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5. Po prečítaní te tu ro trieď t rdenia v tabuľke na pra di é P a nepra di é N Sprá nu mo nosť
o nač X danom stĺpčeku
Po náte Achilla Určite Achilles bol s nom Pélea kráľa M rmidono

a morskej n mf

Thetid Podľa legend chcela Thetis s ojho s na učiniť ne raniteľn m ponorila ho do riek St
no päta a ktorú ho dr ala ostala suchá a t m bola jedin m jeho raniteľn m miestom V menej
populárnej

er ii Thetis s na natrela ambró iou a polo ila na oheň ab

smrteľnosť Prerušil ju Peleus a oboch

ňom

horela

hne e opustila Peleus ho spolu s jeho mlad m

priateľom Patroklom dal kentauro i Cheiróno i hore Pélion na

cho u

Homér Achilla, ktorý bol človekom, vo svojom epose Iliada nazýva božským. Nesúvisí to len
s jeho neprekonateľnou schopnosťou bojovať, ale aj s jeho postojom k životu. Podobne ako bohovia
nemá takmer žiadnu úctu k životu. Ani k svojmu, ani k iným. Zjavne ho netrápi rýchla smrť, ak je
slávna.
Achillova veľkosť nespočíva len v tom, že je najväčším gréckym bojovníkom všetkých čias,
ale aj v tom, že pozná voľbu, ktorú mu poskytol osud. Jeho matka Thetis mu predpovedala, že ak
do Trójskej vojny nepôjde, bude mať dlhý a šťastný život. Ak pôjde, zomrie pred múrmi Tróje,
ale s nehynúcou slávou na tisícročia, ktorá zatieni všetkých ostatných hrdinov.
zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Achilles (upravené
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A Rodičmi Achilla bola bohyňa Héra a kráľ Myrmidonov.
B Achilla vychovával nakoniec kentaur.
C Matka Achilla chcela svojho syna učiniť nezraniteľným, preto ho ponorila
celého do rieky Styx.
D Prívlastok Achilla ,,božský“ súvisí len s jeho nesmrteľnosťou.
E

Achilles chcel byť slávnym aj za cenu straty vlastného života.

F

Achilles vedel, že ho v Trójskej vojne čaká smrť.
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G Sú tri verzie o tom, ako matka Achilla chcela spraviť svojho syna nesmrteľným.
H Grécky básnik Homér je autorom eposu o Trójskej vojne, ktorý sa volá Odysea.
I

Patrokles, s ktorým vyrastal, bol jeho mladší brat.

J

Zdrojom tohto textu je kniha Staroveké grécke báje a povesti.
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6. Vieš odpo ieš? Kde Heinrich Schliemann nemeck archeológ objavil legendárne mesto Trója?
Tento štát sa rozprestiera aj v Európe aj v Malej Ázii.
Pomôže ti aj prešmyčka, v ktorej sa ukrýva názov tejto krajiny.

KORETUC

ODPOVEĎ:

_____/2b

7. V adaní úloh číslo ch bajú čiark Koľko čiarok do te tu b bolo potrebné doplniť
Napíš ich počet do krú ku!

8. Ako sa na

_____/2b

a etn člen ktor je v úlohe č 6 podčiarknut

_______________________________________
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9. Po náš klasifikáciu iet na jednotli é t p Určite nebude pre teba problém ot oriť tre or k ich
tajomstvu. Pozorne čítaj et v úlohe 1. odsek textu o Achillovi. Ro lúšti kód trezora! Pri jeho
hľadaní postupuj tak e pri sprá nom t rdení apíš do krú ku kód 1, pri nesprá nom kód 0:
A. V . odseku predchádzajúceho textu sa nachádza jednočlenná veta.
B. V . odseku predchádzajúceho textu sa nachádza prístavok.
C. V . odseku predchádzajúceho textu sú aj zložené súvetia.
D. V . odseku predchádzajúceho textu je veta so stúpavou melódiou.
E. V . odseku predchádzajúceho textu je jedna rozkazovacia veta.
KÓD na ot orenie tre ora je:

A

B

C
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