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ÚVOD 
Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl, bola vytvorená špeciálne pre potreby 

výučby slovenského jazyka v utečeneckých táboroch a v integračnom stredisku vo Zvolene. 
Tejto cieľovej skupine je prispôsobená štruktúra knihy, témy, slovná zásoba a gramatika. 
Kniha je koncipovaná tak, aby gramatické, lexikálne, syntaktické a fonetické javy boli 
zrozumiteľné pre ľudí z rôznych krajín sveta, s odlišnou jazykovou kultúrou, s rozdielnym 
vekom i vzdelaním. Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl sa nesnaží obsiahnuť celú 
slovenskú gramatiku. Cieľom jazykovej prípravy azylantov a žiadateľov o azyl je vybudovať 
a upevniť základné komunikačné kompetencie azylantov, s dôrazom na praktické používanie 
jazyka v každodenných situáciách. Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl sa preto 
neusiluje objasniť všetky gramatické javy slovenčiny, sústreďuje sa len na najpoužívanejšie 
javy.  Učebnica nevychádza len z gramatickej metódy, ktorá by síce mohla poskytnúť 
systematický a detailný výklad gramatických javov, ale jej nevýhodou je schématickosť 
a problémy v „živej komunikácii“. Preto je Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl 
zameraná najmä na komunikatívnu metódu, v ktorej je gramatika prostriedkom k vyjadreniu 
určitého myšlienkového obsahu.  

Učebnica je rozdelená do 14 lekcií. Posledná, 14. lekcia, je doplnkovou lekciou. Každá 
lekcia sa venuje inej téme, ktorá je pre cieľovú skupinu dôležitá. Téme je prispôsobená lexika 
i gramatika. Cvičenia sú zoradené systematicky so vzrastajúcou náročnosťou. Slovenčina pre 
azylantov a žiadateľov o azyl obsahuje rôznorodé texty, ktoré vychádzajú z reálnych 
životných situácií. Učivo je vysvetľované v malých krokoch s dostatočným množstvom 
cvičení, dialógov a textov.  Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl je učebnicou a 
zároveň aj cvičebnicou, pretože ponúka aj množstvo rôznorodých cvičení. Je pripravená 
pútavou a prístupnou formou. Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl  nie je určená pre 
samoukov, preto je k učebnici vytvorená aj metodická príručka pre učiteľov, ktorá ponúka 
možnosti, ako vysvetľovať jednotlivé gramatické javy, upozorňuje na niektoré výnimky 
a zároveň ponúka ďalšie tvorivé cvičenia  na precvičovanie rôznych javov. 

Prajem Vám veľa úspechov pri štúdiu! 
 
      Mgr. Miriam Uramová 
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Ako pracovať s učebnicou 
 

Učebnica Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl je rozdelená do 14 lekcií. 
Každá lekcia sa venuje inej téme, ktorej je prispôsobená lexika a gramatika. Pred každou 
lekciou sa nachádza úvodná strana. Úvodná strana má informatívny charakter a oboznamuje 
študentov s východiskovou témou, základnými vetnými modelmi a taktiež prináša pre 
frekventantov informáciu, čo všetko sa v danej lekcii naučia.  
V jednotlivých lekciách sa nachádzajú označenia M 1. 1    M 3. 6    M 5. 4    M 5. 5    M 5. 6   
Tieto označenia učiteľa informujú o poznámke, či vysvetlení v metodickej príručke. M 
znamená metodická príručka, prvé číslo označuje číslo lekcie a druhé číslo označuje číslo 
metodickej poznámky.  

V učebnici sú uvedené tri druhy slovníkov: 
1. Slovník pod textom 

Slovná zásoba je zoradená podľa poradia v akom sa vyskytujú jednotlivé slová vo 
východiskovom texte, alebo v dialógu. Používame teda usporiadanie slov podľa poradia a nie 
podľa abecedy, pretože mnohí frekventanti, najmä z arabských krajín, sa ešte nevedia 
v slovenskej abecede orientovať. Slovník sa nachádza vždy pod textom (dialógom), kvôli 
jednoduchšej orientácii. Slovník je uvedený v tabuľke, kde v ľavej časti je vždy ponechaný 
voľný priestor. Sem si môžu frekventanti zapísať ekvivalent slova v ich rodnom jazyku.  
V slovníku pod textom uvádzame nielen slová, ale aj frázy a slovné spojenia. V toto slovníku 
ešte neuvádzame jednotlivé gramatické kategórie (plurál, rod, časovanie, minulý čas... ). 
Gramatické kategórie uvádzame podľa toho, či sa daný jav už preberal, alebo nie. Ak sa 
napríklad kategória minulého času ešte nepreberala, v slovníku pod textom ju tiež 
neuvádzame. Daná kategória je uvedená vtedy, keď sa gramatický jav už preberal 
a frekventanti boli s gramatickým javom oboznámení. 

2. Slovník na konci lekcie 
Slovník je tiež umiestnený na konci každej lekcie. Na konci lekcie sú slová zoradené podľa 
abecedy.  Aj v tomto slovníku uvádzame gramatické kategórie s postupnosťou, s akou sa 
gramatické javy vysvetľujú. 

3. Súhrnný slovník na konci učebnice 
Súhrnný slovník je uvedený na konci učebnice. Slovník je uvedený v abecednom poradí. 
V tomto slovníku sú uvedené všetky gramatické kategórie a zároveň je v zátvorke, za každým 
slovom uvedené číslo lekcie, v ktorej bolo dané slovo prvýkrát použité.  
 V slovníku je pri substantívach uvedený rod (M = Maskulínum, F = Feminínum, N = 
Neutrum) a forma plurálu substantív. Pri slovesách je uvedená 1. osoba singuláru a 3. osoba 
plurálu. Pri nepravidelných slovesách je uvedená v minulom čase aj 3. osoba singuláru a 3 
osoba plurálu. Nepravidelné slovesá sú označené *. 

Novú slovnú zásobu môžeme vysvetľovať niekoľkými spôsobmi: 
- demonštračnou metódou; na predmet (jav) ukážeme, 
- na tabuľu nakreslíme jednoduchý obrázok; nebojme sa na tabuľu kresliť, aj keď 

možno nevieme dobre maľovať. Uvedomme si, že stačí naozaj jednoduchý 
obrázok, prostredníctvom ktorého frekventanti porozumejú novému slovu, 

- situáciu zahrajme, využime gestá a mimiku prípadne iné formy neverbálnej 
komunikácie, 

- použime obrázkový slovník, 
- ak frekventanti stále neporozumeli významu nového slova, môžeme dané slovo 

preložiť do „tretieho jazyka“, teda do angličtiny, francúzštiny, alebo ruštiny. 
„Tretí jazyk“ však používame opatrne, iba v situáciách, keď je to nevyhnutné. 
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Zadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zoznam skratiek 
M = Maskulínum 
F = Feminínum 
N = Neutrum 
(pl.) = plurál 
(sg.) = singulár 
(pomn.) = pomnožné 
(préz. = fut.) = forma prézenta je aj formou futúra 

čítajte 
diskutujte 
dokončite 
doplňte 
hovorte 
nájdite 
nakreslite 
napíšte 
odpovedajte 
opíšte 
počúvajte 
pracujte 
predstavte 
priraďte 
pýtajte sa 
roztrieďte 
spojte 
tvorte 
ukazujte 
usporiadajte 
vyčiarknite 
vytvorte 
zistite 
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1. lekcia 
Zoznámte sa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● používať oslovenia, pozdravy a základné zdvorilostné frázy 
● predstaviť sa 
● povedať o sebe základné informácie 
● tvoriť otázky 
● počítať 1-10 
 
 
 
Základné vetné modely: 
Ako sa voláte? Ako sa voláš? Ja som Zuzana. Ja nie som Juraj. Ako sa máte? 
Ako sa máš? Odkiaľ ste? Odkiaľ si? Aké máte telefónne číslo? Aké máš 
telefónne číslo? 
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M 1. 2       Slovenská abeceda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
M 1. 3    Samohlásky (vokály) 
 
krátke dlhé  
a mapa, Andrea á áno, pán, ráno, topánky, láska 
e veda, dve, zase é pekné, aké, pravé, modré 
i iba, milá, sila í slovník, Katarína, príroda 
o toto, dom, ono ó móda, gól, Európa, citrón 
u urob, spolu ú budú, úloha, úrad, úsmev 
y vysoko, kvety ý chýba, dobrý, slovenský  
ä mäso, päta, najmä -  
 
´ dĺžeň 
 
 

A a   auto, dar, ahoj, autobus, paradajka, lampa, august 
B b   Bratislava, akoby, brat, Banská Bystrica, sobota 
C c   cesta, ceruzka, celkom, cukor, cvikla, cit, cmar 
D d   dom, dobre, dvere, doktor, Dunaj, december, dva 
Dz dz   medzi, bryndza, medza, hrdza, medzera 
E e   je, Eva, vec, sem, preto, zem, premena, september 
F f   film, farba, Fero, fajn, firma, fujara, fosfor 
G g   guma, Gizela, gitara, gesto, kilogram 
H h   Hron, hlava, hory, hlas, hrad, hudba, hus, Hana 
Ch ch   chlap, choroba, trochu, obchod, ich, chaos, chyba 
I i   misa, pivo, zima, iba, vitaj, inak, Ivan, izba, istota 
J j   ja, jablko, jedlo, Jozef, jama, Juraj, jeho, jedna 
K k   kedysi, kvet, ako, kto, krajina, krok, kus, kosa 
L l   lupa, bol, lavica, luk, mlok, lak, slnko 
M m   mama, mesto, moment, most, marec 
N n   nos, noha,  sen, noc, nora, nota, kino, november 
O o   obuv, okno, osem, okolo, obchod, obloha, opasok 
P p   pero, potraviny, pes, pozor, podpis, popol, opora 
R r   ruka, ryba, robota, tri, obraz, rozhovor, streda 
S s   Slovensko, stroj, strana, strom, sedem, sila, skoro 
T t   trochu, treba, Tamara, traja, Tatry, tam, tvar, tri 
U u   utorok, uhorka, cukor, zub, prudko, sucho, ulica 
V v   voda, vlak, vysoko, veta, veselo, vzduch 
X x   expres, prax, taxi, fax, box 
Y y   syn, keby, zmysel, syr, byt, dych, my, zvyk 
Z z   zlato, Zvolen, zbohom, Zuzana, zrazu, zima 
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M 1. 4   Dvojhlásky (diftongy) 
 
ia viac, piatok, mesiac, sviatok, ľudia 
ie viem, rieka, povolanie, miesto, chlieb 
iu cudziu, psiu, paniu, znameniu, tretiu 
ô stôl, skôr, dôkaz, drôt, dôvera, môj 

  
 
 
 
M 1. 5   Spoluhlásky (konsonanty)  
 
d dolu, Dana, dar, doba  ď ďakujem, Ďuro, choď, ďalší   
l lano, lopta, lampa ľ ľutovať, ľad, Paľo, chvíľa, koľko ĺ kĺb, stĺp 
n november, nohavice ň kuchyňa, oheň, pieseň, kameň   
r rastlina, Rusko, ryba   ŕ vŕba 
s stanica, sneh, smer š škola, Mišo, taška, gaštan, šaty   
t takto, traja, tvoj ť ťava, robiť, radosť, byť, ťahať   
z zrno, zlo, zmysel ž život, žena, žltý, vždy, muž, dážď   
c ceruzka, cena, centrum č slečna, večer, čau, červený, čas   
dz medzi, hrdza dž hádžem, džez, džem, džús   

  
ˇ  mäkčeň 
 
 
  
M 1. 6    
 
POZOR 
čítajte mäkko deti, nedeľa, teta, učiteľ, telo 
Ak po spoluhláskach d, t, n, l, nasleduje  
i, í, e, ia, ie, iu, spoluhlásky čítame mäkko! 
Mäkčeň nepíšeme. 

 
 

1. Čítajte 
dovidenia, prepáčte, dievča, tisíc, ti, nebo, 
kniha, tiež, dnes, desať, nech, ešte, 
nerozumiem, jašterica, nemáme, chodiť, 
ticho, priateľ, dieťa, ešteže, tebe, list, 
dedina, polia, divadlo 
 

POZOR                                                       2. Čítajte 
dé, té, né, lé nečítame mäkko!                                   pekné, mladé, malé, milé, moderné, zlaté 
 
Výnimky 
3. Čítajte 
 teraz, ten, jeden, tento, slečna, teda, študent, politika, Tereza, tenis, Peter, televízor, minister, 
dialóg 
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M 1. 7         Ako sa voláš? 
                 Ako sa voláte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pán Novák:      Dobrý deň! 
pani Kováčová:  Dobrý deň! 
pán Novák:     Ako sa voláte? 
pani Kováčová: Volám sa Mária          
                           Kováčová. Teší ma. A vy? 
pán Novák:     Ja som Tomáš Novák.  

             Teší ma. 
pán Novák:     Ako sa máte? 
pani Kováčová: Ďakujem, mám sa dobre.   
                          A vy?  
pán Novák:    Dobre, ďakujem.                  
pani Kováčová: Dovidenia! 

 
 
 
 
 
 
 
       Ondrej: Ahoj! 
       Eva: Čau! 
       Ondrej: Ako sa voláš? 
       Eva: Volám sa Eva. A ty? 
       Ondrej: Ja som Ondrej. 
       Eva: Ako sa máš? 
       Ondrej: V pohode. A ty? Ako sa máš?  

 Eva: Fajn. 
       Ondrej: Ahoj. 
       Eva: Ahoj. 

 
 

       
Ako sa voláš?             Ako sa voláte?    

 
 

Volám sa Mária.   = Ja som Mária. =    Som Mária. 
 

 
 
 

 
M 1. 8   
  
Slovník             
Ako sa voláš? 
Ako sa voláte? 
Dobrý deň! 
Volám sa Mária. 
Teší ma. 
A vy?  
Ako sa máte? 
Ďakujem, mám sa dobre. 
Dobre, ďakujem. 
v pohode 

Dovidenia! 
Ahoj! 
Čau! 
Ako sa máš? 
dobre 
A ty? 
fajn 
Prosím? 
nerozumiem 
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M 1. 9                                                 
 
Pozdravy 
    

 
 
 
 
 
 
     
 

 
Dobré ráno!           Dobrý deň!    Dobrý večer!              Dobrú noc! 
 
 
M 1. 10  
                    Ako sa máš? 
           Ako sa máte? 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 

  Mám sa výborne.            Mám sa dobre.  Normálne.      Mám sa zle. 
        Výborne.   Dobre.  ( Ide to. Pomaly. Ako tak.             Zle. 
          Ujde to. V pohode) 
 
4. Doplňte 
 
1. ................................noc. 2. ............................... ráno.  3. Ako sa .............................. ? 
 
4. ............................ Mária.  5. ................................ deň.  6. Teší .................................... 

 
M 1. 11  
5. Čítajte 
1. noc, nos, les, pes 
2. bol, stôl, pil, žil 
3. myš, píš, kôš, nôž, muž, rúž 
4. loď, choď, deň, tieň 
5. máj, páv, pán, Ján 
6. dym, dom, syn, syr, sen, len 
7. čas, čaj, daj 
8. žiak, rak, mak 
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M 1. 12     Zdvorilostné frázy 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Prepáčte!                        Pardon!                   Prosím!  
                               (Prepáčte!)             (Nech sa páči!) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Na zdravie!              Vitajte!                             Dobrú chuť! 
 
 
 
M 1. 13      Oslovenia 

 
  

 
 pán Kolár 
 muž 
 on  
 
 

 pani Kolárová 
 žena 
 ona 
 
 

slečna Kolárová 
dievča 
ona 
 
 

      Ján Kolár 
      chlapec 
      on 
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M 1. 14       
    Nie, ja nie som... 

pán Madaj:   Dobrý deň! 
pani Kováčová:   Dobrý deň! 
pán Madaj:   Ako sa voláte? Vy ste pani Jančeková? 
pani Kováčová:   Nie, ja nie som pani Jančeková. Ja som pani Kováčová. 
pán Madaj:   Prosím? Nerozumiem. 
pani Kováčová:  Kováčová. 
pán Madaj:   Aha, teší ma. Ja som Peter Madaj. Ako sa máte pani Kováčová? 
pani Kováčová:   Dobre, ďakujem. A vy? 
pán Madaj:   Dobre. 
pani Kováčová:   Dovidenia. 
pán Madaj:   Dovidenia. 
 

 
6. Čítajte 
Iveta:   Vy ste pani Kováčová? 
Alena:  Nie, ja nie som pani Kováčová. Ja som slečna Kováčová. A to je pán Kováč. 
Iveta:   Aha, ďakujem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nie,  ja nie som  Jana.  Ja som  Ján. 
                                                  Nie, nie som Jana . Som  Ján. 
 
 
 
7. Doplňte záporné odpovede 
1. Ty si Zuzana? ( Kamila ) Nie, ja nie som Zuzana. Ja som Kamila. 
2. Ty si Tomáš? ( Michal ) ..................................................................... 
3. Vy ste pani Kováčová? ( pani Hukelová ) ............................................. 
4. Ty si Jozef? ( Juraj )  ......................................................... 
5. Ty si Hana? ( Monika ) ..................................................................... 
6. Vy ste pán Helej? ( pán Balko )  ............................................................ 
7. Ty si Ján? ( Peter )   ..................................................................... 
8. Ty si Viera? ( Andrea ) ..................................................................... 
9. Vy ste pani Sokolová? ( pani Oravcová ) .............................................. 
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8. Doplňte 
A:     Dobrý deň, ............... Kováč. Ako sa .................... ? 
B:     Ďakujem, dobre. A ......... ? 
A:     Výborne. 
B:     Dovidenia. 
A:      .................. 
A:     Ahoj, ja ...........  Katka. A ...... ? Ty si Janko? 
B:     Nie, ja ........ som Janko, ja ........ Ondrej. 
 

 
9. Doplňte správne: on, ona 
Ivana je zo Slovenska.  Ona je zo Slovenska. 
Andrej je z Poľska.  ........... je z Poľska. 
John je z Anglicka.  ........... je z Anglicka. 
Svetlana je z Čečenska.  ........... je z Čečenska. 
Siklan ja z Indie.  ........... je z Indie. 
Edmund je zo Srílanky. ........... je zo Srílanky. 

 
 

10. Priraďte k obrázkom frázy Ako sa máte? Prepáčte! Dobré ráno! Vitajte!  
                                                          Ako sa  máš? Dobrú chuť! 
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M 1. 15     Odkiaľ si?      
 
Chasan:   Odkiaľ si Jacques? 
Jacques:   Som z Toga. A ty? 
Chasan:    Ja som z Čečenska. 
Jacques:   On je z Pakistanu? 
Chasan:    Nie, on nie je z Pakistanu. On je z Iránu. 
Jacques:    A ona? Ona je z Burundi? 
Chasan:    Nie, ona nie je z Burundi. Ona je z Konga. 
 
 
 

Odkiaľ ste? 
 

Pán Oravec: Odkiaľ ste, pán Kolár? Vy ste zo Slovenska? 
Pán Kolár: Áno, som zo Slovenska. A vy? 
Pán Oravec: Ja som tiež zo Slovenska. 
Pán Kolár: On je tiež zo Slovenska? 
Pán Oravec: Nie, on nie je zo Slovenska. On je z Poľska. 
 
 
Slovník 
Odkiaľ si?  Odkiaľ ste? 
On je z... áno 
nie tiež 
 

 
11. Nájdite skryté slovenské mená: ÁRMIA, UZAZAN, RAJJU, TERPE, OMNIKA 
 
 
 
M 1. 16  
 

 
 
 
 
 
 
 
  0 nula 
  1 jeden 
  2 dva 
  3 tri 
  4 štyri 
  5 päť 

6 šesť 
7 sedem 
8 osem 
9 deväť 
10 desať

1 jeden

2 dva

3 tri

4 štyri

5 päť

6 šesť

7 sedem

8 osem

9 deväť

10 desať
v

Číslovky
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M 1. 17  
Aké máš telefónne číslo? 

 Aké máte telefónne číslo? 
 

 
12. Čítajte telefónne čísla 
 0902/54 38 49  0905/714 992 
 045/673 249                  048/854 210 
 0903/438 163   1907/14 18 87 
 02/43 30 75   0904/983 246  
 
 
M 1. 18  
 
13. Vytvorte otázky 
........................................................ ?  0901 842 663 
........................................................ ?  Som zo Slovenska. 
........................................................ ?  Ja som Juraj. 
........................................................ ?  Dobre. 
........................................................ ?  Nie, ja nie som Alica. Ja som Alena. 
 
 
14. Priraďte slovo k číslici 0 - nula 
 
8 sedem      1 deväť  
   2 osem     
 jeden          7   tri 
     4  desať  3 
5      
   10 štyri    6 dva  9 
šesť            päť 
 

 
15. Doplňte 
A: Odkiaľ si? Som ........... Indie. 
B: A odkiaľ si ............?  ........ som z Uzbekistanu. 
A: ........ si z Gruzínska? 
C:  Nie, ja ......... som z Gruzínska. Ja som z Čečenska. 
D: Odkiaľ ste? .......... zo Slovenska. A ...... ? 
E: Ja som z Rakúska. 

 
16. Priraďte otázky k odpovediam 
Odkiaľ si? 
Ako sa máš? 
Aké máš číslo? 
Ty si Mária? 
Nech sa páči! 
Odkiaľ ste? 
 

0945 362 903 
Nie, ja nie som Mária. Ja som Katka. 
Som z Konga. 
Ďakujem. 
Dobre. 
Som zo Slovenska. 
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17. Čo je správne? 

