
Pracovný list – Hoax 

V nasledujúcich správach nájdi znaky charakterizujúce hoax a uveď dôsledky, ktoré 

by mohol spôsobiť. 

Správa Znaky a dôsledky: 

 

  

 

  



10 NAŤAŽŠÍCH JAZYKOV NA SVETE 

 

27. septembra sa v Paríži konalo konzorcium jazykovedcov s 

celého sveta. Po ôsmich rokoch bádania, skúmania a 

študovania vydali rubriku desiatich najťažších a najľahších 

jazykov na tejto planéte. Do úvahy sa bral vývoj jazyka, 

úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč, história jazyka a 

gramatika jazyka. 

Ústav jazykovedcov ktorý sídli v Berlíne začal so skúmaním 

jazykov ktorými sa hovorí po celom svete, nielen tými 

najrozšírenejšími ale všetkými jazykmi. Na svete je okolo 

7832 jazykov. Každý týždeň zaniknú dva jazyky a vytvoria sa 

ďalšie dva až tri nové. Skôr než prejdem k tým desiatim 

jazykom spomeniem desať najľahších jazykov na svete. 

10. mongolčina 

09. aramejština 

08. gréčtina 

07. nórština 

06. taliančina 

05. rumunčina 

04. chorvátčina 

03. bulharčina 

02. angličtina 

01. najľahší jazyk na svete ktorým hovorí vyše 300 miliónov 

ľudí na celom svete je španielšitna. 

Desať najťažších jazykov na tejto planéte: 

10. nemčina 

09. francúzština 

08. čínština 

07. japončina 

06. jazyk oboch Kórei je rovnaký, takže kórejština 

05. perzština 

04. arabčina 

03. fínština 

02. maďarčina 

01. najťažším jazykom akým sa hovorí na tejto planéte je 

Slovenčina. 

A to pre jej gramatickú štruktúru a „mobilitu slov a slovných 

spojení" ako jediný jazyk sveta má slovenčina 7 pádov. 

(Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál a 

Vokatív), ďalej vybrané slová, a hlavne mäkké a tvrdé „ i, y „ , 

skloňovanie prídavných mien a slovies, v podstate sa v 

slovenskom jazyku skloňujú takmer všetky slová. 

 

S pozdravom prof. Doc. Vladimír Trnka 

Orgán Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Jazykového 

odboru Matice slovenskej a Ústrednej jazykovej rady MK SR. 

  

  

 

 

 



Vytvorte informačný leták popisujúci znaky hoaxov a ako s nimi zaobchádzať. Na 

obrázkoch sú ukážky plagátov s tematikou mobilov a osobných údajov. 

    

  

 


