Slovenský jazyk a slovenská literatúra

1. Nakoniec sme si s úľavou vydýchli...
(Rozprávanie)
Porozprávajte zážitok, ktorý v čase epidémie vyvolal najprv obavy, ale skončil sa šťastne:
 v úvode sa krátko zamyslite, prečo je dôležité pomáhať človeku, ktorý nevyhnutne
potrebuje pomoc;
 zachyťte okolnosti, za ktorých ste pomohli susedovi v ťažkej chvíli a vystavili ste sa
tak vyššiemu riziku (miesto, čas udalosti, opis prítomných postáv, príčina a charakter
obáv);
 využite priamu reč alebo krátky dialóg; dodržte znaky rozprávacieho a úvahového
slohového postupu, využite jazykové prostriedky hovorového a umeleckého štýlu.

2. Čo znamená byť úspešný?
(Úvaha)
Zamyslite sa nad tým, čo znamená úspech v živote vo všeobecnosti:
 vyjadrite subjektívny názor na to, čo je úspech;
 napíšte, v čom chcete byť vy úspešní v súkromnom a pracovnom živote;
 pouvažujte, akou stratégiou plánujete dosiahnuť svoje ciele;
 využite znaky úvahového slohového postupu a charakteristiky; využite jazykové
prostriedky umeleckého štýlu.

3. Dnes sme už iní
(Charakteristika)
Charakterizujte svoju rodinu po zmene spôsobu života v období karantény:
 predstavte členov svojej rodiny a ich charakteristické vlastnosti, obľúbené činnosti
pred vyhlásením karantény;
 zachyťte zmeny, ktoré nastali po mesiaci života v izolácii domova u niektorých členov
rodiny; v závere vyjadrite svoj vzťah k svojej rodine;
 využite znaky opisného slohového postupu a charakteristiky; využite jazykové
prostriedky umeleckého štýlu.
* Cvičné témy PFIČ MS neprešli recenznou úpravou.
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4. Spoznali sme krásny kút Slovenska
(Referát)
Oboznámte spolužiakov na triednickej hodine o zameraní, trase, dĺžke trvania
výletu/exkurzie, na ktorom/ktorej ste sa zúčastnili spolu s niekoľkými spolužiakmi z triedy
v rámci krúžku/telovýchovnej jednoty/dobrovoľnej činnosti v obci a pod.:
 zamerajte sa na základné geografické údaje miesta, ktoré ste navštívili;
 uveďte najzaujímavejšie prírodné krásy, kultúrne a historické pamiatky;
 v závere odporúčajte návštevu miesta, ktoré ste navštívili.
 využite znaky opisného, informačného slohového postupu a referátu; využite
jazykové prostriedky náučného štýlu.

* Cvičné témy PFIČ MS neprešli recenznou úpravou.
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