 

1. Nech sa páči!  2. Ako sa máš?  3. Odkiaľ si? 
a) výborne   a) pozor   a) Pakistan 

 b) a ty               b) ďakujem   b) zo Slovenska 
 c) ďakujem   c) dobre   c) zle 
 
4. Dobrú chuť!  5. Na zdravie!   6. Ako sa voláš? 
 a) veľmi dobre  a) Zuzana   a) normálne 
 b) dobrú noc   b) zle    b) sedem 
 c) ďakujem   c) na zdravie   c) Tomáš 
 

 
18. Usporiadajte slová do viet 
voláš – sa – ako            Ako sa voláš? 
sa – páči – nech            ...................................................... 
zo – on – Slovenska – je           ...................................................... 
máš – číslo – aké - telefónne           ...................................................... 
sa – ako – máš     ...................................................... 
Peter – som – ja    ...................................................... 
pani – som – nie – ja – Kováčová  ...................................................... 
 

 
19. Vytvorte k obrázkom dialóg
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SLOVNÍK   1. lekcia 
a 
ahoj 
ako 
Ako sa máš? 
Ako sa voláš? 
áno 
čau! 
číslo 
ďakujem 
deň 
desať 
deväť  
dievča 
dobre 
Dovidenia! 
dva 
fajn 
chlapec 
ja 
je 
jeden 
muž 
Na zdravie! 
nerozumiem 
nie 
noc 
normálne 
nula 
Odkiaľ si/ste? 
on 
ona 
osem 
pán 
pani 
pardon 
päť 
prepáčte 
prosím 
ráno 
sedem 
slečna 
šesť 
štyri 
telefónne číslo 
tiež 
tri 
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ty 
v pohode 
večer 
vy 
výborne 
z, zo 
zle 
žena 
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2. lekcia 
Kto je to? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● pomenovať osoby a veci 
● pomenovať povolania 
● opísať vlastnosti osôb a vecí 
● spýtať sa na farbu 
● časovať sloveso byť 
● tvoriť zápor 
 
 
 
Základné vetné modely: 
Kto je to? To je učiteľka. Čo je to? To je kniha. Aký/aká/aké je?  
Ona je predavačka. Nie, on nie je doktor. Akej farby je ten strom? 
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 M 2. 1                                                 Kto je to? 
                    
 

 
 

 
          1. To je pán Horvát.      2. To je pani Horvátová. 

  
   On je ................................                     Ona je ............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          3. To je pán Lipták.     4. To je pani Liptáková. 
 

    On je ..............................                Ona je .............................. 
 

  
 

 
 
 
 
 

     
  
            5. To je pán Lacko.     6.To je pani Lacková. 

 
        On je ................................                  Ona je .......................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
  7. To je Peter Tichý.                     8. To je Anna Tichá. 
                 
                 On je..................................             Ona je ............................ 
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         9. To je pán Čierny.     10. To je pani Čierna. 
                      
   On je ...........................................          Ona je ................................ 

 
  

M 2. 2   Slovník 

 
 
 
M 2. 3       
sloveso BYŤ           zápor 

 
  
   
 
 
 

 
 

1. Čo patrí spolu? 
ona   sú 
Ján   ste 
ty   som 
vy   sú 
ja   je 
Alena   sme 
Ivana a Zita  je 
ony   si 
my   je 

 
 
 
 

doktor (lekár) M sociálny pracovník M 
doktorka (lekárka) F sociálna pracovníčka F 
učiteľ M; učiteľka F manažér M; manažérka F 
predavač M; predavačka F úradník M; úradníčka F 
študent M; študentka F kuchár M; kuchárka F 
vojak M; vojačka F policajt M, policajtka F 
zdravotná sestra (sestrička) F právnik M, právnička F 

(ja) som (my) sme 
(ty)  si (vy) ste 
(on) je (oni) sú 
(ona) je (ony) sú 
(ono) je  

(ja) nie som (my) nie sme 
(ty)  nie si (vy) nie ste 
(on) nie je (oni) nie sú 
(ona) nie je (ony) nie sú 
(ono) nie je  
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2. Vytvorte vety 
1.  Pavol  - lekár                                     Pavol je lekár. 
 
2.  ty - šofér                  ........................................................ 
 
3.  Peter -  vojak                  ........................................................ 
 
4.  Tereza  - sociálna pracovníčka    ........................................................ 
 
5.  chlapec - študent                 ........................................................ 
 
6.  ja - predavačka                            ........................................................ 
 
7.  Ján - policajt                   ........................................................ 
 
8.  vy – právnička      ........................................................   
 
                                         
 
3. Vytvorte zápor 
1. Ona je manažérka. (študentka)  Ona nie je manažérka. Ona je študentka. 
 
2. Pani Horová je sestrička. (manažérka) ................................................................................ 
 
3. Ty si študent. (právnik)   ................................................................................ 
 
4. Ja som policajt. (doktor)   ................................................................................ 
 
5. Anna je sociálna pracovníčka. (učiteľka) ................................................................................ 
 
6. Zita je kuchárka. (predavačka)  ................................................................................ 
 
7. Ty si učiteľka. (policajtka)   ................................................................................ 
 
 
 
4. Vytvorte vety 
1.Vargová – nie – pani – je – to To nie je pani Vargová. 
 
2. nie – ona – je – študentka  ............................................................................................ 
 
3. vojak – som – nie – ja  ............................................................................................ 
 
4. lekár – vy – ste – nie            ............................................................................................ 
 
5. nie – ja - Peter – som  ............................................................................................ 
 
6. pracovníčka – je – ona – sociálna – nie  ................................................................................... 
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M 2. 4  

Kto je to? 
 

pani Repková:  Kto je to? Ako sa volá tá pani? Je to pani Vargová? 
pán Javor:  Nie, to nie je pani Vargová. To je pani Vozárová. Ona je učiteľka. 
pani Repková:  A to je kto? Ako sa volá ten muž? 
pán Javor:  To je pán Vozár. Pán Vozár je doktor.  
pani Repková:  A to je kto? Ako sa volá to dievča? 
pán Javor:  To je slečna Vozárová. Ona je študentka. 
 
 
 
M 2. 5

 Rody v slovenčine 
 

 
 
 
 
 

Čo je to? 
 
Anna:    Čo je to? 
Peter:    To je kniha. 
Anna:    Kde je pero? 
Peter:    Pero je tu. 
Anna:    Kde je zošit? 
Peter:    Zošit je tam. 
Anna:    Čo je to? Je to nový mobil? 
Peter:    Áno. 
Anna:    Aké máš telefónne číslo? 
Peter:    0915 312 438 
Anna:    A ty? 

               Peter:    0918 267 896 
 
 
 
Slovník 

 
 

Osoby ten muž tá žena to dieťa 
Rod Maskulínum Feminínum Neutrum 
Veci ten zošit tá kniha to pero 

Kto je to? Kde je pero? 
tá F tu 
A to je kto? a 
ten M zošit M 
to N tam 
Čo je to? nový -á, -é 
To je... mobil M 



 25

5. Čítajte 
tá stolička, ten stôl, ten muž, to dievča, tá slečna, ten zošit, to pero, ten obraz, tá žena, to okno, 
ten chlapec, to dieťa, tá pani, ten dom, tá skriňa, ten pán, ten telefón, ten mobil, tá taška, tá 
trieda, ten deň, ten večer, to ráno, tá noc, to číslo, ten strom, ten slovník, ten kurz 
 
Slovník 

 
 
M 2. 6
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aká je tá žena? 

          Tá žena je pekná. 
 

 
         Aký? Aká? Aké? 

 
dobrý muž         dobrá žena       dobré dieťa 

          (ten)    (tá)                      (to) 
           M      F                        N 

 
 

 ↓ Aký je ten muž? Aká je tá žena? Aké je to dieťa? 
dobrý muž dobrá žena dobré dieťa 
pekný zošit pekná kniha pekné pero 

↑ Aký je ten zošit?    Aká je tá kniha?      Aké je to pero? 
 
 
 
 
 

stolička F taška F 
stôl M trieda F 
obraz M deň M 
okno N ráno N 
dieťa N číslo N 
dom M strom M 
skriňa F slovník M 
telefón (mobil) M kurz M 
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6. Doplňte dobrý - á, -é  
tá stolička -  dobrá stolička;  ten stôl – dobrý stôl 
tá stolička, ten stôl, ten muž, to dievča, tá slečna, ten zošit, to pero, ten obraz, tá žena, to okno, 
ten chlapec, to dieťa, tá pani, ten dom, tá skriňa, ten pán, ten telefón (ten mobil), tá taška, tá 
trieda, ten deň, ten večer, to ráno, to číslo, ten strom, ten slovník, ten kurz 
 
7. Čítajte 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
                          

             mladý muž         starý muž                
  

                                  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                       štíhla žena                         tučná žena 
 
     

 
 

 
 
 
 
                         
                      nový dom                   starý dom                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    veselý chlapec             smutný chlapec 
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              nízky muž                                                               vysoký muž 
 
 
 
 
 
 
 
 
              malé okno                veľké okno 
 
Slovník 

 
 
7. Tvorte vety 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Tvorte opozitá 
1. To nie je pekný dom.  To je škaredý dom. 
 
2. To nie je vysoká stolička.             ............................................................................................ 
 
3. To nie je štíhla žena.  ............................................................................................ 
 
4. To nie je dobré dieťa.  ............................................................................................ 
 

aký, -á, -é starý, -á, -é 
dobrý, -á, -é štíhly, -a, -e 
zlý, -á, -é tučný, -á, -é 
pekný, -á, -é veselý, -á, -é 
škaredý, -á, -é smutný, -á, -é 
veľký, -á, -é vysoký, -á, -é 
malý, -á, -é nízky, -a, -e 
nový, -á, -é mladý, -á, -é 

Čo je to?      Kto je to? 
          1. pekný        a. okno 
    2. nový        b. pero 
To je    3. veľký              c. kniha 
    4. nové                d. dom 
    5. malá        e. obraz 

                        1. veselý           a. žena 
                        2. pekné            b. študent 
     To je 3. zlá               c. muž 
                        4. dobrý            d. dieťa 
                        5. štíhla             e. dievča 
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5. To nie je malé okno.  ............................................................................................ 
 
6. To nie je smutné dievča.             ............................................................................................ 
 
7. To nie je mladý muž.  ............................................................................................ 
 
8. To nie je pekný obraz.  ............................................................................................ 
 
 

 Tvorte otázky. Pýtajte sa partnera. (Aká ja tá kniha? Aký je ten zošit? Aký je  
               ten muž? Aká je tá žena?...) 
 
 
9. Doplňte správny sufix 
1. To je veľký, -á, -é okno.   To je veľké okno. 
 
2. Kniha je pekný, -á, é.  .......................................................................................... 
 
3. Je to malý, -á, -é stôl?  ........................................................................................... 
 
4. Skriňa nie je nový, -á, -é.  ........................................................................................... 
 
5. Muž je vysoký, -á, -é.  ........................................................................................... 
 
6. Je to starý, -á, -é dom?  ........................................................................................... 
 
7. Tá žena nie je vysoký, -á, -é. ........................................................................................... 
 
8. Dieťa je veselý, -á, -é.  ........................................................................................... 
 
9. Taška je malý, -á, -é.  ........................................................................................... 
 
 
10. Doplňte podľa významu 

1. Dom je          veľký.    6. Žena je           .............................. 
2. Kniha je        ...................................  7. Trieda je         .............................. 
3. Dieťa je        ....................................  8. Skriňa je         ..............................  
4. Muž je          ....................................  9. Okno je           .............................. 
5. Stolička je    ....................................           10. Obraz je          .............................. 

 
 
 

 Pracujte vo dvojiciach. Študent A formuluje otázky (napr. Aká je tá kniha? ...)  
               Študent B na otázky odpovedá. 
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M 2. 7    Čítajte 
  Frank a Svetlana 
Frank:  Dobrý deň! 
Svetlana: Dobrý deň! 
Frank:  Ste učiteľka? 
Svetlana:        Nie, ja nie som učiteľka. Som študentka. Volám sa Svetlana Petrovičová. A vy? 
Frank:  Ja som Frank Cordu. Teší ma. Je tu kurz slovenčiny? 
Svetlana: Áno, tu je kurz slovenčiny. 
Frank:  Je to dobrý kurz? 
Svetlana: Áno. 
Frank:  Kto je to? Je to učiteľka? 
Svetlana: Nie, to je tiež študentka. To je Deana. 
Frank:  Odkiaľ je? 
Svetlana: Je z Gruzínska. 
Frank:  Je to učiteľka? 
Svetlana: Nie. Učiteľka je tá vysoká, mladá žena. 
Frank:  Čo je to? Je to slovenská kniha? 
Svetlana: Nie, to je slovník.  
Frank:  Aký je ten slovník? 
Svetlana: Je to nový a moderný slovník. 
Frank:  A kde je trieda? 
Svetlana: Trieda je tu. Nech sa páči! 

 
11. Odpovedajte 
Je Svetlana Petrovičová učiteľka? 
Je to kurz slovenčiny? 
Je Deana študentka? 
Odkiaľ je Deana? 
Aká je učiteľka? 
Aký je ten slovník? 
 

 Predstavte svojho priateľa.  Študent A kladie otázky a študent B odpovedá.(Ako sa  
            volá? Odkiaľ je? Aké má telefónne číslo? Je študent? 

 
 
12a. Čítajte a ukazujte 
To je okno. To je trieda. To je kniha, zošit a pero. To je stôl a stolička. To je obraz. To je skriňa. 
To je slovník. To je taška. To je mobil. 
12b. Podľa cvičenia utvorte otázky a odpovedajte 
Aké je to okno?  To okno je biele. 
 

 
M 2. 8             
13. Vytvorte otázky 
Je to starý dom?  Nie, to nie je starý dom. 
 
..................................... Áno, to je malá trieda. 
 
..................................... Áno, to je veselé dievča. 
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..................................... Nie, to nie je malá kniha. 
 
..................................... Nie, to nie je dobrý slovník. 
 
..................................... Áno, to je nový mobil. 
 
..................................... Áno, to je veľká skriňa. 
 
 

 
14. Odpovedajte na otázky 

 
 

 
 

 
 

 
Je to veľké okno?             Je to nový stôl?            Je to mladá žena?           Je to smutný chlapec?    
 
 
 
 
 
M 2. 9      Farby 
 

 
 
            → biela                → žltá                → červená               → modrá                 → zelená 
 
 

 
→ hnedá                 → čierna 

 
 

    
               → oranžová                     → ružová                   → fialová                    → sivá    
 
 
 

→ tmavomodrá                           → svetlomodrá 
 
 
 
 
 
 
 



 31

Akej farby je ten strom? 
                          
    
 
                         
 
    Ten strom je zelený.          
 
 
 

 
 

15. Odpovedajte   (Pozor na správny sufix)            
      Akej farby je to auto?  To auto je zelené. 

 
 
 
 

 

 Nájdite červenú farbu! Vypíšte všetky predmety (slovíčka), ktoré sú v triede a sú  
              červené. 

 
16. Čo patrí k sebe? 

veľký    dieťa 
vysoký    trieda 
malé    pero 
modrá    chlapec 
veľká    farba 
červená   žena 
pekná    okno 
veselé    stôl 
nové    taška 

 
 
17. Pýtajte sa na farbu 
Akej farby je ten stôl?                           Ten stôl je hnedý. 
 
............................................................................  Tá stolička je biela. 
 
............................................................................  Ten zošit je modrý. 
 
............................................................................  Tá kniha je červená. 
 
............................................................................  Ten slovník je žltý. 
 
............................................................................  Tá taška je čierna. 
 
............................................................................  To pero je zelené. 
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18. Slová roztrieďte 
 
 učiteľ  jeden       modrý           kuchár  dva  tri 
  červená       stôl  obraz  doktor   stolička    
  štyri      policajt taška   biela 
  skriňa     zelená  

  

 
19. Doplňte       
1. Ja ............ Lenka.      
2. ............. je úradník.       
3. Peter a Pavol .......... tu.     
4. Ty si .......... učiteľka.      
5. Mária ............ sociálna pracovníčka.     
6. Vy ............. tam. 
7. Juraj je .................. chlapec. 
8. ............ sme tu. 

 
M 2. 10  
20. Čítajte 
1. šiška, líška, taška, vážka 
2. mačka, kačka, hračka, práčka 
3. cesta, maska, úzka, blúzka 
4. muška, puška, hruška, tužka 
5. jedlo, mydlo, šidlo, krídlo 
6. ulica, Alica, palica, lavica 
7. konár, komár, somár 
 
21. Vytvorte zápor 
1. Ona je manažérka.  Ona nie je manažérka. 
 
2. To je pani Horová.  ................................................................................................. 
 
3. Ty si študent.  ................................................................................................. 
 
4. Ja som policajt.  ................................................................................................. 
 
5. Kniha je nová.  ................................................................................................. 
 
6. Zita je kuchárka.  ................................................................................................. 
 
7. Ty si učiteľka.  ................................................................................................. 

učiteľ jeden zelená stôl 
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22. Čítajte 
Je to nová kniha?           
Mária je sestrička?   
Ty si učiteľka? 
Milan je policajt? 
Je to nová kniha? 
Je to veľká trieda? 
  
Čo je to? 
Kde je to staré pero? 
Kto je to? 
Aký je ten kurz? 
Ako sa máš? 
 

 
23. Pýtajte sa na zvýraznené slovo 
Čo je to?        To je modrý zošit. 
Aký je ten zošit?       To je modrý zošit. 
 
................................... ................................................................. To je pani Vargová. 
 
................................... ................................................................. To je pekná žena. 
 
.................................................................................................... Nie, to nie je starý dom. 
 
................................... ................................................................ Volám sa Mária Nová. 
 
................................... ................................................................ Áno, to je dobrý chlapec. 
 
.................................................................................................... 045-567 839 
 
.................................................................................................... To je tmavozelený strom. 
 
.................................................................................................... To je tmavozelený strom. 
 
.................................................................................................... Som zo Slovenska. 
 
.................................................................................................... To je nové pero. 
 
.................................................................................................... To je nové pero. 

 
 Opíšte vašu triedu 
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24. Doplňte dialóg 
A: Ahoj, Ivana! 
B: ..........., Peter! 
A: ........... sa máš? 
B: Dobre, ďakujem. 
A: A ........ ? 
B: Dobre. 
A: Čo ....... to? 
B: To je nový slovník. 
A: .......... je ten slovník? 
B: To je dobrý slovník. 
A: Ten starý slovník nie ....... dobrý? 
B: Nie, ten starý slovník .......... je dobrý. 
 
 

 Vytvorte podobný dialóg. Rozprávajte sa o novom pere, slovníku... 
 
 
25. Vytvorte vety 

1. chlapec – áno – je – dobrý –to Áno, to je dobrý chlapec. 
2. Slovenska – zo – ona – je – nie 
3. zošit – kde – je 
4. farby – stôl – je – ten – akej 
5. je – kurz – slovenčiny – to 
6. červená – je – nie – farba – to  
7. som – ja – študent 
8. nová – kniha – je –a – to - moderná 

 
 
 
26. Čo je správne? 
1. □ To je vysoká strom.    2. □ Ty študent?     3. □ to dieťa 
    □ To je vysoký strom.          □ Si študent?         □ ten dieťa 
 
4. □ Kto je tá dievča?   5. □ Akej farby je ten zošit?    6. □ To taška. 
    □ Kto je to dievča?       □ Aká farby je ten zošit?        □ To je taška. 
 
7. □ Nie, ja nie manažér.  8. □ Je to dobrý chlapec?    9. □ to pero 
    □ Nie, ja nie som manažér.      □ Je to dobré chlapec.        □ ten pero 
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SLOVNÍK   2. lekcia 
aký, -á, -é 
biely, -a, -e 
byť, som, je, sú 
červený, -á, -é 
čierny, -a, -e 
čo 
dieťa N 
doktor (lekár) M 
doktorka (lekárka) F 
dom M 
farba F 
fialový, -á, -é 
hnedý, -á, -é 
kde 
kniha F 
kto 
kuchár M; kuchárka F 
kurz M 
malý, -á, -é 
manažér M; manažérka F 
mladý, -á, -é 
mobil M 
modrý, -á, -é 
my 
nízky, -a, -e 
nový -á, -é 
obraz M 
okno N 
oranžový, -á, -é 
pekný, -á, -é 
pero N 
policajt M 
policajtka F 
právnik M, právnička F 
predavač M; predavačka F 
ružový, -á, -é 
sivý, -á, -é 
skriňa F 
slovník M 
smutný, -á, -é 
sociálna pracovníčka F 
sociálny pracovník M 
starý, -á, -é 
stolička F 
stôl M 
strom M 



 36

škaredý, -á, -é 
štíhly, -a, -e 
študent M; študentka F 
tá  
tam 
taška F 
telefón (mobil) M 
ten  
to  
trieda F 
tu 
tučný, -á, -é 
učiteľ M; učiteľka F 
úradník M; úradníčka F 
veľký, -á, -é 
veselý, -á, -é 
vojak M; vojačka F 
vysoký, -á, -é 
zdravotná sestra (sestrička) F 
zelený, -á, -é 
zošit M 
žltý, -á, -é 
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3. lekcia 
Denný program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● pomenovať činnosť 
● opísať denný program 
● vymenovať dni v týždni 
● časovať slovesá 
● vyjadriť frekvenciu Ako často... ? 
 
