
Нові слова:

dub дуб
hodina Година, урок
chlieb хліб
kolega коллега
obed обід
pizza піца
prednáška лекція
prestávka - cez prestávku Перерва, на перерві, під час перерви 
seminár практичні заняття 
spolužiak однокласник
strom дерево
turistika туризм
výlet екскурсія / похід
zošit зошит
matkin материнський; мамин
otcov батьківський; батька
rád , rada , rado Із задоволенням
hladný голодний
byť na obede бути на обіді
fajčiť палити
ísť von виходити
mať ( mať povinnosť ) мати (мати обов’язки )
môcť могти
nakupovať Робити покупки
nastupovať Сідати (в автобус, …)
obedovať обідати
obliekať ( sa ) одягатися
pozerať televíziu дивитися телевізор
raňajkovať снідати
spať спати
umyť ( sa ) Вмивати (ся)
umyť si zuby чистити зуби
vedieť Знати, володіти інформацією
vstávať вставати
zabávať sa веселитися; розважатися
dlho довго
dnes сегодняьогодні
doobeda до обіду
neskoro večer Пізно ввечері
poobede Після обіду
voľno Вільний час
po після
od від
počas Під час
pri біля
Čo robíš dnes večer? Що робиш сьогодні ввечері?
Kedy ráno vstávaš? Коли рано встаєш?



Zuzana:     Ráno 
-:Ráno vstávam o siedmej. Potom idem do kúpeľne umyť sa a umyť si zuby. Potom sa obliekam 
a češem. A potom raňajkujem. Po raňajkách idem do školy. 
Doobeda 
-: Doobeda mám prednášky. V škole máme prednášky a semináre. Prvú prednášku mám o 
deviatej. So spolužiakmi ideme na obed. 
Poobede 
-:  Poobede máme ešte ďalšie prednášky alebo semináre. Po škole sa musím učiť, ale večer 
rada pozerám televíziu, čítam knihu alebo sa zabávam s priateľmi. A neskoro večer idem spať. 
Cez víkend 
-: Cez víkend môžem dlho spať a nemusím ísť do školy. Idem von s priateľmi, nakupujem, 
niekedy ideme na pizzu. Mám rada turistiku, často ideme na výlet do prírody. 

Čo robí Zuzka ráno, doobeda, poobede, večer? 

Vstávať                                          umývať sa             umývať si zuby
on/ona/ono vstáva                          umýva sa             umýva si zuby

obliekať sa                            česať sa                  raňajkovať
oblieka sa                              češe sa                   raňajkuje

byť v škole                             obedovať                            učiť sa 
je v škole                                obeduje                              učí sa



pozerať televíziu                    zabávať sa s...               ísť spať
pozerá televíziu                      zabáva sa s...               ide spať

Зверніть увагу!!!
Більшість словацьких дієслів можуть мати форму доконаного і недоконаного виду. 
Наприклад: 
       *   umyť sa / umývať sa

 učesať sa / česať sa
 obliecť sa / obliekať sa

obliekať vs. obliekať sa

                                      
Mama oblieka dcéru.                                        Chlapec sa oblieka. (= oblieka seba)

Vstavať – вставати
Umývať sa – вмиватися
Umývať si zuby – чистити зуби
Obliekať sa – одягатися
Česať sa – розчісуватися

Raňajkovať – снідати
Byť v škole – бути в школі
Obedovať –  обідувати
Učiť sa – вчитися
Pozerať televíziu – дивитися телевізор
zabávať sa s – розважатися/гарно 
проводити час з
ísť spať – йти спати



☺Назви всі частини:

Вирази: zabávať sa, raňajkovať, pozerať televíziu, umývať sa, ísť spať, umývať si zuby, učiť sa, 
obliekať sa, vstávať, byť v škole, česať sa, obedovať

1. 2. 
3. 4. 
5. 6. 
7. 8. 
9. 10. 
11. 12.

Пронумеруй дії в хронологічному порядку. 

ide zo školy            umýva si zuby       vstáva          ide do školy              je v škole

oblieka sa                umýva sa                ide spať       pozerá televíziu           češe sa

obeduje                   raňajkuje                 učí sa                   zabáva sa s priateľmi

Поставте дієслова до теперішнього часу:

Zuzka ráno (vstávať) o siedmej.
Ja sa ráno (umývať), (obliekať) a potom (česať).
Kedy vaše deti (raňajkovať)?
My (ísť) do školy.
Chlapci tu nie sú. (pozerať) televíziu.
A: Deti, (učiť sa) dobre? B: Áno, učíme sa dobre.
Dievčatá (obliekať sa) a (umývať si) zuby.
Kedy (ísť) dnes zo školy, Zuzka?
A: Čo robíš dnes poobede? B: Poobede sa (musieť) učiť. Potom (pozerať) televíziu.
A: Čo robíte cez víkend, chlapci? B: My cez víkend dlho (spať), (ísť) von a (zabávať sa) s 
priateľmi.



З'єднайте цифри з виразами словацькою:

Вирази: 22:03, 8:00, 3:15, 9:45, 2:30, 1:05, 18:01, 14:25, 16:32, 23:50

dve hodiny, tridsať minút
osem hodín, nula minút
tri hodiny, pätnásť minút



dvadsaťdve hodiny, tri minúty
deväť hodín, štyridsaťpäť minút
štrnásť hodín, dvadsaťpäť minút
osemnásť hodín, jedna minúta
jedna hodina, päť minút
šestnásť hodín, tridsaťdve minúty
dvadsaťtri hodiny, päťdesiat minút

Koľko je hodín?