 
 
Základné vetné modely: 
Čo robíš? Čo robíte? Peter nie je kuchár. Peter nečíta noviny. 
Aký je dnes deň? Kde bývaš? Kedy piješ kávu? Ako často piješ čaj? 
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M 3. 1  

Čo robíš? 
Monika:      Prosím. 
Peter:         Ahoj, Monika, tu je Peter. 
Monika:     Ahoj. 
Peter:         Ahoj. Ako sa máš?  
Monika:      Ďakujem, dobre. A ty? 
Peter:          Dobre. Kde si? 
Monika:      Som doma. 
Peter:          Čo robíš? 
Monika:      Pozerám film. A ty? Čo robíš?  
Peter:          Ja študujem slovenčinu. 
Monika:      Je to ťažké? 
Peter:          Nie, nie je to ťažké. Je to ľahké. Mám nový slovník. 
Monika:      Aha, ty máš nový slovník. Aký je ten slovník? Je dobrý? 
Peter:          Áno, je veľmi dobrý.  
Monik:        Je Juraj doma? 
Peter:          Áno, Juraj je doma. 
Monika:      Čo robí? 
Peter:          Študuje angličtinu. 
Monika:      Ahoj. 
Peter:          Ahoj. 
 
Slovník 
telefonický, -á, -é film M 
rozhovor M študujem 
prosím študujem slovenčinu  
doma ťažký -á, -é 
robíš ľahký -á, -é 
pozerám mám 
 
Anna:    Ahoj, mama, tu Anna. Ako sa máš? 
Mama:  Dobre. A ty? 
Anna:    Dobre. Je otec doma? 
Mama:  Áno, je doma. 
Anna:    Čo robíte? 
Mama:  Varíme obed. A ty? Čo robíš? 
Anna:    Ja čítam. A Janko je doma? 
Mama:  Áno, on je doma. 
Anna:    Čo robí? 
Mama:  Píše úlohu. 
Anna:    Ahoj. 
Mama:  Ahoj.  
 
 
 
 



 39

              Čo robíš?

               Čo robíte?

     vy

ty

 
 variť      
ja                  varím my        varíme 
ty                   varíš vy           varíte 
on/ona/ono      varí  
 

ja              nevarím my     nevaríme 
ty                nevaríš vy         nevaríte 
on/ona/ono  nevarí  

 
 robiť      
ja                  robím my        robíme 
ty                   robíš vy           robíte 
on/ona/ono     robí  
 

ja              nerobím my     nerobíme 
ty                nerobíš vy        nerobíte 
on/ona/ono  nerobí  

Slovník 
mama F noviny 
otec M píše 
varím píše úlohu F 
obed M varím večeru F 
číta píšem list M 
časopis M e-mail M 
 

 
M 3. 2  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. Čítajte a doplňte zápor 
Ja varím obed.      Ja nevarím obed. 
Ty varíš obed.       .................................................................... 
Peter varí obed.             .................................................................... 
Zuzana varí obed.                                                      .................................................................... 
My varíme  obed.                                                      ....................................................................
Vy varíte obed.                                                          .................................................................... 
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čítať 
ja                 čítam my       čítame 
ty                 čítaš vy           čítate 
on/ona/ono   číta  
             
2. Doplňte 
pozerať 
ja                pozerám my         
ty                  Vy        

pozeráte 
on/ona/ono      
 
 
písať 
ja                 píšem my      píšeme 
ty                 píšeš Vy         píšete 
on/ona/ono    píše  
                     
3. Doplňte 
študovať 
ja            študujem My    študujeme
ty                  Vy         
on/ona/ono      
 
mať 

 
 
 
 

 
4. Doplňte       5. Doplňte zápor 
Ja (čítať) čítam noviny.      Ja (čítať) nečítam  noviny. 
                           
Ty (čítať) ....................... noviny.    Ty (čítať) ......................... časopis. 
 
Ján (čítať) ........................... list.    Ján (čítať) ......................... noviny. 
 
Eva (čítať) ..................... noviny.    Eva (čítať) .............................. list. 
 
My (čítať) ......................časopis.    My (čítať) .......................... e-mail. 
 
Vy (čítať) ........................e-mail.    Vy (čítať) .......................... noviny. 
 
 

Zápor 
Ja nie som študent.  Nevarím obed. 

   Peter nie je kuchár.   Peter nečíta noviny. 
   Ty nie si vysoký.   Neštuduješ slovenčinu. 
 

ja              nečítam my      nečítame 
ty              nečítaš vy         nečítate 
on/ona/ono   nečíta  

ja           nepozerám my    nepozeráme 
ty                  vy            
on/ona/ono     

ja            nepíšem my      nepíšeme 
ty              nepíšeš vy         nepíšete 
on/ona/ono  nepíše  

ja        neštudujem my   neštudujeme 
ty                  vy         
on/ona/ono       

ja                 mám My       
ty               Vy          
on/ona/ono      má    

ja             nemám my       
ty               vy          
on/ona/ono  nemá    
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Študuje Zuzana slovenčinu?

Áno, Zuzana študuje slovenčinu.

Nie, Zuzana neštuduje slovenčinu.

Varí Zuzana obed?

Áno, Zuzana varí obed.

Nie, Zuzana nevarí obed.

 
6. Doplňte zápor 
1. Alena píše úlohu.  Alena nepíše úlohu. 
 
2. To je pani Nováková. ...................................................................................................... 
 
3. Varím večeru.  ....................................................................................................... 
 
4. Ty si doktorka.  ....................................................................................................... 
 
5. Mám modré pero.  ....................................................................................................... 
 
6. To je nový zošit.  ....................................................................................................... 
 
7. Študujeme slovenčinu. ....................................................................................................... 
 
8. Čítate list.   ....................................................................................................... 
 
9. To je malá trieda.  ....................................................................................................... 
 
10. On je vojak.  ....................................................................................................... 
 
 
7. Spojte 
on   píšeme 
ja   študuje 
my   robí 
ono   varíte 
vy   varíš 
ty   pozerám 
ona   číta 
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8. Doplňte 
1. Varí Zuzana obed?  Nie, Zuzana nevarí obed. 
 
2. Číta Ján noviny?  ....................................................................................................... 
 
3. Píše Peter úlohu?                ...................................................................................................... 
 
4. Pozeráš televíziu?  ....................................................................................................... 
 
5. Študujete slovenčinu?        ....................................................................................................... 
 
6. Máš nový slovník?             ....................................................................................................... 
 
7. Čítame časopis?  ....................................................................................................... 
 
8. Varí mama večeru?  ....................................................................................................... 
 
9. Máš modrý zošit?  ....................................................................................................... 
 
 
 
9. Doplňte sloveso robiť   10. Doplňte 
1. (vy) Čo robíte?    Vy (robiť)             robíte             obed. 
2. (ty) Čo ..................... ?   Ty (čítať) ...................... ......... noviny.  
3. (my) Čo ................... ?   My (pozerať) ............................ obraz.  
4. (on) Čo .....................?   On (variť) ................................... obed. 
5. (my) Čo ................... ?   My (pozerať) ........................ televízor. 
6. (ona) Čo ................... ?   Ona (písať) ................................ úlohu. 
7. (ja) Čo .......................?   Ja (študovať) ...................... slovenčinu. 
 
 

 
11. Čo vidíte na obrázku? 
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 variť      
ja                  varím my        varíme 
ty                   varíš vy           varíte 
on/ona/ono      varí oni, ony   varia 
 

ja              nevarím my        nevaríme 
ty                nevaríš vy           nevaríte 
on/ona/ono  nevarí oni, ony  nevaria 

 
 robiť      
ja                  robím my        robíme 
ty                   robíš vy           robíte 
on/ona/ono     robí oni, ony   robia 
 

ja              nerobím my       nerobíme 
ty                nerobíš vy          nerobíte 
on/ona/ono  nerobí oni, ony  nerobia 

í

iaí

ia

 
 čítať     
ja                  čítam my        čítame 
ty                   čítaš vy           čítate 
on/ona/ono     číta oni, ony   čítajú 
 

ja              nečítam my       nečítame 
ty                nečítaš vy          nečítate 
on/ona/ono  nečíta oni, ony  nečítajú 

júa + 

 
 písať     
ja                  píšem my        píšeme 
ty                   píšeš vy           píšete 
on/ona/ono      píše oni, ony    píšu 
 

ja              nepíšem my        nepíšeme 
ty                nepíšeš vy           nepíšete 
on/ona/ono  nepíše oni, ony    nepíšu 

e u, ú

M 3. 3                                          3. osoba plurálu 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Marek číta.   Marek a Adam čítajú. 
Marek pozerá film.  Marek a Adam pozerajú film. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Marek píše list.  Marek a Adam píšu list. 
Marek študuje slovenčinu. Marek a Adam študujú slovenčinu. 
 
 
Slovník 
robiť, robím, robia 
pozerať, pozerám, pozerajú 
študovať, študujem, študujú 
mať, mám, majú 
variť, varím, varia 
čítať, čítam, čítajú 
písať*, píšem, píšu 
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12. Doplňte 
1. Mária a Michal (písať) úlohu.   Mária a Michal píšu úlohu. 
 
2. Pani Nováková (študovať) angličtinu. ................................................................................ 
 
3. Mama a otec (variť) obed.   ................................................................................ 
 
4. Oni (mať) nový slovník.   ................................................................................ 
 
5. Karol a Vlado (pozerať) film.  ................................................................................ 
 
6. Oni (robiť) večeru.    ................................................................................ 
 
7. Oni (študovať) angličtinu.   ................................................................................ 
 
 
13. Doplňte 
1. Otec (čítať) číta noviny.  
2. (ja-neštudovať) ................................. angličtinu, (ja-študovať) ............................ slovenčinu. 
 
3. Mama (variť) .......................................obed, (ona-nepozerať) ......................................... film. 
 
4. (my-študovať) ............................ slovenčinu a (my-pozerať) ..............................nový slovník. 
 
5. Ondrej a Eva (nevariť) ...................................večeru, oni (variť)......................................obed. 
 
 
M 3. 4    
14. Čítajte 
  Marek a Miro 
Miro:  Ahoj! 
Marek: Ahoj! 
Miro:  Ako sa máš? 
Marek: Dobre. A ty? 
Miro:  Dobre. 
Marek: Kde pracuješ? 
Miro:   Pracujem tu vo Zvolene. 
Marek:  A kde bývaš? 
Miro:   Bývam v Banskej Bystrici. 
Marek:  Hm, to je ďaleko. 
Miro:   Nie, to nie je ďaleko. Je to blízko. A ty? Bývaš vo Zvolene? 
Marek:  Nie, ja nebývam vo Zvolene, bývam v Bratislave. Dnes nerobíš? 
Miro:  Nie, dnes mám voľno. Robím v piatok. 
Marek:  Aha, aký je dnes deň? 
Miro:   Dnes je štvrtok. 
Marek:  Áá, dnes je štvrtok. Večer je futbal. Pozeráš futbal? 
Miro:   Jasné. Pozerám futbal. Pozerám aj hokej. A ty? 
Marek:  Ja tiež. Hokej je tu populárny. 
Miro:   Tak ahoj. 
Marek:  Ahoj. 
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15. Odpovedajte 
Kde pracuje Miro?   
Kde býva Miro?  
Má Miro voľno?  
Kedy robí Miro?          
Kedy je futbal?          
Má rád Marek hokej?          
Je hokej populárny šport? 
 
Slovník 

 
   
 

Kde bývaš? 
 

 
      
 
 
 

Bývam vo Zvolene. 
     Ty bývaš v Bratislave. 
     On .............. v Nitre. 
     Ona .............. v Gabčíkove. 
     My ................ v Žiline. 
     Vy ................. v Prešove. 
     Oni ................ v Trenčíne. 
 

 
 Odpovedajte

Ako sa voláte? 
Odkiaľ ste? 
Aké máte telefónne číslo? 
Kde bývate? 
Aká je učiteľka? 

 
Kde pracujete? 
Pozeráte futbal? 
Vy ste učiteľ? 
Aký je dnes deň? 

 
 
 

pracovať, pracujem, pracujú štvrtok M 
v, vo futbal M 
bývať, bývam, bývajú hokej M 
ďaleko jasné 
blízko populárny, -a, -e 
voľno N šport M 
Aký je dnes deň? hrať, hrám, hrajú 
dnes hrať hokej (futbal) 

. Zvolen
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M 3. 5   
 

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

v pondelok
v utorok
v stredu

vo štvrtok
v piatok
v sobotu
v nedeľu

Aký je dnes deň? Kedy?

 
 

Dnes je pondelok. 
Zajtra je utorok. 

V stredu varím obed. 
Vo štvrtok študujem slovenčinu. 

V piatok pozerám film. 
V sobotu nepracujem, mám voľno. 

V nedeľu som doma.  
 

16. Odpovedajte 
1. Kedy nepracuješ? (v sobotu a v nedeľu)  V sobotu a v nedeľu nepracujem. 
2. Kedy upratuješ? (v piatok večer)  
  
....................................................................................................................................................... 
3. Kedy študujete slovenčinu? (v utorok a vo štvrtok) 
 
....................................................................................................................................................... 
4. Kedy píšeš list? (v stredu) 
 
....................................................................................................................................................... 
5. Kedy hráte futbal? (v piatok večer) 
 
....................................................................................................................................................... 
6. Kedy máš voľno? (v pondelok) 
 
....................................................................................................................................................... 

 
17. Slová spojte  
   variť    noviny 
   pozerať   vo Zvolene 
   písať    voľno 
   hrať    televízor 
   bývať    obed 
   mať    hokej 
   čítať    list 
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18. Odpovedajte na otázky 
1. Pracuješ v Bratislave? Áno, pracujem v Bratislave. 
2. Pozeráš večer televíziu? Nie, nepozerám večer televíziu. 
 
3. Ste zo Slovenska?  Nie, ................................................................................................ 
 
4. Varí Peter obed?  Nie, ................................................................................................ 
 
5. Študujeme slovenčinu? Áno, ............................................................................................... 
 
6. Je dnes streda?  Nie, ................................................................................................ 
 
7. Pozeráš futbal?  Áno, ............................................................................................... 
 
8. Bývaš v Nitre?  Nie, ................................................................................................ 
 
9. Máš dnes voľno?  Nie, ................................................................................................ 
 
10. Je to nová kniha?  Áno, ............................................................................................... 
 

 
19. Vytvorte zápor 
1. Pozerám futbal. (hokej)    Nepozerám  futbal. Pozerám  hokej. 
2. Čítam noviny. (list)   ................................................................................................................ 
 
3. Som vysoký. (nízky)   .............................................................................................................. 
 
4. Študujem angličtinu. (slovenčinu)   ......................................................................................... 
 
5. To je nový slovník. (starý)   ..................................................................................................... 
 
6. Píšem list. (úlohu)   .................................................................................................................. 
 
7. Dnes mám voľno. (robím)   ..................................................................................................... 
 
8. Tam je veľký dom. (malý)   .................................................................................................... 

 
20. Doplňte a čítajte. 
A: Ahoj, Martin. 
B: Ahoj, Jozef. 
A: Ako sa ..................... ? 
B: Dobre. A ty? 
A: Dobre. 
B: Kde si? 
A: Som doma. 
B: Čo.........................? 
A: ............................. noviny. 
B: A ty čo robíš? 
A: ............................... list. 
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M 3. 6        Denný program   
 
Čo robí Peter? 
 
 

 
 

 
 
                                               vstáva                              umýva sa                              češe sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
             

                   oblieka sa        raňajkuje           ide do práce     
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
                             
                                           pracuje                    obeduje 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                    
                                  nakupuje                                   upratuje                                    varí        
 
 

predobedom
na obed

ráno

poobede
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                                        oddychuje                                                                     spí 
Slovník 
vstávať, vstávam, vstávajú 
umývať sa, umývam sa, umývajú sa 
česať sa*, češem sa, češú sa 
obliekať sa*, oblečiem sa, oblečú sa 
raňajkovať, raňajkujem, raňajkujú 
ísť*, idem, idú 
pracovať, pracujem, pracujú 
telefonovať, telefonujem, telefonujú 
obedovať, obedujem, obedujú 
nakupovať, nakupujem, nakupujú 
upratovať, upratujem, upratujú 
oddychovať, oddychujem, oddychujú 
spať, spím, spia 
učiť sa, učím sa, učia sa 
jesť*, jem, jedia 
piť*, pijem, pijú 
 

Slovesá so sufixom -ovať: pracovať, telefonovať, obedovať, kupovať, upratovať, 
oddychovať majú rovnaké časovanie. 

 
Dnes pracujem doma. Upratujem a telefonujem. V sobotu poobede upratujem dom. V práci 
veľa telefonujem. Študujem slovenčinu a angličtinu. V piatok večer obedujem v reštaurácii. 
 
M 3. 7          Čo robíš? 

                  Učím sa slovenčinu. 
 
učiť sa 
(ja)            učím sa (my)   učíme sa 
(ty)            učíš   sa (vy)     učíte  sa 
(on/ona/ono) učí sa (oni/ony)učia sa 
 
Doplňte 
česať sa 

  
 
 
 

 

(ja)           neučím sa (my)     neučíme sa 
(ty)             neučíš sa (vy)        neučíte  sa
(on/ona/ono)neučí sa (oni/ony)  neučia sa

(ja)          češem sa (my)      
(ty)                (vy)         
(on/ona/ono)   (oni/ony) češú sa 

(ja)        nečešem  sa (my)       
(ty)                 (vy)         
(on/ona/ono)   (oni/ony) nečešú sa 

večer v noci
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21. Doplňte 
(ja) Umývam sa.  (my) ............................... 
(ty) ............................... (vy) ................................ 
(on, ona) ....................... (oni, ony) Umývajú sa. 
 
(ja) Obliekam sa.  (my) ............................... 
(ty) ............................... (vy) ................................ 
(on, ona) ....................... (oni, ony) .......................   
    
22. Čítajte 
Ako   sa  máš? 
Mám  sa  dobre. 
Ako   sa  voláš? 
Volám  sa  Mária. 
Ráno   sa  umývam. 
Umyjem  sa  ráno. 
Ivana      sa  oblieka. 
Zuzana  sa umýva. 
Učím             sa  slovenčinu. 
Anna   sa  neučí  angličtinu. 
Ráno   sa češem. 
Umývaš sa  ráno? 
 
 

 Povedzte, čo robíte ráno, na obed, večer. 
 
 
M 3. 8  
 
jesť             Vytvorte zápor 

 
 
 
 

piť 
 
       

ja                    jem my         jeme 
ty                     ješ vy            jete 
on/ona/ono        je oni/ony  jedia 

ja                  pijem my         pijeme 
 ty                   piješ vy            pijete 
on/ona/ono     pije oni/ony     pijú 

ja                   my          
 ty                    vy             
on/ona/ono      oni/ony      

ja                   my          
 ty                    vy             
on/ona/ono      oni/ony      
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     A: Kam ideš? 
     B: Idem do mesta. 
     A: A ty? 
     B: Ja idem domov. 
 
 
 
ísť 
ja               idem my       ideme 
ty                ideš vy          idete 
on/ona/ono   ide oni/ony   idú 
 
 

Kam ideš?  Idem do mesta.              Pýtajte sa partnera 
   Idem do Bratislavy.    Kedy ideš do Nitry? 
   Idem do školy.    Kedy ideš do Bratislavy? 
   Idem do práce.    Kedy ideš do mesta? 
   Idem do obchodu.    Kedy ideš do obchodu? 
   Idem do kina.     Kedy ideš do práce? 
    
 
 
M 3. 9               Ako často ....... ? 

                  Ako často piješ čaj? 
 
            každý deň 

nikdy  niekedy    často   zvyčajne vždy 
 
0 %          100 % 

   Zuzana pije čaj.   Čo robíte? 
   Zuzana vždy pije čaj.   Čo robíte vždy? 
   Zuzana zvyčajne pije čaj.  Čo robíte zvyčajne? 
   Zuzana často pije čaj.   Čo robíte často? 
   Zuzana niekedy pije čaj.  Čo robíte niekedy? 
   Zuzana nikdy nepije čaj.  Čo nerobíte nikdy? 
 
 

 
     Nikdy nejem maslo.     

                          Nikdy nepijem pivo.     
               Nikdy nepijem čaj.  
 
 
 
 
 
 
 

ja              nejdem my      nejdeme 
ty               nejdeš vy          nejdete 
on/ona/ono   nejde oni/ony  nejdú 
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23. Pýtajte sa partnera 
Ako často ... otázka odpoveď 
hrať futbal  

 
 

 

pozerať televíziu  
 
 

 

variť obed  
 
 

 

piť pivo  
 
 

 

učiť sa slovenčinu  
 
 

 

upratovať  
 
 

 

 
24. Doplňte podľa vzoru 
1. Piješ pivo?   Nikdy nepijem pivo. 
 
2. Varí Eva večeru?  .................................................................................................. 
 
3. Pozeráte hokej?  ................................................................................................... 
 
4. Pracujeme v sobotu? ................................................................................................... 
 
5. Pije Roman mlieko? ................................................................................................... 
 
6. Oddychujete v piatok? ................................................................................................... 
 
25. Vytvorte zápor 
1. Slovenčinu sa učím často.  Slovenčinu sa neučím často. 
2. Ja som študent.   ................................................................................ 
 
3. Češem sa každé ráno.  ................................................................................ 
 
4. My sme zo Zvolena.  ................................................................................ 
 
5. Jano sa umýva každý deň.  ................................................................................ 
 
6. Oni sa učia dobre.   ................................................................................ 
 
7. Vy ste zo Slovenska.  ................................................................................ 
 
8. Peter býva v Bratislave.  ................................................................................ 
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M 3. 10      Čítajte 
 
Zuzana a denný program 
Zuzana každé ráno vstáva, umýva sa a češe sa. Potom sa oblieka 
a raňajkuje. Na raňajky má vždy chlieb a syr a niekedy pije teplý čaj. 
Nikdy nemá na raňajky mlieko. Potom ide do práce. Zuzana pracuje 
v kancelárii. Tam pracuje na počítači a často telefonuje. Obed má 
v reštaurácii. Poobede ide do obchodu. Tu nakupuje. Potom ide domov. 
Doma upratuje a varí, niekedy sa učí angličtinu. Večer je Zuzana 
unavená, tak oddychuje. Pozerá televíziu, číta, alebo počúva hudbu. 
V noci spí. 
 
 

26. Odpovedajte 
Čo robí Zuzana ráno? 
Čo raňajkuje? 
Kde pracuje Zuzana? 
Čo robí Zuzana poobede? 
Čo robí večer? 
 
Slovník 
raňajky 
na raňajky jem ... 
chlieb M 
syr M 
teplý -á, -é 
čaj M 
káva F 
kancelária F 
 
 
27. Doplňte 
1. Ráno (umývať sa).   Ráno sa umývam. 
 
2. Jana (česať sa).     ........................................................................................... 
 
3. Ty (obliekať sa).      ........................................................................................... 
 
4. My (raňajkovať).                ........................................................................................... 
 
5. Vy (učiť sa) slovenčinu.   ........................................................................................... 
 
6. Ja (obliekať sa).    ........................................................................................... 
 
7. Pavol (umývať sa)     ........................................................................................... 
 
8. Jakub a Monika (učiť sa) angličtinu. ........................................................................................ 
 
9. Ty (česať sa).      .......................................................................................... 

počítač M 
pracuje na počítači 
reštaurácia F 
obchod M 
unavený -á, -é 
hudba F 
alebo 



 54

28. Vytvorte opozitá 
Ty si vysoký.  Ja som nízky. 
 
Ty si muž. ......................................................................................... 
 
Ty si tučný. ......................................................................................... 
 
To je deň. ......................................................................................... 
 
Ty si dievča. ......................................................................................... 
 
To je ďaleko. ......................................................................................... 
 
To je biele. ......................................................................................... 
 
To je tu. ......................................................................................... 
 
Ty si starý. ......................................................................................... 
 
To je ťažké. ......................................................................................... 
 
 

 
 29. Vytvorte zápor 
1. Slovenčinu sa učím často.  Slovenčinu sa neučím často. 
 
2. Ja som študent.   ................................................................................ 
 
3. Češem sa každé ráno.  ................................................................................ 
 
4. My sme zo Zvolena.  ................................................................................ 
 
5. Jano sa umýva každý deň.  ................................................................................ 
 
6. Oni sa učia dobre.   ................................................................................ 
 
7. Vy ste zo Slovenska.  ................................................................................ 
 
8. Peter býva v Bratislave.  ................................................................................ 
 
9. Vy máte nový slovník.  ................................................................................ 
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streda česať sa pekný vždy

30. Slová roztrieďte 
 streda   česať sa  pekný     štíhly 
              vždy  obliekať sa     nikdy 
 vysoký     učiť sa  
   niekedy     štvrtok 
hrať      často   utorok   nedeľa    mladý  

 
                 

 
 
 

 
 
 

 
31. Spojte 
bývať    obed 
písať    noviny 
variť    slovenčinu 
čítať     televíziu 
hrať    úlohu 
pozerať   vo Zvolene 
mať    hokej 
študovať   pero 
 
 
32. Vytvorte vety    
1. Miro – kde – bývať    Kde býva Miro? 
 
2. pracovať – Zvolen – ja – vo  ........................................................................................... 
 
3. je – deň – dnes – aký   ........................................................................................... 
 
4. v – doma – som – nie – nedeľu  ........................................................................................... 
 
5. je – utorok – zajtra                .......................................................................................... 
 
6. pozerať – hokej – Marek   ........................................................................................... 
 
7. neštudovať – Monika – slovenčinu  ............................................................................... 
 
8. piatok – pozerať – v – televíziu – Zuzana    ............................................................................. 
 
9. bývať – v – Bratislave – my ............................................................................................ 
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33. Vytvorte vety v 3. osobe plurálu. 
(oni – bývať)  Bývajú v Bratislave. 
 
(oni – učiť sa)  ...................................................................................................... 
 
(oni – piť)  ...................................................................................................... 
 
(oni – umývať sa) ....................................................................................................... 
 
(oni – obliekať sa) ....................................................................................................... 
 
(oni – raňajkovať) ....................................................................................................... 
 
(oni – jesť)             ....................................................................................................... 
 
(oni – česať sa) ....................................................................................................... 
 
(oni – ísť)             ....................................................................................................... 
 

 
34. Doplňte           čo, kde, kedy, odkiaľ, ako, kam, aký, aká, aké 
1.  Kde             bývaš? Vo Zvolene. 
2.. ................... ideš? Do práce. 
3. ..................... si? Z Iránu. 
4. ..................... robíš? Píšem list. 
5. ..................... je tá kniha. To je dobrá kniha. 
6. ..................... sa máš? Dobre. 
7. ..................... je ten počítač? Je dobrý. 
8. ..................... máme slovenčinu. Slovenčinu máme dnes. 
9. Mám nové, zelené pero. ......................... je to pero? Je veľmi dobré. 
10. .......................... deň je zajtra? Zajtra je streda. 
11. .......................... pracuješ? Vo Zvolene. 

 
35. Podľa významu doplňte 
Ondrej:   Ahoj, Veronika, tu je Ondrej. Ako ................ máš?  
Veronika:  Dík, celkom fajn a ....................? 
Ondrej:  V pohode. ...................... si? 
Veronika:  Som v Bratislave. 
Ondrej:   Super, aj ja som v Bratislave. ....................... robíš? 
Veronika:  Učím ...................... angličtinu. A ty? 
Ondrej:   Pozerám televíziu a večer idem ..................... kina.  
Veronika:  Prepáč, nerozumela som, ............................. ideš večer? 
Ondrej:   Do kina. Ideš tiež? 
Veronika:  Nie, prepáč, som unavená. 
Ondrej:   Hm, tak sa maj. Čau. 
Veronika:  Čau! 
 

 Rozprávajte minútu na vybranú tému: môj priateľ, čo robím večer, naša trieda,  
             denný program... 
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M 3. 11  
36. Počúvajte a odpovedajte 
Kedy má Marek voľno? 
Čo Marek vždy raňajkuje? 
Aký čaj pije? 
Oddychuje Marek niekedy? 
Čo robí Marek večer? 
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SLOVNÍK   3. lekcia 
alebo 
blízko 
bývať, bývam, bývajú 
čaj M 
časopis M 
často 
česať sa*, češem sa, češú sa 
čítať, čítam, čítajú 
čo 
ďaleko 
dnes 
do (do Bratislavy, do kina, do mesta ...) 
doma 
e-mail M 
film M 
futbal M 
hokej M 
hudba F 
chlieb M 
ísť*, idem, idú 
jasné 
jesť*, jem, jedia 
kam 
kancelária F 
káva F 
každý, -á, -é 
kedy 
kino N 
ľahký -á, -é 
list M 
maslo N 
mať, mám, majú 
mesto M 
mlieko N 
nakupovať, nakupujem, nakupujú 
nedeľa F 
niekedy 
nikdy 
noviny (pomn.) 
obed M 
obedovať, obedujem, obedujú 
obchod M 
obliekať sa*, obliekam sa, obliekajú sa 
oddychovať, oddychujem, oddychujú 
otec M 
piatok M 
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písať*, píšem, píšu 
piť*, pijem, pijú 
pivo N 
počítač M 
pondelok M 
poobede 
populárny, -a, -e 
pozerať, pozerám, pozerajú 
práca F 
pracovať, pracujem, pracujú 
predobedom 
raňajky (pl.) 
reštaurácia F 
robiť, robím, robia 
rozhovor M 
slovenský, -á, -é 
sobota F 
spať*, spím, spia 
streda F 
syr M 
škola F 
šport M 
študovať, študujem, študujú 
štvrtok M 
ťažký -á, -é 
telefonický, -á, -é 
telefonovať, telefonujem, telefonujú 
televízor M 
teplý, -á, -é 
týždeň M 
učiť sa, učím sa, učia sa 
úloha F 
umývať sa, umývam sa, umývajú sa 
unavený -á, -é 
upratovať, upratujem, upratujú 
utorok M 
v, vo 
variť, varím, varia 
večera F 
voľno N 
vstávať, vstávam, vstávajú 
vždy 
zvyčajne, obyčajne 
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4. lekcia 
Moja rodina 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Čo sa naučíme? 
● pomenovať a opísať členov rodiny 
● povedať vek 
● používať privlastňovacie zámená 
● používať a tvoriť akuzatív substantív 
● používať číslovky nad 10 
● používať a tvoriť akuzatív adjektív 
 
  
 
Základné vetné modely: 
Koľko máte rokov? To je môj otec a moja mama. Koľko stojí ten zošit?  
Aká je tvoja sestra? 
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M 4. 1      Pani Stolárová a angličtina     
  A: Dobrý deň, pani Stolárová. Ako sa máte? 

           B: Ďakujem, dobre. A vy? 
           A: Dobre. 
           B: Kam idete? 
           A: Idem do mesta. Mám kurz angličtiny. 
           B: Aj ja sa učím angličtinu. Angličtina je pekná.  
           A:  Aká je učiteľka angličtiny? 
           B: Je dobrá. Je to mladá učiteľka. 
           A: Áno? Koľko má rokov? 
           B: Má 25 rokov. 
 
 
M 4. 2     Koľko máš rokov? 

                                        Mám ......... rokov. 
 
  11 jedenásť  20 dvadsať   30 tridsať                
  12 dvanásť  21 dvadsaťjeden  40 štyridsať  
  13 trinásť  22 dvadsaťdva  50 päťdesiat  
  14 štrnásť  23 dvadsaťtri   60 šesťdesiat    
  15 pätnásť  24 dvadsaťštyri  70 sedemdesiat    
  16 šestnásť  25 dvadsaťpäť   80 osemdesiat   
  17 sedemnásť  26 dvadsaťšesť  90 deväťdesiat    
  18 osemnásť  27 dvadsaťsedem  100 sto      
  19 devätnásť  28 dvadsaťosem       
 
Mám 28 rokov. Eva má 36 rokov. Andrej má 55 rokov. Ty máš 43 rokov? On má 79 rokov. 
Ona má 15 rokov. Juraj má 52 rokov. Hana má 48 rokov. Iveta má 25 rokov. Mám 12 rokov. 
 

Koľko máte rokov? 
Mám ......... rokov. 

 
Má jeden rok. 
Má dva roky. Má tri roky. Má štyri roky.  

 Má päť rokov. Má šesť rokov. Má sedem rokov. Má jedenásť rokov.... 
 

1. Čítajte 
14, 75, 84, 90, 100, 31, 64, 58, 10, 24, 19, 21, 97, 56, 32, 43, 11, 28, 6, 15, 73, 20, 14, 52, 16 

 
 
2. Koľko je... ? 
10 + 3  = 13        (Desať plus tri je trinásť.    Desať a tri je trinásť.) 
3 + 64  =    60 - 20 =   99 - 1 = 
16 - 10 =   9 x 3  =   16 + 58 = 
23 + 8 =   10 + 20 =   17 + 13 = 
84 + 12 =    7 - 0  =               3 x 6 = 
4 x 5  =     83 - 2 =   12 + 20 = 
63 + 9 =   5 x 5 =               4 x 6 = 
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M 4. 3                                                            Rodina                                                                                   
 
 
 
                            
 
                                  
 
 
                                stará mama            starý otec 
                                    babka               dedko 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                                            
             
 
 
                                    mama                                       otec 
                  manželka                         manžel 
 
 
            
         
     
     
  
 
 
                                                                    
                                   dcéra                  syn 
                                  vnučka                 vnuk

 sestra                             brat 
                 
                   
 
 
 
 

       teta 
       ujo/strýko
                             
 
 
  
                                              sesternica                           bratranec            

starí
rodičia

rodičia

súrodenci
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3. Odpovedajte 
Ako sa volá otec?  Ako sa volá mama?  Ako sa volá sestra? /brat? 
Koľko má rokov?  Koľko má rokov?  Koľko má rokov? 
Kde pracuje?   Kde pracuje?   Kde pracuje? 
Kde býva?   Kde býva?   Kde býva? 
Odkiaľ je?   Odkiaľ je?   Odkiaľ je? 
Čo robí?   Čo robí?   Čo robí? 

 
4. Spojte dvojice 
 stará mama  otec    syn  vnuk 
  
  manželka   starý otec   teta  brat 
  
   mama     vnučka  sestra     sesternica 
 
                      bratranec  dcéra   ujo  manžel 
 
 
M 4. 4  Privlastňovacie zámená 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
5. Doplňte slovo môj v správnom tvare 

1. To je moja taška.    9. Tam je ....................... bratranec. 
2. Tu je .................................... otec.  10.  ....................... dieťa má 1 rok. 
3. Tam je .................................. stôl.  11. Tu je ...................... kancelária. 
4.  .................... dedko má 69 rokov.  12. Tam je ............................. muž. 
5. To je ........................... manželka.  13. To je ...............................úloha. 
6. Tam je .............................. učiteľ.  14. Tam je .....................sesternica. 
7. To je ................................. sestra.  15. To je ................................žena. 
8. To je ............................ doktorka.  16.  .....................syn má 16 rokov. 

 
6. Doplňte slovo tvoj v správnom tvare 

1. To je             tvoja               teta.  9. ....................... starý otec má 79 rokov. 
2. Tam je ..........................manžel.  10. Tam je ..................................... dieťa. 
3. Tu je ...................................stôl.  11. Tu je .................................kancelária. 
4. Tam je  ................................ujo.  12. Tam je ........................................muž. 
5. ....................vnučka má 6 rokov.  13. To je .........................................úloha. 
6. ........................učiteľ je v triede.  14. ...................................mama tu nie je. 
7. To je ...............................strýko.  15. Tu je ..........................................žena. 
8. Tam je ........................doktorka.  16. Tam je .......................................vnuk. 

        Maskulínum          Feminínum          Neutrum 
ja       môj otec         moja mama       moje dieťa 
ty       tvoj otec         tvoja  mama       tvoje dieťa 
on      jeho otec          jeho  mama        jeho dieťa 
ona        jej otec           jej  mama         jej dieťa 
my       náš otec          naša  mama        naše dieťa 
vy         váš otec          vaša  mama        vaše dieťa 
oni        ich otec           ich  mama          ich dieťa 
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 Pýtajte sa partnera 
  Aký je tvoj/váš otec? 
  Aká je tvoja/vaša mama? 
  Aká je tvoja/vaša sestra? 
  Aký je tvoj/váš brat? 
  Je tvoja/vaša rodina veľká? 
  Aká je tvoja/vaša rodina? 
 
7. Doplňte podľa vzoru 
1. Je to pero jeho?  Nie, to pero nie je jeho, je moje. 
 
2. Je ten zošit jej?  ....................................................................................................... 
 
3. Je ten čaj jeho?  ........................................................................................................ 
 
4. Je tá kniha vaša?  ........................................................................................................ 
 
5. Je to dieťa ich?  ........................................................................................................ 
 
6. Je ten slovník náš?  ........................................................................................................ 
 

 
  8. Opravte chyby 

    1. Môj večera je studená. 
      2. Naša dieťa je dobré. 
  3. Jeho pero je modrá. 
  4. Vaše mobil je moderný. 
  5. Tvoj taška je ťažká. 
  6. Náš trieda je malá. 
  7. Ich kniha je nový. 
  8. Tvoja čaj je teplý. 
  9. Jej muž je pekná. 
  10. Tvôj dom je veľký. 

 
 
9. Doplňte podľa vzoru 
1. To je dedko a jeho vnučka. 
2. To je babka a ................. syn. 
3. To je pani Veselá a ....................... manžel. 
4. To sú Stano a Viera a .......................... mama. 
5. To sú naši starí rodičia a .......................... dom. 
6. To sme my a ..................... učiteľka. 
7. To som ja a ...................... otec. 
8. To je dcéra a ...................... bratranec. 
9. To je strýko a ........................... kancelária. 
10. To sú rodičia a ................... deti. 
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FeminínumMaskulínum Neutrum

FeminínumMaskulínum Neutrum

M 4. 5  
A: Ahoj, Eva. Kam ideš? 
B: Idem do obchodu. Idem kúpiť čaj, kávu, maslo, chlieb, mlieko, tašku, zošit a knihu.  

 
10a. Slová roztrieďte podľa rodu 
Mám kúpiť čaj, kávu, maslo, chlieb, mlieko, tašku, zošit a knihu. 
 
 

 
 
  Nominatív              Akuzatív 
  Čo je to?              Čo mám kúpiť? 
  čaj                              čaj   
  káva              kávu 
  maslo               maslo 
  chlieb               chlieb 
  taška               tašku 
  zošit               zošit 
  kniha               knihu 
  mlieko                          mlieko 
 
10b. Slová roztrieďte podľa rodu 
Mám otca, mamu, sestru, brata, dieťa, sesternicu, bratranca, starú mamu, vnuka, dievča. 
 
                                                                          

 
   
  Nominatív              Akuzatív 
  Kto je to?              Koho mám? 
  Otec                              otca   
  mama              mamu 
  sestra               sestru 
  brat               brata 
  dieťa               dieťa 
  sesternica    sesternicu 
  bratranec    bratranca 
  stará mama    starú mamu 
  vnuk     vnuka 
  dievča     dievča 
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 Akuzatív substantív 

 
             Maskulínum       Feminínum          Neutrum 
  životné    neživotné 
     otca 
    brata 
   učiteľa 

 slovník 
  zošit 
  dom 

             
          mamu 
          sestru 
         učiteľku 

 
         pero  
         dieťa 
        dievča           

 
Nominatív   Akuzatív 
To je otec.   Mám otca. (Koho mám? Otca.) 
To je mama.   Mám mamu. (Koho mám? Mamu.) 
To je brat.   Mám brata. (Koho mám? Brata.) 
To je kniha.   Mám knihu. (Čo mám? Knihu.) 
To je počítač.   Mám počítač. (Čo mám? Počítač.) 
To je sestra.   Mám sestru. (Koho mám? Sestru.) 
To je slovník.   Mám slovník. (Čo mám? Slovník.) 
To je pero.   Mám pero.  (Čo mám? Pero.) 

 
M 4. 6  
11. Čítajte 
Koho hľadáte? 
A: Dobrý deň. 
B: Dobrý deň. 
A: Koho hľadáte? 
B: Čakám otca, mamu a brata. Vlastne, hľadám rodinu Novotných. 
A: Sú na izbe číslo 28. Nech sa páči. 
B: Ďakujem, dovidenia. 
A: Dovidenia. 
 
Čo hľadáte? 
A: Dobrý deň. 
B: Dobrý deň. 
A: Čo hľadáte, slečna? 
B: Hľadám anglicko-slovenský slovník. 
A: Nech sa páči.  
B: Koľko stojí ten slovník? 
A: Stojí 63 korún. Potrebujete ešte niečo? 
B: Áno, potrebujem ešte slovenskú gramatiku. 
A: Je to všetko? 
B: Áno, ďakujem. 
A: To je 98 korún. 
B: Nech sa páči, tu je 100 korún. 
A: Ďakujem. Tu je výdavok. 
B: Dovidenia. 
A: Dovidenia. 
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           Slovíčka  

hľadať, hľadám, hľadajú 
čakať, čakám, čakajú 
vlastne 
na izbe 
Koľko stojí....? 
Stojí 374 korún. 
potrebovať, potrebujem, potrebujú 
ešte 
niečo 
všetko 
koruna F 
výdavok M 
peniaze (pomn.) 
bohatý, -á, -é 
chudobný, -á, -é 
plus 
mínus 
krát 

 
 
12. Doplňte 
1. Máš rodinu? Mám (dcéra a syn).  Mám dcéru a syna. 
2. Čo študuješ? Študujem (slovenčina). ................................................................................ 
3. Je to doktor? Áno, to je (doktor).  ................................................................................ 
4.  Koho hľadáte? Hľadám (učiteľ).  ................................................................................ 
5. Čo potrebuješ? Potrebujem nový (slovník)  ............................................................................. 
6. Čo máš? Mám (kniha, pero a zošit). ................................................................................ 
7. Koho čakáte? Čakáte (doktorka)?  ................................................................................ 
8. Čo kupuješ? Kupujem (káva a čaj). ................................................................................ 
9. Čo máme v triede? V triede máme (stôl, skriňa, stolička)........................................................ 
....................................................................................................................................................... 
10. To je nový učiteľ? Áno, to je nový (učiteľ) ............................................................................ 
 
 
 
13. Doplňte        koho, čo 
1. Koho                máš?  Mám otca. 
2. ........................ máš?  Máme knihu. 
3. ........................ hľadáte?  Hľadám pána Nováka. 
4. ....................... kupuješ?  Kupujem maslo, syr a mlieko. 
5. ...................... potrebuješ?  Potrebujem slovník. 
6. ...................... hľadáte?  Hľadám anglický slovník. 
7. ...................... čakáte?  Čakám pani Mokrú. 
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14. Odpovedajte 
Zuzana, čo varíš? ................................................................................................................... 
 
Čo pijete? ............................................................................................................................... 
 
Koho hľadáte, pani Rovná? .......................................................................................................... 
 
Čo hľadáš, Jakub? .................................................................................................................... 
 
Čo kupujete, pani Kolárová? ........................................................................................................ 
 
Čo potrebuješ? .............................................................................................................................. 
 
Elena, čo študuješ? .................................................................................................................... 
 