14:15 Je štrnásť hodín, pätnásť minút

Спробуйте самостійно:
7:50
12:35
18:04
1:40
3:02
22:01
13:11
1:59
11:40
10:12
8:30
2:15
12:30
3:45
6:15
5:15
9:30
10:45
12:15
9:45

Вправа: Утворіть речення за прикладом

Vzor: Kde je zmenáreň? (vpravo)                                Zmenáreň je vpravo.

Kde je divadlo (театр)? (vľavo)                                                ________

Kde je centrum mesta? (vpredu)                                                   ______

Kde je vlaková stanica (залізничний вокзал)? (vzadu)               ________

Kde je hotel Esperanto? (vľavo)                                                      ________

Kde je autobusová stanica (автовокзал)? (vpravo)               _______

Kde je infocentrum? (vzadu)                                                               _______



Вправа: Утворіть речення за прикладом

Vzor:   Kde je zmenáreň? (doprava)                             Musíte ísť doprava.

Kde je autobusová stanica? (doľava)                         ______

Kde je centrum mesta? (dopredu)                                    _______

Kde je infocentrum? (dozadu)                                    _____

Kde je vlaková stanica? (doprava)

Kde je divadlo? (dopredu)

Kde je nejaký hotel? (doľava)

Kde je novinový stánok (кіоск з газетами)? (dozadu)



Dátum: deň - mesiac – rok

Rok a ročné obdobia (Рік і пори року)

Rok má dvanásť mesiacov. Sú to január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, 
október, november a december. Ročné obdobia sú štyri: jar, leto, jeseň a zima. Každý mesiac 
má štyri alebo päť týždňov. Týždeň má sedem dní. Deň má dvadsaťštyri hodín.

 Jar - Marec, apríl a máj sú jarné mesiace.
 Leto - Jún, júl a august sú *letné mesiace.
 Jeseň - September, október a november sú jesenné mesiace.
 Zima - December, január a február sú zimné mesiace.

       
Zima                                   jar                                     leto                                       jeseň

Kedy? (Коли?)

-: Čo robíš na jar? 
-: Na jar idem na výlet. 
-: Čo robíš v lete? 
-: V lete sa kúpem a opaľujem. 
-: Čo robíš na jeseň? 
-: Na jeseň idem do školy. 
-: Čo robíš v zime? 
-: V zime idem niekam do hôr. 

Čo robíš... ?

 v januári                  в січні
 vo februári              в лютому
 v marci                    в березні
 v apríli                     у квітні
 v máji                       у травні
 v júni                       в червні
 v júli                         в липні
 v auguste                 в серпні
 v septembri             у вересні
 v októbri                  в жовтні
 v novembri             в листопаді
 v decembri              в грудні



Dni v týždni (Дні тижня)

 Prvý deň v týždni je pondelok.
 Druhý deň v týždni je utorok.
 Tretí deň v týždni je streda.
 Štvrtý deň v týždni je štvrtok.
 Piaty deň v týždni je piatok.
 Šiesty deň v týždni je sobota.
 Siedmy deň v týždni je nedeľa.

 včera - dnes - zajtra
 Včera bola streda. Dnes je štvrtok. Zajtra bude piatok.

Kedy? (Коли?)

Čo robíš... ?

 v pondelok                                   в понеділок
 v utorok                                      у вівторок
 v stredu                                        в середу
 vo štvrtok                                   в четвер
 v piatok                                       в п’ятницю
 v sobotu                                        в соботу
 v nedeľu                                        в неділю

Відкрийте дужки, поставте іменники у правильну форму
V (január) sa lyžujeme. (кататися на лижах)
Vo (február) sa končí (закінчується) zima.
V (marec) sa začína (починається) jar.
V (apríl) pracujeme v záhrade. (сад,огород)
V (máj) a v (jún) je pekné teplé počasie.
V (júl) a v (august) sú letné prázdniny. (літні канікули)
V (september) ideme do školy. 
V (október) sa začína nový ročník (новий навчальний рік) na univerzite.
V (november) prší. (падає дощ)
V (december) je zima a sneží. (холодно і падає сніг)



Доповни фрази потрібними словами. 

Слова: jar, leto, jeseň, zima
horúce počasie - nosíme rukavice - 
jarné prázdniny - marec - 
ideme na dovolenku - nový školský rok - 
plavky - letné prázdniny - 
október - sneh - 
posledný deň v roku - september - 
kúpeme sa - obúvame si čižmy - 
opaľujeme sa - začína sa škola -

☺ Aký je dnes deň? – який сьогодні день?
Dnes je dvanásty január dvetisícsedemnásť. (12.01.2017) šiesteho marca 
tisícdeväťstoosemdesiat deviateho roku

Horúce počasie – гаряча погода
Jarné prázdniny – весняні канікули
Ideme na dovolenku – їдемо у відпустку
Plavky –  купальник
Posledný deň v roku – останній день в 
року
Kúpeme sa – купаємося, плаваємо
Opaľujeme sa – загоряємо

Nosíme rukavice – носимо рукавиці
Nový školský rok – новий шкільний рік
Letné prázdniny – літні канікули
Sneh – сніг
Obúvame si čižmy – вдягаємо чоботи
Začína škola – починається школа