Koho čakáte? ................................................................................................................................ 
 
 

Peniaze  
 
 
 
 
 
 

 
Koľko stojí .............. ? 

Koľko stojí ten zošit? Ten zošit stojí 13 korún. 
Koľko stojí to mlieko? To mlieko stojí 24 korún. 
Koľko stojí tá taška? Tá taška stojí 532 korún. 

 
  100 sto   110 stodesať   200 dvesto                
  101 stojeden  111 stojedenásť  300 tristo  
  102 stodva  112 stodvanásť  1000 tisíc  
  103 stotri  113 stotrinásť   2000 dvetisíc    
  104 stoštyri  120 stodvadsať  2 500 dvetisícpäťsto    
  105 stopäť  130 stotridsať   1 000 000 milión 
 
M 4. 7  
15. Počúvajte a píšte čísla 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
16. Čítajte 
300, 600, 460, 737, 531, 900, 358, 420, 934, 709, 433, 228, 162, 185, 6 389, 7 970, 1 043, 5 879, 
46, 975, 1 200, 1 000 000, 583, 92, 1 114, 675, 190, 8 542, 2 100, 1 850, 6 900, 423, 999, 53, 8, 
900, 541 
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17. Čísla napíšte slovom 
 
500 .................................................................. 2 000 ........................................................... 
 
1 978 .............................................................................................................................................. 

 Diskutujte v triede Čo je to byť bohatý? Čas sú peniaze.   
 
 
M 4. 8              Akuzatív adjektív 
 
   

Nominatív:   To je otec.   To je dobrý otec. 
Akuzatív:   Mám otca.   Mám dobrého otca. 

 
Nominatív:   To je zošit.   To je dobrý zošit. 
Akuzatív:   Mám zošit.   Mám dobrý zošit. 

 
Nominatív:   To je mama.   To je dobrá mama. 
Akuzatív:   Mám mamu.   Mám dobrú mamu. 

 
Nominatív:   To je dieťa.   To je dobré dieťa. 
Akuzatív:   Mám dieťa.   Mám dobré dieťa. 

 
 

 

 
 
Feminínum 
Mám dobrú učiteľku. 
Mám dobrú mamu. 
Mám dobrú knihu. 
Mám dobrú kávu. 
 
 
 
18. Doplňte slovo nový v správnom tvare 

 
Mám nového muža. Mám  ............................... obraz. Potrebujem ...................................okno.  
 
Potrebujem ................................kanceláriu. Mám .......................................... chlapca. Hľadám   
 
................................ učiteľku. Potrebujem ................................. tašku.  Mám ............................  
 
obchod. Čakám .........................doktora. Mám ......................... prácu. Mám ...................dievča. 

Maskulínum 
životné neživotné 
Mám dobrého otca. 
Mám dobrého učiteľa. 
Mám dobrého chlapca. 
Mám dobrého muža. 

Mám dobrý zošit. 
Mám dobrý telefón. 
Mám dobrý deň. 
Mám dobrý slovník. 

Neutrum 
Mám dobré dieťa. 
Mám dobré pero. 
Mám dobré dievča. 
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M 4. 9             19. Počúvajte a vyčiarknite, čo nebolo vo vete 
   1. Ján kupuje stoličku, stôl, skriňu a počítač. 
   2. Hľadám pani Ondrejkovú, slečnu Zuzanu a pána Janovica. 
   3. Čakám mamu, brata, otca a sestru. 
   4. Peter kupuje obraz, mobil, knihu a zošit. 
   5. Potrebujem nový mobil, počítač a slovník. 
   6. Lenka má brata, bratranca, vnuka a sesternicu. 
   7. Marta kupuje mlieko, chlieb, syr a kávu. 

 
20. Čítajte a doplňte 
138 + 12 =   94 + 6 =   42 + 333 = 
54 + 230 =    1500 + 18 =   90 + 110 = 
670 + 32 =    72 + 1900 =    440 + 8 =  
82 + 1300 =    100 + 48 =    31 + 118 = 
 
 
21. Pýtajte sa na vyznačené slová 
1. Čo potrebuješ?      Potrebujem slovenskú gramatiku. 
 
2. ........................................................   Hľadám anglicko-slovenský slovník. 
 
3. ........................................................  Čakám doktorku Lacovú. 
 
4. .......................................................  Mám dobrého brata. 
 
5. .......................................................  Varím dobrú večeru. 
 
6. .......................................................  Hľadám pána Nováka. 
 
7. .......................................................  Píšem list. 
 
8. .......................................................  V triede máme veľkú skriňu. 
 
 
22. Doplňte podľa vzoru 
1. Pán Novák má vysokého syna.     Jeho         syn je vysoký. 
2. Mám nový mobil.      ................mobil je nový. 
3. Máte dobrého doktora.     ............. doktor je dobrý. 
4. Pán a pani Mokrí majú dobré dieťa.    ............... dieťa je dobré. 
5. Máš dobrú knihu.      ............... kniha je dobrá. 
6. Máte dobrého doktora.     ............. doktor je dobrý. 
7. Pani Nováková má pekné dieťa.    ............... dieťa je pekné. 
8. Máme veľkú triedu.     ............... trieda je veľká. 
 
23. Doplňte 
Máme nov____ riaditeľa. Toto je dobr____ lekár. Hľadám pán____ Horáka. Večer pozerám 
televízi_____. Mám rád tepl_____ mlieko. Kupujem čiern_____ kávu, zelen_____ čaj, 
dobr_____ syr, modr_____ zošit a anglick_____ knihu. Mám dobr______ otca a dobr_____ 
mamu. Pozerám dobr______ film. Máme veľk_______ triedu. Varím dobr______ večeru. 
Potrebujem nov_____ zošit. To je moja nov______ kniha. Slovenčina je ľahk______ jazyk. 
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24. Doplňte  
sa učí,    upratujeme,   pozerá,    máš,    jem,    kupuje,    varia,   bývate,    sa češem,    píšeme  

1. Koľko máš rokov? 
2. Mama ...................... mlieko každé ráno. 
3. Kde ............................. ? 
4. Na raňajky ........................ chlieb a syr. 
5. Pán Novák ............................ angličtinu. 
6. My ............................ dlhý list. 
7. Každé ráno ............................... 
8. V sobotu máme voľno, vždy .................................. 
9. Mama a otec ............................... dobrý obed. 
10. Peter .................................. film. 

 
M 4. 10     25a. Opíšte rodinu na obrázku  

                                                              Toto je moja rodina 
 Naša rodina nie je veľká. Mám otca a mamu, 
sestru, starých rodičov, tetu, uja, bratranca a sesternicu. 
Moja mama je mladá a veľmi pekná. Má 29 rokov. Ona 
je učiteľka. Učí slovenčinu. Každý deň varí teplú večeru. 
Večer oddychuje, číta knihu, alebo počúva hudbu. Môj 
otec je vysoký. Má 33 rokov. On je doktor. Vždy má 
veľa práce. Večer študuje angličtinu. Moja sestra má iba 
10 rokov. Chodí do školy a učí sa dobre. Poobede píše 
úlohu a niekedy upratuje. Ja sa volám Andrej a mám 11 
rokov, chodím do školy. Poobede hrám futbal a večer 
pozerám televíziu. 
 Mám aj starých rodičov. Oni bývajú v Bratislave. 
To je ďaleko. Nevidím ich často. Moja teta a ujo bývajú 
tiež vo Zvolene. Moja teta má 23 rokov. Ona ešte 
študuje. Môj ujo má 35 rokov a má dve deti. Moja 

sesternica je ešte malá, má len 5 rokov. Bratranec je môj dobrý kamarát. Často spolu hráme 
futbal. Tak, to je naša rodina. 
 
Slovíčka 
veľmi pekná 
veľa práce 
iba, len 
chodiť, chodím, chodia 
televízia F 
aj 
vidieť, vidím, vidia 
kamarát/priateľ M 
kamarátka/priateľka F 
spolu 
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25b. Odpovedajte 
Aká je Andrejova rodina?   Má Andrej sestru? 
Je jeho mama stará?    Aký je jeho bratranec? 
Čo robí jeho otec?    Koľko detí má jeho ujo? 
Aká je jeho sestra?    Kde bývajú jeho starí rodičia? 
Aká je Andrejova mama? 
 
25c. Napíšte o vašej rodine 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 
M 4. 11  

Idem k lekárovi.                   Chodím k lekárovi. 
    Idem na slovenčinu.          V utorok a vo štvrtok chodím na slovenčinu. 
    Idem na hokej           V piatok večer chodím na hokej. 
    Idem na obed do reštaurácie.      V pondelok a v piatok chodím na obed do reštaurácie. 

 
 
26. Spojte otázku a odpoveď 
 1. Je to tvoja dcéra?    a) Áno, máme dobrého doktora. 
 2. Koľko stojí tá kniha?   b) Má 39 rokov. 
 3. Aký je dnes deň?    c) Učí sa angličtinu. 
 4. Koľko má rokov?    d) Je to dobrý muž. 
 5. Máš dobrý počítač?   e) Áno, ten slovník je môj. 
 6. Aký je tvoj starý otec?   f) Áno, to je moja dcéra. 
 7. Je to váš slovník?    g) Dnes je piatok. 
 8. Máte dobrého doktora?   h) Kniha stojí 328 korún. 
 9. Čo sa učí?     i) Nie, môj počítač je starý. 
 

 
27. Doplňte vhodné adjektívum 

1. Moja úloha je ťažká. 
2. Tvoja mama je .......................................... 
 
3. Náš bratranec je  ....................................... 

 
4. Jej taška je ................................................ 
 
5. Náš obraz je ............................................. 

 
6. Váš ujo je ................................................. 
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7. Jeho telefón je ......................................... 
 
8. Môj otec je .............................................. 

 
9. Naša sesternica je ................................... 

 
10.  Ich starý otec je ..................................... 

 
 
Zahrajme sa! Opíšte jedného študenta z triedy. Opíšte tvár, postavu ...Úlohou 
ostatných študentov je uhádnuť meno opisovanej osoby. 
 
 

 
28. Doplňte    kto, koho, čo 
1.       Kto          je to?   To je pán Novák. 
2. ..................... je to pero?  To je moje pero. 
3. ..................... mám?  Mám anglickú knihu. 
4. ..................... hľadáte?  Hľadám moju sestru. 
5. ..................... je to?   To je pani Sýkorová. 
6. ..................... je to?   To je stôl. 
7. ..................... čakáte?  Čakám moju mamu. 
8. ..................... potrebuješ?  Potrebujem nový slovník. 
 
 
M 4. 12            V obchode 

Milan:   Ahoj. 
Juraj:    Ahoj. 
Milan:   Čo kupuješ? 
Juraj:    Kupujem maslo, chlieb, syr a čaj. 
Milan:   Máš dnes voľno? 
Juraj:    Áno, dnes mám voľno, nepracujem. 
Milan:   Potrebujem preložiť jeden text do angličtiny. Hovoríš po anglicky? 
Juraj:    Nie, nehovorím po anglicky, iba po francúzsky. 

           Milan:   A tvoj brat? Hovorí tvoj brat po anglicky? 
             Juraj:    Áno, môj brat hovorí po anglicky. Máš jeho číslo? 
            Milan:   Nie, nemám. 
            Juraj:    Jeho číslo je 048-388 217. 
            Milan:   Ako sa volá tvoj brat? 
            Juraj:    Volá sa Tomáš. Aký je dnes deň? 
           Milan:    Dnes je streda. 
             Juraj:    Aha, dnes je streda, Tomáš je dnes v práci. Nie je doma.   
                                      Zavolaj zajtra. 
                       Milan:    Dobre, zavolám zajtra. Ďakujem! Ahoj! 
                       Juraj:     Ahoj! 
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    Slovník 
preložiť, preložím, preložia 
hovoriť, hovorím, hovoria 
hovorím po anglicky 
hovorím po francúzsky 
hovorím po rusky 
hovorím po slovensky 
zavolaj 
zavolať, zavolám, zavolajú 

 Pýtajte sa. Vytvorte otázky k textu. Na otázky odpovie váš partner. 
  

29. Doplňte  
1. Píšem ťažk......... úloh.................   6. Slovenčina je pekn............ jazyk. 
2. Učíme sa slovenčin.....................   7. Pijem čiern......... čaj a káv........... 
3. Máme štíhl........... učiteľk...........   8. Večer často počúvam hudb.......... 
4. Máme dobr................. manažéra.   9. Potrebujem nov............... slovník. 
5. Anna je dobr........... učiteľk......... 

 

  Pýtajte sa partnera 
1. Aká je naša trieda?    7. Kde bývaš?  
2. Čo robíš vždy ráno?    8. Čo robíš vo štvrtok? 
3. Kedy pozeráš film?    9. Kedy sa učíš slovenčinu? 
4. Čo robíš večer?     10. Čo robíš na obed? 
5. Koľko máš rokov?    11. Je slovenčina ľahký jazyk? 
6. Aká je vaša učiteľka?    12. Čo robíš v nedeľu?  
 
30. Čo nepatrí spolu? 
1. kancelária, dom , strom, trieda 
2. ujo, otec, učiteľ, teta, sesternica 
3. vždy, nikdy, náš, často 
4. predavač, policajt, večer, kuchár 
5. môj, ich, naša, pekný 
6. poobede, doma, ráno, večer 
7. taška, zlý, tučný, vysoký 
8. osemnásť, mobil, dvadsaťpäť, trinásť 
9. pero, stôl, skriňa, stolička 
10. hrať, káva, učiť sa, mať 
11. utorok, poobede, štvrtok, piatok 
12. mlieko, chlieb, káva, čaj 
13.  
 
31a. Podľa významu do textu doplňte chýbajúce slová 
Môj kamarát Marek 
Môj kamarát Marek 1........................ 35 rokov a pracuje v 2................................... ako kuchár.  
 
Pracuje v Bratislave, ale býva v Galante. Dobre 3........................... po maďarsky a teraz sa učí  
 
angličtinu. Nie je 4........................................, ale je 14 rokov ženatý. Má manželku Janu, syna 
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 a 5...................................Jeho manželka Jana 6....................................... ako zdravotná sestra. 
 
 7................................. syn sa volá Ondrej a má 4 roky. Ondrej niekedy býva u starej mamy,  
 
pretože Jana a Marek veľa pracujú. Dcéra Elena má 13 rokov a 8.......................... to šikovná 
 
študentka. Elena je vysoká a pekná ako Jana. Má malého psa. 9........................... pes sa volá 
 
 Rex a je veľmi veselý. Marek má peknú a veselú rodinu. 

 
 Opíšte, ako vyzerá Marek? Ako vyzerá Jana? 

 
 

 
31b. Napíšte otázky 
1. ...............................................................................       Marek má 38 rokov. 
 
2. ...............................................................................       Jeho manželka Jana je zdravotná sestra. 
 
3. ...............................................................................       Marek má dve deti. 
 
4. ...............................................................................       Áno, Elena je šikovná študentka. 
 
5. ..............................................................................        Nie, Marek je ženatý? 
 
5. ...............................................................................      Nie, Marek nebýva v Bratislave, býva          
                                                                                         v Senci. 
 
32. Doplňte:   kto,    čo,    koho,    ako,    aký,    aká,    aké,    kde,    kedy,    koľko 
1. Kde                pracuješ? Pracujem vo Zvolene. 
2. ..................... máš rokov? Mám 38 rokov. 
3. ..................... je to pero? To pero je zelené. 
4. ..................... to je? To je môj otec. 
5. ..................... máme slovenčinu? Slovenčinu máme v pondelok a v stredu. 
6. ..................... je tá kniha? Tá kniha je dobrá. 
7. ..................... hľadáte? Hľadám slečnu Čiernu. 
8. ..................... sa voláte? Volám sa Jana Sýkorová. 
9. ....................  je tá taška? Tá taška je moja. 
10. ..................  je dnes deň. Dnes je štvrtok. 
11. ..................  bývaš? Bývam v Bratislave. 
12. ..................  potrebuješ? Potrebujem nový mobil. 
13. ..................  to je? To je moderný počítač. 
14. ................... stojí ten chlieb. Ten chlieb stojí 18 korún. 
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M 4. 13        
33a. Predstavte sa. Povedzte čo najviac informácií o sebe. 
 
33b. Pozorne počúvajte text o pánovi Madajovi 
 
33c. Odpovedajte    ÁNO, NIE 

1. Je pán Madaj lekár?    5. Je jeho manželka lekárka? 
2. Býva v Bratislave?    6. Má ich syn jeden rok? 
3. Má pán Madaj 38 rokov?   7. Je ich rodina veľká? 
4. Volá sa jeho manželka Mária? 

 
33d. Predstavte pána Madaja 
 
 
 
34.  Napíšte, aký je tvoj/váš priateľ 
- ako sa volá 
- koľko má rokov 
- kde býva 
- kde pracuje 
- čo robí 
- aký je 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 



 77

35. Opíšte rodinu na obrázku. Pomenujte členov rodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Čo je správne? 
1. Máme nový počítač.         2. Čo hľadáš?    
□ Naša počítač je nový.        □ Hľadajú moju knihu.           
□ Náš počítač je nový.             □ Hľadám moja kniha.          
□ Náš počítač je nová.             □ Hľadám moju knihu. 
 
3. Učíš sa angličtinu?     4. Koľko máš rokov? 
□ Nie, učíte sa angličtinu     □ Má 25 rokov. 
□ Áno, učím sa angličtina.     □ Mám 25 rokov. 
□ Áno, učím sa angličtinu.     □ Mám 25 rok. 
 
5. Čo varíš?      6. Je to jeho sestra? 
□ Varím kávu a čaj.      □ Áno, je to ich sestra. 
□ Varím káva a čaj.      □ Áno, je to naša sestra. 
□ Varím káva a čaja.      □ Áno, je to jeho sestra. 
 
7. Je tvoja večera studená?    8. Čo hľadáš? 
□ Áno, moja večera je studená.    □ Hľadajú moju knihu. 
□ Áno, jej večera je studená.     □ Hľadám moju knihu. 
□ Áno, ich večera je studená.     □ Hľadám moja kniha. 
 
9. Koho čakáte?     10. Je tvoj učiteľ dobrý? 
□ Čakám otec, brat a sestra.     □ Áno, mám dobrého učiteľa. 
□ Čakám otca, brata a sestru.     □ Áno, mám dobrý učiteľ. 
□ Čakám otca, brata a sestra.     □ Áno, mám dobrú učiteľ 
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SLOVNÍK   4. lekcia 
aj 
bohatý, -á, -é 
bratranec 
čakať, čakám, čakajú 
dcéra F 
ešte 
gramatika F 
hľadať, hľadám, hľadajú 
hovoriť, hovorím, hovoria 
chodiť, chodím, chodia 
chudobný, -á, -é 
iba, len 
ich 
jazyk M 
jeho 
jej 
kamarát /priateľ M 
kamarátka /priateľka F 
koho 
Koľko stojí....? 
koruna F 
krát 
manžel M 
manželka F 
mínus 
mobil M 
moderný, -á, -é 
môj, -a, -e 
náš, naša, naše 
niečo 
peniaze (pomn.) 
plus 
potrebovať, potrebujem, potrebujú 
preložiť, preložím, preložia 
rodičia (pl.) 
rodina F 
rok, 1 rok, 2,3,4 roky, 5, 10, 26 rokov M 
sesternica F 
slovenský jazyk M 
spolu 
stará mama /babka F 
starí rodičia 
starý otec/dedko M 
stáť*, stojím, stoja 
studený, -á, -é 
súrodenci 
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syn M 
televízia F 
teta F 
tvoj, -a, -e 
ujo /strýko M 
váš, vaša, vaše 
vidieť, vidím, vidia 
vlastne 
vnučka F 
vnuk M 
všetko 
výdavok M 
zavolať, zavolám, zavolajú 
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5. lekcia 
Jedlo a pitie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● povedať, čo jeme a pijeme 
● pomenovať ovocie a zeleninu 
● tvoriť adjektíva zo substantív 
● objednať si jedlo v reštaurácii 
● opísať aké je jedlo 
● odpovedať na otázku Koľko je hodín? 
 
 
 
Základné vetné modely: 
Čo zvyčajne jete na raňajky? Čo zvyčajne pijete na večeru? Aké ovocie máte 
radi? Čo máš rada? Čo máš rád? Koho máš rada? Koho máš rád? Koľko je 
hodín? 
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M 5. 1      Naše raňajky 
Ráno robí raňajky naša mama. Na raňajky zvyčajne máme chlieb, maslo a šunku. Niekedy máme 
mlieko a vločky alebo chlieb maslo a džem. Otec ráno vždy pije kávu s mliekom. Ja a môj brat 
pijeme čaj s citrónom. Môj brat je pomaly. Ja jem vždy rýchlo, pretože sa ponáhľam.  
 
 

 
 
 

   
   
       
Čo jeme na raňajky? Čo pijeme na raňajky? 
chlieb M káva F 
maslo N mlieko N 
syr M kakao N 
vajce N voda F 
šunka F džús M 
džem M minerálka F 
med M  
rožok M  
vločky (pl.)  
 
 

Môj obed 
Na obed chodím do jedálne. Naša jedáleň v škole je veľká a svetlá. V jedálni varia jedlo štyri 
kuchárky. Varia tu veľmi dobre. Dnes máme na obed fazuľovú polievku a vyprážaný syr, 
zemiaky a zeleninový šalát. 
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Čo jeme na obed? Čo pijeme na obed? 
mäso N čaj M 
ryža F voda F 
klobása F minerálka F 
cestoviny (pl.) F džús M 
polievka F  
šalát M  
dezert M  
koláč M  
zelenina F  
ryba F  
 
 

Moja večera 
Večeru mám doma. Naša rodina večeria spolu. Dnes máme na večeru zeleninovú polievku, mäso 
a ryžu. Jedlo je výborné ako vždy. Po večeri ešte všetci sedíme a rozprávame sa. 
 

 
 

   
   

       
   
 
 
Čo jeme na večeru? Čo pijeme na večeru? 
palacinky (pl.) víno N 
špagety (pl.) pivo N 
knedľa F šampanské N 
halušky (pl.) whisky N 
rizoto N vodka F 
zemiakové placky  slivovica F 
zmrzlina F coca cola F 
kura N  
pizza F  
 
 

 Pýtajte sa partnera 
Čo zvyčajne jete na raňajky?   Čo zvyčajne pijete na raňajky? 
Čo zvyčajne jete na obed?   Čo zvyčajne pijete na obed? 
Čo zvyčajne jete na večeru?   Čo zvyčajne pijete na večeru? 
Aké jedlo máte radi?    Aké nápoje máte radi? 
Ste dobrý kuchár?    Čo je vaša špecialita? 
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Slovník  
pretože tmavý, -á, -é 
vždy vyprážaný, -á, -é 
rýchlo jedlo N 
pomaly pitie N 
ponáhľať sa, ponáhľam sa, ponáhľajú sa ešte 
jedáleň F sedieť, sedím, sedia 
svetlý, -á, -é rozprávať sa, rozprávam sa, rozprávajú sa 

 
 
 
 
M 5. 2                              Zelenina a ovocie 
 
 
 
 
 

Zelenina Ovocie 
cibuľa, cibule  F jablko, -á  N 
cesnak M hruška, -y  F 
zemiak, -y  M jahoda, -y  F 
petržlen, -y  M banán, -y  M 
mrkva, -y  F citrón, -y  M 
kapusta, -y  F pomaranč, -e  M 
šalát M ananás, -y  M 
hrach M slivka, -y  F 
fazuľa, fazule  F broskyňa, broskyne  F 
paprika, -y  F marhuľa, marhule   F 
paradajka, -y  F čerešňa, čerešne  F 
uhorka, -y  F hrozno N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aké ovocie máte radi? Aké ovocie nemáte radi? 
          Akú zeleninu máte radi? Akú zeleninu nemáte radi? 
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Maskulínum

jablkový džús
Feminínum

paradajková polievka

Neutrum

banánové mlieko

Polievka  - paradajková    Mäso   - hovädzie 
           - fazuľová       - bravčové 
        - zeleninová                 - baranie 
       - hrachová                - kuracie      

     - šošovicová               - hydina 
     - kapustová 

       - slepačia 
                             - hovädzia 
 
         Koláč – makový, orechový, tvarohový 
 
 
M 5. 3                             Tvorenie adjektíva zo substantíva 
 
                 paradajka  → paradajková polievka 
        jablko       → jablkový džús 
   zelenina  → zeleninová polievka 
   citrón  → citrónový čaj 
   banán    → banánové mlieko 
   zemiaky  → zemiakový šalát  
   čokoláda  → čokoládová zmrzlina 
   fazuľa    → fazuľová polievka 
   pomaranč  → pomarančový džús 
   kakao    → kakaové mlieko 
   šunka  → šunková saláma 
   zelenina → zeleninové rizoto 
 
 

 
1. Slovné spojenia roztrieďte podľa rodu 
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2. Doplňte vhodné adjektíva 
 

...............................................................................................polievka 
 
...............................................................................................rizoto 

 
...............................................................................................mäso 

 
...............................................................................................šalát 

 
...............................................................................................zmrzlina 

 
...............................................................................................džús 

 
...............................................................................................čaj 

 
...............................................................................................koláč 

 
...............................................................................................mlieko 

 
 

 
M 5. 4  

  V reštaurácii 
 

  Čašník: Čo si želáte? 
 Pavel: Dobrý deň, máte paradajkovú polievku? 
 Čašník: Áno. 
 Pavel:  Tak ja si dám paradajkovú polievku. A ty, Mária, čo si 
  dáš ty? Máš rada paradajkovú polievku? 
 Mária:  Nie, paradajkovú polievku nemám rada, ale dám si  
  slepačiu polievku a halušky.  
 Pavel: A ja si dám ešte zeleninovú pizzu. 
 Čašník: Čo si želáte na pitie?  
 Pavel: Ja nepijem alkohol, šoférujem, dám si len studenú  
  minerálku. 
 Mária: Ja si dám kyslé mlieko. 
 Čašník: Je to všetko? 
 Pavel: Áno, ďakujeme. 
 
Slovník 
čašník, čašníci M kyslý, -á, -é 
čašníčka, -y F sladký, -á, -é 
Čo si želáte? tanier, -e M 
želať si, želám si, želajú si príbor, M 
dať, dám, dajú lyžica, -e F 
mať rád/ mať rada vidlička, -y F 
alkohol M nôž, nože, (nožík) M 
šoférovať, šoférujem, šoférujú miska, -y F 
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3a. Slová vo vete oprav 
3b. Čítajte 
3c. Sú vety pravdivé, alebo nepravdivé? 
 
1. VODANEMÁMLIEKO 
2. CIBUĽAJEOVOCIE 
3. ŠTUDENTKAJEMUŽ 
4. STROMNEMÁDOM 
5. SLIVOVICANIEJEALKOHOL 
6. CITRÓNJEČERVENÝ 
7. MINERÁLKAJEVODA 
8. SYNNIEJEŽENA 
 
 
M 5. 5      Čo máš rád? 
    Máš rád čokoládovú zmrzlinu? 
    Máš rada čokoládovú zmrzlinu? 

 
Mám rada červené víno. (ja = žena)   Máme radi studené pivo. (my) 
Mám rád biele víno. (ja = muž)   Máte radi šunkovú salámu. (vy) 
Máš rád kura a zemiaky. (ty = muž)   Majú rady sladké koláče (ony = ženy) 
Máš rád slovenské halušky. (ty = žena)  Majú radi pizzu. (oni = muži) 
Má rada zeleninu. (Zuzana = ona)    
Má rád kyslé ovocie. (Adam = on) 
 
                 mať rád                      
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

(ja) mám rád(a) 
(ty) máš rád(a) 
(on, ona) má rád(a) 
(my) máme radi 
(vy) máte radi 
(oni, ony) majú radi/y 

paradajkovú
polievku

slovenskú
hudbu

futbal

hokej

studené
pivo

brata

mamu

priateľku

otca

bratranca

Čo má rád Marek?Koho má rád Marek?
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4. Odpovedajte  
Aké jedlo máte radi?   Čo radi pijete?  Aké mäso máš rád/a?  
Máš rád/a čokoládový koláč?  Máš rád/a biele víno?  Akú polievku máš rád/a? 
Máš rád/a kyslé jablko?  Máš rád/a teplé pivo?   
Máš rád/a klobásu?   Máš rád/a mlieko?   
 
 
5. Napíšte  
Čo máte radi? 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
Čo nemáte radi? 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
6. Podľa významu slová spojte 
  piť    slovenčinu 
  vstávať   zeleninu 
  ísť    úlohu 
  učiť sa    ráno 
  jesť    kakao 
  hrať    priateľa 
  čakať    hokej 
  písať    večeru 
  variť    do práce  

angličtinu

pizzu

čokoládu

hokej

piatok

priateľa

rodinu

kamarátku
Lenku

mamu

strýka
Ondreja

Čo má rada Zuzana?Koho má rada Zuzana?
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7. Na uvedené slovesá vytvorte vetu 
 

Jesť  Na raňajky zvyčajne jem chlieb a džem. 
 
Variť .................................... ........................................................................................... 
 
Piť ............................... .................................................................................................... 
 
Robiť ............................................................................................................................... 
 
Učiť sa ....................... ..................................................................................................... 
 
Čakať ....................... ....................................................................................................... 
 
Raňajkovať ...................................................................................................................... 
 
 Hľadať ...................... ..................................................................................................... 
 
Obedovať ..................... ................................................................................................... 
 
Mať rád/Mať rada ............................................................................................................ 

 
 

8. Odpovedajte                                                         Aké je jedlo?  
Aké jedlo máš rád? 
Máš rád/a kyslé jedlo? 
Máš rád/a štipľavé jedlo? 
Máš rád/a slané jedlo? 
Čo je zdravé? 
Čo je nezdravé? 
Čo je kyslé? 
Čo je sladké? 
Čo je horké? 
Čo je štipľavé? 
Čo je slané? 
 
 

 
9. Doplňte správny sufix 
1. V obchode kupujem jablkov__________ džús. 
2. V reštaurácii nemajú citrónov________ čaj.  
3. Mám rád čokolád_________  zmrzlinu. 
4. Na večeru máme zeleninov______ pizzu . 
5. Jem fazuľov_______ polievku. 
7. Na raňajky pijem kakaov_______ mlieko. 
8. Moja sestra nemá rada pomaranč________ džús, pije iba banánov_____ mlieko. 
9. Môj brat nikdy neje paradajkov________ polievku. 
 
 

slaný, -á, -é 
sladký, -á, -é 
kyslý, -á, -é 
horký, -á, -é 
štipľavý, -á, -é 
zdravý, -á, -é 
nezdravý, -á, -é 
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M 5. 6                       Večera 
Dnes je piatok. Pani Ondrejková v piatok nikdy nevarí. Ona a jej manžel 
zvyčajne idú na večeru do reštaurácie. Ich obľúbená reštaurácia je Slovenská                
reštaurácia. Varia tu výborné slovenské jedlá. Pán Ondrejka má rád 
zemiakové placky a jeho manželka kapustovú polievku.  
              
Reštaurácia je veľká, ale v piatok poobede je tu veľa ľudí.  
Čašník hľadá voľný stôl.  
 

Čašník : Nech sa páči, tu je voľný stôl, sadnite si. Čo si dáte na pitie? Máme čerstvé kyslé     
mlieko. 
Pán Ondrejka : Nie, ďakujem, kyslé mlieko nemám rád. Dáme si dvakrát čierny čaj a moja 
manželka si dá aj minerálku. 
 
Jedlo je výborné a obsluha milá. Pán Ondrejka volá čašníka a platí za jedlo a pitie. Jedlo nie je 
drahé.  Pán Ondrejka platí len 243 korún.  
 
Slovník 
obľúbený, -á, -é obsluha, -y F 
ale volať, volám, volajú 
ľudia platiť, platím, platia 
Čo si dáte? drahý, -á, -é 
čerstvý, -á, -é lacný, -á, -é 
sadnite si smädný, -á, -é 
dvakrát hladný, -á, - é 
výborný, -á, -é vegetarián, -i M 
 
10. Odpovedajte  
1. Kam idú pani Ondrejková a jej manžel v piatok večer? 
2. Ako sa volá ich obľúbená reštaurácia? 
3. Aké jedlo má rád pán Ondrejka? 
4. Aké jedlo má rada pani Ondrejková? 
5. Aká je reštaurácia? 
6. Pijú všetci kyslé mlieko? 
7. Čo si dá na pitie pán Ondrejka? 
8. Je jedlo v reštaurácii lacné? 
9. Koľko platí pán Ondrejka? 
 

 Čo si myslíte: Kto je vegetarián? 
 
11. Doplňte 
Ja si dám  slepačiu polievku. 
 
Ty si dáš ....................................................................................................................... 
 
Peter si dá...................................................................................................................... 
 
Veronika si dá .............................................................................................................. 
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My si dáme ................................................................................................................... 
 
Vy si dáte ..................................................................................................................... 
 
Oni si dajú..................................................................................................................... 
 
 
12. Čo nepatrí spolu? 

1. čaj, minerálka, mama, slivovica 
2. chlieb, maslo, stôl, rožok 
3. citrón, vnuk, slivka, jablko 
4. vysoký, slané, kyslé, sladké 
5. v utorok, vo štvrtok, v sobotu, rádio 
6. chlapec, červená, modrá, zelená 
7. starý otec, strom, teta, sesternica 
8. hovädzie, kuracie, citrón, bravčové 

 
 
13. Doplňte slová podľa významu 
Eva 1__________ zo Slovenska. Má 28 2____________ . Býva 3_________ Zvolene, ale pracuje 
v Bratislave. Eva 4_____________ rada šport, najmä hokej. Večer vždy 5_____________ 
televíziu. Eva má jedného brata a jednu sestru. Eva a 6__________ súrodenci sa majú radi. 
7_____________ otec je právnik a mama 8__________ lekárka. Brat Juraj 9_______________  
angličtinu. A sestra Zuzana študuje hudbu. Ich rodina nie 10__________ veľká. Majú iba jedného 
bratranca a 11_____________ sesternicu. Otec a Juraj radi idú do reštaurácie na večeru. Mama to 
nemá 12______________, pretože dobre varí a doma vždy máme teplé 13________________. 
 
 
14. Čo máš rád/a? Odpovedajte ÁNO, NIE. 
Máš rád/a štipľavé jedlo?   nie 
Máš rád/a biele víno?   ____________ 
Máš rád/a slovenské jedlá? ____________  
Máš rád/a čierny čaj?  ____________ 
Máš rád/a bravčové mäso? ____________ 
Máš rád/a paradajky?  ____________ 
Máš rád/a  čerstvý chlieb? ____________ 
Máš rád/a čokoládovú zmrzlinu?____________ 
Máš rád/a kyslé jablko?  ____________ 
Máš rád/a cesnak?  ____________ 
Máš rád/a teplú minerálku? ____________ 
Máš rád/a vyprážaný syr   ____________ 
 
 

Čo nezvyčajné ste jedli? Čo jedia Slováci často? Čo je červené? Čo je biele? 

 
V nedeľu varíte večeru pre 5 ľudí. Čo potrebujete kúpiť? 

         V piatok varíte romantickú večeru pre dvoch. Čo potrebujete kúpiť? 
         V sobotu varíte vegetariánske jedlo? Čo potrebujete kúpiť? 
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15. Objednajte si jedlo podľa jedálneho lístka 
 

 
 

REŠTAURÁCIA 
KOLIBA 

     
  STUDENÉ A TEPLÉ PREDJEDLÁ:   Sk                                
  50g  Šunková rolka so zemiakovým šalátom  49,- 
  30g Broskyňa  a kurací šalát    55,- 
  30g Hrianky      30,- 
 
  POLIEVKY: 
   Cesnaková                    25,- 
   Zeleninová                  25,- 
   Paradajková                  25,- 
   Slepačia      25,- 
  RYBY: 
  100g Pstruh      95,- 
  150g  Kapor      98,- 
  100g Rybie filé, zemiaky    110,- 
 
  ŠPECIALITY ŠÉFKUCHÁRA: 
  150g Zvolenský biftek a vyprážané zemiaky  118,- 
 
  JEDLÁ SLOVENSKEJ KUCHYNE: 
  350g Halušky      57,- 
  300g Zemiakové placky    60,- 
 
  HLAVNÉ JEDLÁ: 
  150g Vyprážané kura a hranolčeky   95,- 
  150g Bravčové mäso, syr, ryža    84,- 
  150g Hovädzie mäso, ananás, ryža   87,- 
  150g Dusené kura a zelenina    63,- 
  150g Vyprážaný syr, zemiaky    73,- 
  150g Bravčový rezeň, opekané zemiaky   89,- 
  150g Vegetariánsky tanier    72,- 
 
  ŠALÁTY: 
   uhorkový, paradajkový, miešaný zeleninový 20,- 
 
  DEZERTY: 
   Palacinky     45,- 
   Zmrzlinový pohár    40,- 
   Horúca čokoláda     40,- 
   Čokoládová torta     35,- 
 
  NÁPOJE: 
   Coca cola, Sprite, Fanta  2dl  19,- 
   Tonic    2dl  16,- 
   Džús    2dl  20,- 
   Minerálna voda   2dl  15,- 
   Káva      22,- 
   Pivo            0,33/0,5  25,-/ 40,- 
   Víno    2dl  30,- 
   Vodka    5cl  36,- 
   Slivovica   5cl  36,- 
 
              PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ!!! 
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M 5. 7           Koľko je hodín? 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
Je jedna hodina.                  Sú dve hodiny.                   Sú tri hodiny.                Sú štyri hodiny. 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
Je päť hodín.                     Je šesť hodín.                         Je sedem hodín.              Je osem hodín. 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
Je deväť hodín.                   Je desať hodín.                    Je jedenásť hodín.        Je dvanásť hodín. 
 
 
16. Prečítajte, koľko je hodín 
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Koľko je hodín? 
8.05 je osem päť    16.50 je šestnásť päťdesiat 
10.23 je desať dvadsaťtri   5.15  je päť pätnásť 
7.00 je sedem    5.30 je päť tridsať 
18.10 je osemnásť desať   5.45 je päť štyridsaťpäť 
20.20 je dvadsať dvadsať   6.15  je šesť pätnásť 
 
  
17. Prečítajte, koľko je hodín
8.15    
10.50   
16.45  
13.15 
6.35   Čas letí. 
20.08 
15.45 
5.38      

10.30  
20.08     
15.45     
5.38 
22.30 
21.25 
6.35 
21.15 

 

 Čo si myslíte: Čas sú peniaze 
 
M 5. 8  
Denný program 
7.00 Vstávam. 
7.10 Raňajkujem. Na raňajky mám zvyčajne chlieb, džem a kakao. 
7.20 Idem do práce. Ponáhľam sa. Bývam vo Zvolene, ale pracujem v Banskej Bystrici. Do 
 práce zvyčajne cestujem 20 minút. 
8.00 Som v práci. Pracujem v kancelárii v centre mesta. 
12.00 Idem na obed. Obed mám v reštaurácii. Varia tu dobre. Dnes si dám slepačiu polievku 
 a zeleninové rizoto. 
17.10 Idem domov. Cestujem do Zvolena. 
17.30 Idem do obchodu. Potrebujem kúpiť jeden čerstvý chlieb, liter mlieka, jedno maslo, 
 jeden syr a kilo mäsa. Kupujem aj zeleninu a ovocie. Mám rád banány, pomaranče 
 a hrušky. 
18.00 Som doma.  
18.30 Varím večeru. Na večeru varím zvyčajne jednoduché jedlo. Často varím špagety, 
 palacinky, alebo zemiakové placky. 
20.00 Oddychujem. Pozerám televíziu, alebo počúvam rádio. 
21.30 Idem spať. 
 
 
Slovník 
cestovať, cestujem, cestujú jeden, jedna, jedno 
centrum, centrá M kilo, -á M 
liter, -e N jednoduchý, -á, -é 
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vstávam umývam sa češem sa

obliekam sa raňajkujem idem do práce

obedujem upratujemvarím

pozerám
televíziu

počúvam
hudbu

idem spať

učím sa
slovenčinu

18. Doplňte čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
19. Vytvorte otázky 
1. Aký je dnes deň? Dnes je utorok. 
 
2. ............................................................................. Na raňajky zvyčajne pijem čaj. 
 
3. ............................................................................. Je päť hodín. 
 
4. ............................................................................. Nie, to nie je zelený čaj, to je  
  čierny čaj. 
5. ............................................................................. Mám rád banány, jablká 
  a hrušky. 
6. ............................................................................. Áno, to je moje pivo. 
 
7. ............................................................................ Nie, nedám si slepačiu polievku. 
 
10. ........................................................................... Áno, tá minerálka je moja. 
 
 
M 5. 9  
20. Doplňte 
1. To je teta a jej dcéra.   5. To je sestra a ..................... brat. 
2. To sú starí rodičia a ................ deti. 6. To je študentka Hana a ............. učiteľ. 
3. To je otec a ............................. syn. 7. To som ja a ........................ mama. 
4. To je Peter a .......................... dom. 8. To je ujo a ....................... dcéra. 
 

 Pýtajte sa partnera 
1. Čo robíte ráno?    9.   Čo radi kupujete? 
2. Koľko je hodín?    10. Čo zvyčajne jete na večeru? 
3. Kedy sa učíte slovenčinu?   11. Varíte často? 
4. Často doma upratujete?   12. Čo rady kupujú ženy? 
5. Kto obyčajne varí obed?   13. Aké je vaše obľúbené jedlo? 
6. Aký je dnes deň?    14. Máte radi banánové mlieko? 
7. Čo robíte zvyčajne večer?   15. Ako často pijete kávu? 
8. Pijete niekedy alkohol?   16. Jete bravčové mäso? 
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21. Doplňte podľa vzoru (pozor na akuzatív) 
1. Moja mama je dobrá.  Mám dobrú mamu. 
 
2. To pero je nové. Mám ............................................................................................ 
 
3. Tvoj zošit je zelený. Máš ............................................................................................. 
 
4. Môj strýko je veselý. Mám ............................................................................................ 
 
5. Môj brat je vysoký. Mám ............................................................................................ 
 
6. Moja priateľka je dobrá. Mám ............................................................................................ 
 
7. To je ťažká úloha.  Mám ............................................................................................ 
 
 
22. Podľa významu doplňte vhodné slovo 
mám,  raňajkujem,  je,  varí,  mám rád,  študujú,  pije,  študujú,  čakám,  platím 
1. Mám rád moju mamu. Ona je veľmi dobrá. 
 
2. Môj strýko ............................................................. len červené suché víno. 
 
3. ...................................................................................... chlieb, maslo a syr. 
 
4. .............................................................................. môjho dobrého priateľa. 
 
5. ............................................... jedného brata Mareka a jednu sestru Kamilu. 
 
6. ...................................... 326 korún. 
 
7. Koľko ........................................ hodín? 
 
8. Oni ....................................................... angličtinu a slovenčinu. 
 
9. Stará mama ............................................... obed. 
 
M 5. 10    Dialogické cvičenie 
 
23. Opravte chyby 

1. To je veľký reštaurácia. 
2. Moja sestra nemá rada banánový mlieko. 
3. Nikdy pijem biele víno. 
4. Mám rád fazuľová polievku. 
5. Každé ráno vstávam o sedem. 
6. Koľko je hodina? 
7. Jana bývam v Bratislave. 
8. Mám pätnásť roky.  
9. Mama je mäso, ryžu a zemiak šalát. 
10. Poobede mám angličtina.  
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24a. Čítajte a podľa významu doplňte chýbajúce slová 
Je 7:00 vstávam. Raňajkujem zvyčajne doma. Na 1________________ jem chlieb, maslo a syr 
a 2_________________ teplú kávu bez 3__________________ . Potom idem do práce. Pracujem 
v kancelárii. Moja kancelária je v centre mesta. Pracujem tam ja, moja kolegyňa Júlia a môj 
4________________ Michal. Sme dobrí priatelia a na obed chodíme vždy spolu. Obed  máme 
v malej reštaurácii, ktorá je blízko našej kancelárie. Júlia si zvyčajne objedná len polievku 
a chlieb. Je vegetariánka, preto 5________________ neje mäso. Michal 6________________ rád 
slovenské jedlá a zvyčajne si objedná halušky a studené mlieko. Ja mám rád pizzu a paradajkovú 
7__________________ . Na obede nikdy 8_________________ alkohol, pretože poobede ešte 
pracujeme. V kancelárii 9____________________ do 17:30. Večer rád oddychujem, pozerám 
10__________________ a počúvam 11________________ .  
 

 
24b. Vytvorte otázky 
1. ...............................................................   Nie, ja jem vždy pomaly. 
2. ...............................................................  Zvyčajne raňajkujem chlieb, maslo a syr. 
3. ...............................................................  Moja kancelária je v centre mesta. 
4. ...............................................................  V kancelárii pracujem ja, Júlia a Michal. 
5. ...............................................................  Áno, sme dobrí priatelia. 
6. ...............................................................  Nie, Júlia neje mäso. 
7. ...............................................................  Nie, na obede nepijeme alkohol.  
 

 Čo si myslíte: Môj šéf je môj dobrý kamarát. 
 
 
M 5. 11    Cvičenie na počúvanie a porozumenie 
 25. Odpovedajte ÁNO, NIE 

1. Milan má 27 rokov. 
2. Má manželku a volá sa Monika. 
3. Monika pracuje v reštaurácii. 
4. Milan býva v Nitre. 
5. Milan nikdy nechodí do reštaurácie. 
6. Milan má rád pizzu a červené víno. 
7. Večer pozerá televíziu. 
8. Milan doma nemá televízor. 

 

 Rozprávajte minútu 
                     Mám rád ...         Na Slovensku ...        Nemám rád ... 
 
 
26. Čo je správne?       
1.□ Mám jedného brata.    2. □ Koľko stojí tá mlieko? 
   □ Mám jeden brata.         □ Koľko stojí to mlieko? 
   □ Mám jednu brata.         □ Koľko stojí ten mlieko? 
 
3. □ Mama varí kapustová polievka.   4. □ Aká je dnes deň?   
    □ Mama varí kapustový polievka.       □ Aký je dnes deň? 
    □ Mama varí kapustovú polievku.       □ Aké je dnes deň? 
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5. □ Koho hľadáte? Hľadám pána Oravca.  6. □ Peter je večer unavený. 
    □ Čo hľadáte? Hľadám pána Oravca.      □ Peter som večer unavený. 
    □ Ako hľadáte? Hľadám pána Oravca.      □ Peter je večer unavená. 
 
7. □ Ráno sa češem.     8. □ Náš otec nikdy pije alkohol. 
    □ Ráno češem sa.         □ Náš otec nikdy pijú alkohol. 
    □ Ráno češem.         □ Moja otec nikdy nepije alkohol. 
 
9. □ Koľko hodín je?     10. □ Čítam dobrého knihu. 
    □ Koľko je hodín?           □ Čítam dobrá knihu. 
    □ Ako je hodín?           □ Čítam dobrú knihu. 
 
11. □ Aká je tvoja rodina?    12. □ Môj mama dobre varí. 
      □ Aký je tvoja rodina?          □ Moje mama dobre varí. 
      □ Aká je tvoj rodina?          □ Moja mama dobre varí. 
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SLOVNÍK  5. lekcia 
ale 
alkohol M 
ananás, -y  M 
banán, -y  M 
broskyňa, broskyne  F 
cesnak, -y  M 
cestovať, cestujem, cestujú 
cestoviny (pl.) F 
cibuľa, cibule  F 
citrón, -y  M 
coca cola, -y F 
čas M 
čašníčka, -y F 
čašník, čašníci M 
čerešňa, čerešne  F 
čerstvý, -á, -é 
Čo si dáte? 
Čo si želáte? 
dať, dám, dajú 
dezert, -y M 
drahý, -á, -é 
dvakrát 
džem, -y M 
džús, -y M 
fazuľa, fazule  F 
halušky (pl.) 
hladný, -á, - é 
hodina, hodiny (h) (hod.) F 
horký, -á, -é 
hrach M 
hrozno, -á  N 
hruška, -y  F 
jablko, jablká  N 
jahoda, -y  F 
jedáleň, jedálne F 
jedálny lístok, jedálne lístky M 
jeden, jedna, jedno 
jedlo, -á N 
jednoduchý, -á, -é 
jesť*, jem, jedia 
kakao, -á N 
kapusta, -y  F 
kilo, -á M 
klobása, -y F 
knedľa, knedle F 
koláč, -e M 
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kupovať, kupujem, kupujú 
kura N 
kyslý, -á, -é 
lacný, -á, -é 
liter, 2, 3, 4 litre, 5, 10, 15 litrov M 
ľudia 
lyžica, -e F 
mak M 
marhuľa, marhule   F 
mať rád/ mať rada 
mäso N 
med M 
minerálka, -y F 
miska, -y F 
mrkva, -y  F 
nezdravý, -á, -é 
nôž/nožík, nože M 
obľúbený, -á, -é 
obsluha, -y F 
orech, -y M 
ovocie N 
palacinky (pl.) 
paprika, -y  F 
paradajka, -y  F 
petržlen, -y  M 
pizza, -e F 
platiť, platím, platia 
polievka, -y F 
pomaly 
pomaranč, -e M 
ponáhľať sa, ponáhľam sa, ponáhľajú sa 
pretože 
príbor M 
program, -y M 
rizoto, -á N 
rozprávať sa, rozprávam sa, rozprávajú sa 
rožok, rožky M 
ryba, -y F 
rýchlo 
ryža, -e F 
sedieť*, sedím, sedia 
sladký, -á, -é 
slaný, -á, -é 
slivka, -y  F 
slivovica, -e F 
smädný, -á, -é 
svetlý, -á, -é 
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šalát, -y M 
šampanské N 
šoférovať, šoférujem, šoférujú 
špagety (pl.) 
štipľavý, -á, -é 
šunka, -y F 
tanier, -e M 
tmavý, -á, -é 
tvaroh M 
uhorka, -y  F 
vajce, vajcia N 
vegetarián, -i M 
vegetariánske jedlo, -á M 
vidlička, -y F 
víno, -a N 
vločky (pl.) 
voda, -y F 
vodka, -y F 
volať, volám, volajú 
výborný, -á, -é 
vyprážaný, -á, -é  
whisky N 
zdravé, -ý, -á 
zelenina, -y F 
zemiak, -y  M 
zemiakové placky 
zmrzlina, -y F 
želať si, želám si, želajú si 
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6. lekcia 
Náš dom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● opísať a pomenovať jednotlivé časti domu a bytu 
● opísať a pomenovať nábytok 
● tvoriť nominatív plurálu substantív 
● používať číslovky jeden, jedna, jedno 
● používať číslovky dvaja, dva, dve 
● písať inzeráty 
● odpovedať na otázku Kde... ? 
● tvoriť nominatív plurálu adjektív 
 
 
Základné vetné modely: 
Kde je stôl? Náš byt je veľký a pekný. Aký je váš byt? 
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M 6. 1      Náš dom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Na obrázku nájdite slovíčka: 
Prízemie: 
Predsieň (chodba) – skriňa, vešiak, zrkadlo, telefón 
Kuchyňa – sporák, kuchynská linka, chladnička, skrinky, umývačka riadu 
Obývačka – gauč, kreslá, televízor, hi-fi veža, obraz, knižnica 
 
Poschodie: 
Detská izba – stôl, stolička, polica, počítač 
Spálňa – posteľ, nočný stolík, skriňa, koberec, lampa, vankúš, perina 
Kúpeľňa – umývadlo, vaňa, práčka, uterák, zubná pasta, zubná kefka 
Záchod (toaleta) 
Schody 
 

 Pracujte vo dvojiciach. Študent A kladie otázky a háda, na ktorú časť domu jeho   
              partner myslí.  (Je tam televízor?  Je tam počítač? Je tam sporák? ...) 
2a. Opíšte dom na obrázku                          
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Náš dom 
Bývam v meste Martin na Lipovej ulici číslo 14. Volám sa Michal 

Juráň a mám jednu sestru. Ja a moja rodina bývame v dome. Náš dom nie 
je veľký, ale máme veľkú záhradu.  

Moja izba je hore na poschodí. Nie je veľká, ale je pohodlná. Mám 
tu všetko, čo potrebujem: posteľ, stôl, stoličku, moderný počítač, skriňu 

a knihy. Na stene mám dva obrazy Vysokých Tatier. Vedľa má izbu moja sestra Veronika. Jej 
izba nie je veľká. Moja sestra má v izbe vždy poriadok.  

Dole je spálňa našich rodičov. Sú tam dve postele, dva malé nočné stolíky, hnedé skrine 
a dva veľké kvety. Steny aj koberec v spálni sú modré. Dole máme aj kuchyňu, obývačku, 
kúpeľňu a záchod. Moja mama rada varí v našej modernej kuchyni. Sú tu skrinky, kuchynská 
linka, sporák a umývačka riadu. Naša obývačka je veľká. Je tu veľký gauč, dve kreslá a v strede 
je malý stolík. Vľavo má môj otec veľkú knižnicu a pracovný stôl. V obývačke máme aj 
televízor a novú hi-fi vežu. Na stenách sú dve farebné fotografie našej rodiny. Kúpeľňa je modrej 
farby. Je tu moderná práčka a veľké zrkadlo. 
 
2c. Odpovedajte 
1. Kde býva Michal? 
2. Býva Michal v byte? 
3. Má Michal v izbe počítač? 
4. Je jeho izba veľká? 
5. Akej farby je spálňa? 
6. Sú v obývačke knihy? 
7. Čo všetko je v kuchyni? 
8. Čo je v kúpeľni? 
 
2d. Odpovedajte podľa textu 

    
 

 
 

        KOĽKO?       AKÝ, -Á, É 
              JE? 

           KDE? 
       (miestnosť) 

nočný stolík 
 

             dva              malé            spálňa 

fotografia   
 

 

kvet   
 

 

gauč   
 

 

knižnica   
 

 

obraz   
 

 

počítač   
 

 

televízor   
 

 

kreslo   
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Slovník 
záhrada, -y  F poriadok M 
poschodie, -ia N dole 
hore v strede 
pohodlný, -á, -é vľavo 
na stene nábytok M 
stena, -y F fotografia, -ie F 
vedľa plán, -y M 
izba, -y F byt, -y M 
 
 
3a. Nakreslite plán vášho bytu 
3b. Pracujte vo dvojiciach - zistite, aký byt má váš partner 
            - opíšte partnerov byt 
 
adjektíva 
zariadený -á, -é nezariadený -á, -é 
pohodlný -á, -é nepohodlný -á, -é 
svetlý -á, -é tmavý -á, -é 
široký -á, -é úzky -a, -e 
 
4. Napíšte, aký -á, -é môže byť ... 
 vysoký, nízky, svetlý, tmavý, zariadený, nezariadený......... dom 
 
....................................................................................................... žena 
 
....................................................................................................... obývačka 
 
....................................................................................................... učiteľ 
 
....................................................................................................... kniha 
 
....................................................................................................... manžel 
 
....................................................................................................... film 
 
....................................................................................................... byt 
 
....................................................................................................... kúpeľňa 
 
....................................................................................................... pivo 

 
M 6. 2     Podľa textu nakreslite 
Naša obývačka nie je veľká, ale je pohodlná. Je tam pohodlný gauč, veľké kreslá, moderný 
televízor, hnedý stôl a sú tam aj knihy. Môj otec rád číta knihy. Doma máme veľkú knižnicu. Ja 
a môj brat radi počúvame hudbu. V obývačke sú cédečka. Na stene sú dva obrazy a jedna malá 
lampa. To je naša obývačka.  
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muž muži

študenti

Nominatív plurálu substantív

študent

bratranec bratranci

doktor doktori

učiteľ učitelia

brat bratia

priateľ priatelia

otec otcovia

ujo ujovia

dedo dedovia

-i

-ia

-ovia

Maskulínum
životné

singulár plurál

strom stromy

kvet kvety

obraz obrazy

stôl stoly

telefón telefóny

Maskulínum
neživotné

-y

počítač počítače

čaj čaje

koberec koberce

-e
Maskulínum

(ď, ť, ň, ľ, ž, č, š,
dz, dž, c, j)

M 6. 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Slová dajte do plurálu 
policajt        policajti,    doktor   _________________,  bratranec ______________,  
 
otec  _________________,  študent __________________,  kamarát   ______________, 
 
muž _________________,   manžel ___________________,  učiteľ      ______________, 
  
brat   _________________, lekár   ___________________,  kamarát  _______________, 
 
ujo  __________________,  dedo   ___________________, kuchár ________________ 
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žena ženy

knihy

Nominatív plurálu substantív

kniha

taška tašky

izba izby

teta tety

Feminínum

singulár plurál

singulár plurál

skriňa skrine

sesternica sesternice

polica police

cibuľa cibule

-e

-y

Feminínum
(ď, ť, ň, ľ, ž, č, š,

dz, dž, c, j)

Pred vokálom a sa nachádzajú mäkké spoluhlásky:
ď, ť, ň, ľ, ž, č, š, dz, dž, c, j

6. Slová dajte do plurálu 
strom          stromy,    kvet      _________________,  zemiak  ______________,  
 
dom  _________________,  uterák  __________________,  koberec   _____________, 
 
stôl   _________________,    balón  __________________,  slovník  ______________, 
  
obraz  ________________, počítač  _________________,  zošit    _______________, 
 
čaj  __________________,  telefón   _________________, obed    _______________, 
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mesto mestá

okná

Nominatív plurálu substantív

okno

jedlo jedlá
pero perá

kreslo kreslá

Neutrum

singulár plurál

-á

V kuchyni sú ... V spálni sú ... V kúpeľni sú ... V obývačke sú ...

obrazy
stoličky

lampy

kreslá

uteráky

telefóny
kvety

police

postele

knihy

nočné stolíky
zubné kefky

mydlá

7. Slová dajte do plurálu 
mama            mamy,   teta       _________________,  sesternica  _____________,  
 
izba  _________________,  záhrada_________________,  polievka  ______________, 
 
marhuľa ______________,    káva   __________________,  taška     _______________, 
  
lampa   _______________,   chladnička  ______________,  polica  ________________, 
 
minerálka   ____________,   ryba    __________________, skriňa  ________________, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Slová dajte do plurálu 
okno             okná,    kreslo   _________________,  mlieko    ______________,  
 
jedlo  ________________,  pivo     __________________,  zrkadlo   ______________, 
 
mydlo  _______________,    pero   ___________________,  rádio     _______________ 
 
 
9. Tvorte vety 
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1
jeden muž

jedna žena

jedno pero

(dom, brat, doktor, otec, zošit, mobil)

(mama, študentka, trieda, práčka, izba)

(okno, jedlo, zrkadlo, kreslo, umývadlo)

(M)

(F)

(N)

2
dvaja muži

dva obrazy

dve knihy

(Mž)

(Mn)

(F) (N)

(otcovia, bratia, lekári, študenti, policajti)

(kvety, slovníky, filmy, stoly, stromy)

(perá, jedlá, cibule, kávy, sestry, kreslá)

10. Čítajte a správne doplňte slová 
Naša rodina býva vo veľkom dome. Máme dve (kúpeľňa) ...................................... Jedna je na 
poschodí a jedna je na prízemí. V kúpeľni máme dve (umývadlo) ................................... jednu 
práčku, jedno (zrkadlo) .......................................... a tri (uterák) ............................................... 
V kuchyni máme tri (stolička) ...................................... a jeden veľký stôl. V obývačke sú dve 
(kreslo) ........................................ , jedna veľká knižnica, dva (obraz) ....................................... 
a nový televízor. V mojej detskej izbe sú tri (okno) ..............................., dva (stôl) ................... 
a dve (stolička) .................................... Na stole sú dva (počítač) ........................................ Náš 
dom je veľký, pretože naša rodina je veľká. Moja mama má tri (sestra) .................................... 
a môj otec má jedného brata. Oni bývajú na dedine a majú tiež veľký dom.  
 
 
M 6. 3  

 
 

 

 
 
 
 
11. Doplňte 
(1)        jeden strom,         (1) ____________ ujo,  (1) ___________ stolička,  
 
(1) ____________ cibuľa, (1) ____________ mlieko,   (1) ____________ brat,                       
 
(1) ____________  dom,     (1) ____________ káva,  (1) ____________ zrkadlo,                        
 
(1) ____________  polica,  (1) ____________ film,     (1) ____________ minerálka,                   
 
(1) ____________ mydlo,   (1) ____________ študent,  (1) ____________ študentka, 
 
(1) ____________  žena,     (1) ____________ kamarát,  (1) ____________ kniha,                        
 
(1) ____________  ryba,  (1) ____________ obraz,     (1) ____________ pivo,                   
 
(1) ____________  slovník,   (1) ____________ víno,  (1) ____________ paradajka, 
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12. Doplňte 
(2)        dva stromy,         (2) ____________ ujo,  (2) ___________ stoličky,  
 
(2) ____________ cibule, (2) ____________ mlieka,   (2) ____________ bratia,                       
 
(2) ____________  domy,     (2) ____________ kávy,  (2) ____________ zrkadlá,                        
 
(2) ____________  police,  (2) ____________ filmy,     (2) ____________ minerálky,                   
 
(2) ____________ mydlá,   (2) ____________ študenti,  (2) ____________ študentky 
 
14. Prečítajte dialóg 

Večera v reštaurácii 
Čašník:  Dobrý deň, čo si želáte? 
pán Kováč:  Dobrý deň, prosíme si (1) čierny čaj, (2) kávy, (2) zelené čaje, (1) svetlé pivo a (2)    

studené minerálky. Na jedenie si prosíme (1) zeleninovú a (1) paradajkovú 
polievku, (1) kura na paprike, (1)  zeleninové rizoto, (1) vyprážaný syr a (2) 
jablkové koláče. 

  O chvíľu. 
Čašník: Nech sa páči, tu je (1) čierny čaj, (2) kávy, (2) zelené čaje, (1) svetlé pivo a (2) 

studené minerálky. A tu je (1) zeleninová a (1) paradajková polievka, (1) kura na 
paprike, (1)  zeleninové rizoto, (1) vyprážaný syr a (2) jablkové koláče. Prajem 
vám dobrú chuť! 

 
14. Objednajte si podobne podľa jedálneho lístka z lekcie číslo 5 
 
11. Doplňte 
(2) dva obrazy, (2) ....................... zošity, (1) ......................... skriňa, (2) ........................ zrkadlá,  
 
(1) ..................................... chladnička, (2) ............................... kávy, (2) .......................... domy, 
 
(1) ................................. doktor, (2) ................................. pivá, (2)................................ kamaráti,  
 
(2) .................................. cibule, (1) ................................ uterák, (2) ........................... sesternice, 
 
(2) .................................. mlieka, (2) ..................................študenti, (2) .............................. okná, 
 
(1).................................. obraz, (2) .....................................tety, (2) ................................ policajti 

 
15a. Čítajte 

   Inzeráty 
Predám veľký slnečný trojizbový byt vo Zvolene. Cena dohodou. 
Predám starý dom v Nových Zámkoch. Cena 800 000Sk. 
Predám dvojizbový byt v centre Bratislavy. 0907 463 442 
Kúpim staré obrazy a knihy. 045-641 986 
Kúpim veľký dom v okolí Nitry. 02-983 205 
Kúpim jednoizbový byt v Bardejove. 048-941 377 
Prenajmem dvojizbový byt v Banskej Bystrici.  0904 731 085 
Vymením jednoizbový byt v Bratislave za jednoizbový byt  

     v Martine.  02-867 392 
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hore

vpravo

dolu

vľavo

vedľa

v strede

KDE?

vzadu

vpredu

 
15b. Napíšte inzeráty. Do inzerátu napíšte informácie o byte, izbách, mieste, cene ... 

 S partnerom si pripravte telefonický rozhovor. Študent A chce kúpiť byt, študent   
              B chce byt predať. 
 
 
M 6. 4  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zahrajme sa!     M 6. 4  
 
 

16. Pýtajte sa na predmety v triede 
Kde je stôl?  Stôl je v strede.   
Kde sú stoličky? Stoličky sú vzadu.   
Kde sú okná?   
Kde je tabuľa?      
Kde je obraz? 
Kde je skriňa?.... 
 
 

 Pracujte vo dvojiciach. Študent A nakreslí plán svojho bytu. Študent B sa  pýta  
              svojho partnera a zisťuje aký byt má jeho partner. (Na tabuľu môžeme napísať 
              pomocné otázky:  Koľko izieb má  byt?  Kde majú televízor? Kde majú stôl? 
              Majú hi-fi vežu? Koľko postelí majú?...) 
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M 6. 5  
17. Počúvajte a nakreslite plán bytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                          Obývačka 

 

 
 
 
 
                    Kuchyňa 

  

 

 
 
M 6. 6     

              
18a. Počúvajte a napíšte, čo a kedy robí Ján Mokrý. 
pondelok  

 

utorok  

 

streda  

 

štvrtok  

 

piatok  

 

sobota hrá futbal 

 

nedeľa  
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mladý muž mladí muži

dobrí študenti

Nominatív plurálu adjektív

dobrý študent

nový učiteľ noví učitelia

dobrý otec dobrí otcovia

Maskulínum
životné

singulár plurál

-í

18b. Napíšte, čo robíte  

pondelok  

 

utorok  

 

streda  

 

štvrtok  

 

piatok  

 

sobota  

 

nedeľa  

 

 
 
M 6. 7  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
19. Adjektíva dajte do plurálu 
dobrý policajt - dobrí policajti,      šikovný doktor - ..................................  doktori, 
   
veselý bratranec - ........................bratranci,     mladý otec -  ........................................ otcovia,  
 
pekný študent -  ........................... študenti,     nízky kamarát - .................................. kamaráti, 
 
vysoký muž - .................................... muži,    dobrý manžel - .................................... manželia   
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singulár plurál

veľký strom veľké stromy

červený kvet červené kvety

pekný obraz pekné obrazy

malý stôl malé stoly

Maskulínum
neživotné -é

pekná žena pekné ženy

dobré knihydobrá kniha

čierna taška čierne tašky

veľká skriňa veľké skrine

singulár plurál

-é

Feminínum

Nominatív plurálu adjektív

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
20. Adjektíva dajte do plurálu 
veľký strom -      veľké stromy,           pekný film - ...................................... filmy,  
veselý list - .......................................... listy,        červený zošit -  ................................. zošity,  
 
moderný telefón -  .......................... telefóny,       malý stôl -.......................................... stoly, 
 
anglický slovník - ...........................slovníky,       modrý uterák- ..................................uteráky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Adjektíva dajte do plurálu 
dobrá káva         -      dobré kávy,     šikovná študentka - ............................študentky,   
veselá sestra - .................................. sestry,    mladá žena -  ............................................. ženy,  
 
pekná manželka - ...................... manželky,    veľká izba - ............................................... izby, 
 
nová práčka - .................................. práčky,    studená minerálka -...........................minerálky 
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veľké mesto veľké mestá

dobré jedlo dobré jedlá
modré pero modré perá

pohodlné kreslo pohodlné kreslá

Neutrum

singulár plurál

-é

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Adjektíva dajte do plurálu 
veľké okno -      veľké okná,           modré pero - .....................................  perá,   
nové umývadlo - ........................umývadlá,     moderné rádio -  ............................... rádiá,  
 
studené pivo -  ................................... pivá,      pohodlné kreslo- ............................ kreslá, 
 
dobré jedlo - ...................................... jedlá,     malé zrkadlo- ................................ zrkadlá 
 
23. Doplňte správny sufix 
zeleninové polievky,  zemiakov____ šaláty,  modern____ byty, dobr____ doktori, star____ 
dedovia, modr____ uteráky, vysok____ sesternice, zelen_____ stoličky, sladk____ hrušky, 
studen____ pivá, nov____ zošity, hned____ stoly, dobr____ obedy, veľk____ zrkadlá, 
pohodln____ gauče, slan____ zemiaky, ťažk____ úlohy, čiern____ tašky, nov____ perá 
 
24. Čo nepatrí spolu? 
1. umývadlá, okná, uteráky, stromy 
2. sesternice, obedy, bratranci, tety 
3. peniaze, kuchárky, doktorky, predavačky 
4. zemiaky, garáž, mrkva, papriky 
5. hore, dole, trieda, vľavo 
6. nábytok, vysoký, nízky, malý 
7. pohodlný, paradajky, tmavý, úzky 
 
25a. Čítajte a doplňte dialóg 
  Oľga a Elena 
Elena:  Ahoj, Oľga! Dávno som ťa nevidela! Ako sa máš? 
Oľga:   Ahoj, Elena. Ďakujem, mám sa dobre. 
Elena:  Čo máš nové?  
Oľga:   Už nebývam v Poprade. 
Elena:  Nie? A kde 1________________ ? 
Oľga:   Teraz bývam v novom dome v Matejovciach. 
Elena:   Fíha, vy máte nový dom! 
Oľga:    Áno, bývame v dome a nie v 2__________________________. V dome bývame celá  
             3_________________.  Ja, môj 4___________________ , naše dve deti a moja mama.  
             Teraz máme veľkú 5_____________ , kde máme televízor a nový gauč. Chlapci majú   
             peknú detskú 6_______________________ . Naša kuchyňa nie je moderná, ale je tam  
             všetko, čo potrebujem. V strede máme veľký hnedý stôl a štyri 7________________ .   
             Moja mama býva na prízemí. Má vlastnú izbu, kuchyňu a aj kúpeľňu. Ty bývaš  
             v Poprade? 
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Elena:  Áno, bývam v Poprade. Náš byt nie je  veľký, ale v byte teraz bývame len dvaja: ja  
            a 7______________ manžel, pretože môj syn študuje v Bratislave a dcéra býva  
            v Prahe. Moje deti prídu domov len cez víkend a manžel veľa pracuje. Ja mám teraz  
            veľa voľného času. V piatok chodím do kina a v utorok a vo štvrtok mám angličtinu 
Oľga:  Študuješ 8________________? No to je výborné! 
Elena: Ja som často večer doma, pretože nemám auto a autobusy chodia večer do mesta veľmi   
           málo.  
Oľga:  Áno, to je nevýhoda, keď bývaš na dedine a nemáš auto.  
Elena:  A máš čas v sobotu? Môžeme ísť na kávu a porozprávať sa. 
Oľga:  Dobre, ešte ti zavolám! Ahoj! 
Elena: Teším sa! Ahoj! 
 
Slovník 
voľný čas M veľa 
auto, -á N výhoda, -y F 
autobus, -y M nevýhoda, -y F 
málo vlastný, -á, -é 
 
25b. Vytvorte otázky  
1. ...........................................................................  Oľga býva v Matejovciach. 
2. ........................................................................... Oľga má nový dom. 
3. ........................................................................... Oľgina mama býva na prízemí. 
4. ........................................................................... Elena študuje angličtinu. 
5. ...........................................................................    Nie, Oľga býva na dedine. 
 
 
25c. Diskutujte. Napíšte výhody a nevýhody 
           VÝHODY          NEVÝHODY 
Elena býva v centre mesta, 
ale býva v byte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oľga býva na dedine, ale  
býva v dome. 
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6. Zmeňte význam zvýrazneného slova na význam opačný.   
1. Mám dobrý deň. Mám zlý deň. 
 
2. Sporák je vpravo. ................................................................................................................... 
 
3. Hore je kúpeľňa a záchod. ...................................................................................................... 
 
4. Tu sú naše fotografie. .............................................................................................................. 
 
5. To sú pekné domy. .................................................................................................................. 
 
6. Záchod je vľavo dole. .............................................................................................................. 
 
7. Tam sú veľké hnedé stoličky. .................................................................................................. 
 
8. Náš byt je svetlý. ..................................................................................................................... 
 
9. Nábytok je moderný. ............................................................................................................... 
 
                           

 
M 6. 8           27a. Podľa obrázku opíšte Aký je Tomáš? 

 
                 27b. Podľa počutého textu odpovedajte ÁNO, NIE 

1. Tomáš je policajt. 
2. Tomáš má manželku. 
3. Má 32 rokov. 
4. Jeho byt je malý. 
5. Jeho byt je tmavý. 
6. Jeho priateľka sa volá Monika. 
7. Tomáš rád varí.  
8. Večer rád pozerá televíziu. 

                  9.   Tomáš nemá v byte spálňu. 
                 10.  V kúpeľni má Tomáš veľké zrkadlo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 117

SLOVNÍK   6.lekcia 
auto, -á N 
autobus, -y M 
byt, -y M 
cédečko, -a N 
deka, -y F 
detská izba, detské izby F 
dole 
fotografia, -ie F 
gauč, -e M 
hi-fi veža, -e F 
hore 
chladnička, -y F 
chodba, -y F 
inzerát, -y M 
izba, -y F 
knižnica, -e F 
kreslo, -á N 
kuchyňa, kuchyne F 
kuchynská linka, kuchynské linky F 
kúpeľňa, kúpeľne F 
kvet, -y M 
lampa, -y F 
málo 
mydlo, -á N 
na (na stene, na stole...) 
nábytok M 
nepohodlný -á, -é 
nevýhoda, -y F 
nezariadený -á, -é 
obývačka, -y F 
perina, -y F 
plán, -y M 
pohodlný -á, -é 
polica, -e F 
poriadok M 
poschodie, -ia N 
práčka, -y F 
predať, predám, predajú 
predsieň, predsiene F 
prenajať*, prenajmem, prenajmú 
rádio, -á N 
schod, -y M 
skrinka, -y F 
sporák, -y M 
sprcha, -y F 
stena, -y F 
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široký -á, -é 
umývačka riadu, umývačky riadu F 
umývadlo, -á N 
uterák, -y M 
úzky -a, -e 
v strede 
vaňa, vane F 
vankúš, -e M 
vedľa 
veľa 
vešiak, -y M 
vlastný, -á, -é 
vľavo 
voľný čas M 
vpravo 
vpredu 
výhoda, -y F 
vymeniť, vymením, vymenia 
vzadu 
záhrada, -y  F 
zariadený -á, -é 
zrkadlo, -á N 
zubná kefka, zubné kefky F 
zubná pasta, zubné pasty F 
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7. lekcia 
V obchode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● pomenovať a opísať časti oblečenia 
● nakupovať v obchode 
● používať ukazovacie zámená 
● používať kondicionál slovesa chcieť 
● používať slovesá  chcieť, môcť 
● stupňovať adjektíva 
● napísať recept 
● vyjadriť množstvo 
 
 
Základné vetné modely: 
Čo si oblečieš v zime? Chcel by som si kúpiť tričko. Chcel by som si vyskúšať 
ten sveter. Môžem vám pomôcť? Páči sa mi tento sveter. Zoberiem si tento 
sveter.  
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M 7. 1                                             OBLEČENIE                  
1. K obrázkom priraďte slovíčka: 
sukňa, nohavice, sveter, bunda, kabát, topánky, šaty, pančuchy, blúzka, čiapka, kostým,  klobúk, 
rukavice, ponožky, tielko, podprsenka, slipy, šál, nohavičky  
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Slovník 
blúzka, -y F ponožka, -y F 
bunda, -y F rande N 
čiapka, -y F rifle (pomn.) 
diskotéka, -y F rukavica, -e F 
kabát, -y M slipy (pomn.) 
klobúk, -y M sukňa, sukne F 
kostým, -y M svadba, -y F 
košeľa, košele F sveter, svetre M 
nohavičky (pomn.) F šál, -y M 
oblečenie, -ia N šaty (pomn.) 
oblek, -y M teplo  
opasok, -y M tielko, -á N 
pančucha, -y F topánky (pomn.) 
podprsenka, -y F tričko, -á N 

 
 Čo si oblečiete, keď... 

Keď je teplo, oblečiem si ...    Keď doma varím, oblečiem si ... 
Keď je zima, oblečiem si ...    Keď mám rande, oblečiem si ...  
Keď idem na diskotéku, oblečiem si ...  Keď idem k lekárovi, oblečiem si ...  
Keď idem na svadbu, oblečiem si ...  
 
2. Napíšte, čo zvyčajne nosia muži, ženy, aj muži aj ženy. 
 
                 MUŽI 
 

                 ŽENY          MUŽI AJ ŽENY 
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rifle

blúzky

sukne

šaty

nohavice
bundy

kabáty

svetre

pančuchy

rukavice
čiapky

tričká

topánky
košele

ponožky

TEN TIETOTÁsveter sukňa tričko kabáty

Ukazovacie zámená (nominatív)

TEN TIETOTÁsveter sukňa tričko kabáty

Ukazovacie zámená (nominatív)

TÍ

TIE

TIE sukne

tričká

muži

3. Podčiarknite slová, ktoré môžeme povedať v singulári 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 7. 2  
 
 
 
 
 
 

 
M 7. 3  
4. Podľa počutého textu odpovedajte 
Koľko stoja topánky?  
Koľko stojí košeľa? 
Koľko stoja nohavice? 
Koľko stojí opasok? 
Koľko stoja rifle? 
Koľko stojí tielko? 
Koľko stojí tričko? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5. Doplňte zámeno 
1. Aký je ten sveter?    7. Aké sú ............................... šaty? 
2. Aká je ............................ taška?  8. Aké sú ....................... nohavice? 
3. Aké je ............................. sako?  9. Aká je ............................. sukňa? 
4. Aké sú ....................... topánky?           10. Aký je ............................ sveter? 
5. Aká je .......................... košeľa?           11. Aké sú ........................ rukavice? 
6. Akí sú ............................. muži?           12. Akí sú .......................... študenti? 
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TEN TIETOTÚsveter sukňu tričko kabáty

Ukazovacie zámená (akuzatív)

TENTO TIETOTOTOTÚTOsveter sukňu tričko kabáty TÍTO

TÍ muži

muži

6. Doplňte zámeno tí/tie a substantívum v pluráli 
1. tričko - tričká    6. kabát - .............................................. 
2. študent - tí študenti    7. kamarát - .......................................... 
3. sukňa - ........................................... 8. klobúk - ............................................ 
4. košeľa - .......................................... 9. policajt - ........................................... 
5. bratranec - ...................................... 10.bunda - ............................................ 
 

 
 

 
 
 

 
 

      
 

 
7. Odpovedajte 
1. Prosíte si tú červenú, alebo túto ružovú sukňu?  Prosím si túto ružovú sukňu. 
2. Prosíte si ten modrý, alebo ten zelený sveter? 
....................................................................................................................................................... 
3. Prajete si tie svetlé, alebo tieto tmavé nohavice? 
....................................................................................................................................................... 
4. Prosíte si ten tmavohnedý, alebo tento čierny oblek? 
....................................................................................................................................................... 
5. Prosíte si tú červenú, alebo túto hnedú blúzku? 
....................................................................................................................................................... 
5. Prosíte si tie biele, alebo tieto farebné ponožky? 
....................................................................................................................................................... 
6. Prajete si tú žltú, alebo túto fialovú čiapku? 
...................................................................................................................................................... 

 
8a. Čítajte 
  Nové šaty 
Jana:   Ahoj. 
Tereza:  Ahoj. 
Jana:  Ako sa máš? 
Tereza: Ďakujem, dobre a ty? 
Jana:  Dobre. 
Tereza: Kam ideš? 
Jana:   Idem do obchodu. 
Tereza:  A čo potrebuješ kúpiť? 
Jana:   Potrebujem si kúpiť elegantné šaty, pretože idem na svadbu. 
Tereza: Aké šaty si chceš kúpiť? 
Jana:   Chcela by som si kúpiť dlhé šaty červenej farby. Mám rada červenú farbu. 
Tereza:  Áno, červená farba je pekná a moderná. 
 
8b. Odpovedajte  Čo si chce kúpiť Jana? 
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M 7. 4      chcieť 
 
 
 
 

 
Chcem si kúpiť novú košeľu. Chcem ísť do mesta na kávu. Chcem variť večeru. Chcem si 
obliecť dlhé šaty. Chcem sa učiť slovenčinu. Večer chcem počúvať hudbu. Chcem študovať 
angličtinu. Nechcem ísť do obchodu. Nechcem piť alkohol. Nechcem jesť mäso. Nechcem 
upratovať izbu, chcem oddychovať a chcem pozerať televíziu. 
 
9. Doplňte podľa významu 
1. Chceme variť  paradajkovú polievku. 
 
2. Chceš ísť ........................................................................... 
 
3. Chcú upratovať ................................................................. 
 
4. Chceme pozerať ................................................................ 
 
5. Chceme obedovať ............................................................. 
 
6. Chcem si kúpiť .................................................................. 
 
7. Chcem jesť ........................................................................ 
 
8. Chceme sa učiť .................................................................. 
 
9. Chcú písať ......................................................................... 
 
10. Chcem piť ....................................................................... 
 
 
10. Odpovedajte, čo chcete/nechcete robiť 
1. V pondelok chcem   ísť na diskotéku. 
 
2. V utorok chcem ......................................................................................................................... 
 
3. V stredu nechcem ...................................................................................................................... 
 
4. Vo štvrtok chcem ...................................................................................................................... 
 
5. V piatok nechcem ...................................................................................................................... 
 
6. V sobotu chcem ......................................................................................................................... 
 
7. V nedeľu chcem ........................................................................................................................ 

 

ja                 chcem  my       chceme   
ty                  chceš vy          chcete 
on/ona/ono     chce oni/ony    chcú 

ja             nechcem my     nechceme  
ty             nechceš vy      nechcete 
on/ona/ono nechce oni/ony nechcú 
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  Pýtajte sa partnera  
       Čo chceš robiť ráno?   Čo chcete piť? 
       Čo chcete jesť na obed?   Čo chceš študovať? 
       Chceme sa učiť slovenčinu?  Chceš ísť na kávu? 
       Čo si chceš obliecť zajtra?  Čo chceš variť? 
       Čo chcete robiť večer?   Chceš ísť večer na diskotéku? 
       Čo nechcete študovať?   Čo nechcete robiť ráno? 

 
 
11. Zistite v triede  
                       MENO 

 
Kto chce ísť večer na kávu?  

 
Kto chce ísť zajtra do Bratislavy?  

 
Kto nechce piť alkohol?  

 
Kto sa chce učiť slovenčinu?  

 
Kto chce upratovať triedu?  

 
Kto si chce kúpiť nový mobil?  

 
Kto chce ísť večer na diskotéku?  

 
Kto chce ísť na večeru do reštaurácie?  

 
Kto nechce jesť bravčové mäso?  

 
 
 
 
M 7. 5     Kondicionál 
 
chcela by som  (ja = žena)  chcel by som   (ja = muž) 
Chcela by som si kúpiť šaty.  Chcel by som si kúpiť kabát. 
Chcela by som si kúpiť sukňu. Chcel by som si kúpiť tričko. 
Chcela by som si kúpiť kostým. Chcel by som si kúpiť nohavice. 
   
 
 
Chcem si kúpiť šaty.    Chcela by som si kúpiť šaty. 
Chcem si kúpiť tričko.  Chcel by som si kúpiť tričko. 
Chcem si kúpiť ponožky.  Chcel by som si kúpiť ponožky. 
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12. Doplňte chcel by som/chcela by som  
1. (Peter) Chcel by som si kúpiť auto.  (Zuzana) Chcela by som ísť do kina. 
 
2. (Mária) ..................................................................................... večer pozerať televíziu. 
 
3. (Karol) ........................................................................................... v sobotu hrať futbal. 
 
4. (Marek) ............................................................................................ bývať v Bratislave. 
 
5. (Silvia) ............................................................................................ pracovať v Rakúsku. 
 
6. (Veronika) .............................................................................................. mať dnes voľno. 
 
7. (Jozef) ........................................................................................... si kúpiť nové topánky. 
 
8. (Hana) ................................................................................................. oddychovať doma. 
 
9. (Andrej) ............................................................................................... byť dobrý právnik. 
 
 

 Chcel by som bývať...  
 
13. Doplňte vhodné sloveso podľa významu 
1. Chcel by som  čítať            knihu. 
 
2. Chcela by som ..................................................... večeru. 
 
3. Chcel by som ......................................................... futbal. 
 
4. Chcela by som ...................................................... noviny. 
 
5. Chcela by som .............................. na obed do reštaurácie. 
 
6. Chcel by som .................................................. nový mobil. 
 
 
 
14. Máte zlatú rybku, ktorá vám splní tri želania. Napíšte, čo by ste od nej chceli. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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môcť* 
 
 
 
 

 
Môžem teraz telefonovať? Áno, teraz môžete telefonovať. Nie, teraz nemôžete telefonovať. 
Môžem večer pozerať televíziu? Áno, večer môžeš pozerať televíziu. Nie, večer nemôžeš 
pozerať televíziu. 
Môžem ísť zajtra do kina? Áno, môžeš. Nie, nemôžeš, pretože nemáš peniaze. 
Zajtra môžem prísť. Zajtra nemôžem prísť.  
 
15. Doplňte odpovede 
1. Môžem telefonovať?     Áno, môžete telefonovať. 
2. Môžem teraz čítať knihu?     Nie, nemôžeš čítať knihu. 
 
3. Môžem tu stáť?      Nie, ............................................................................................ 
 
4. Môžem piť alkohol?     Nie, ............................................................................................ 
 
5. Môžete jesť bravčové mäso? Áno, ........................................................................................... 
 
6. Môžete šoférovať?      Nie, ............................................................................................ 
 
7. Môžeme pozerať televíziu?   Áno, ........................................................................................... 
 
8. Môžem písať list?      Áno, ........................................................................................... 
 

 Diskutujte. Mesačne zarábate 100 000 korún, ale v práci ste od 7.00 do 22.00. Čo  
              môžete a čo nemôžete robiť? 

 
16a. Čítajte 
  V obchode 
Predavačka: Dobrý deň. 
Tomáš:  Dobrý deň. 
Predavačka: Môžem vám pomôcť? 
Tomáš: Chcel by som si kúpiť sveter. 
Predavačka: Sveter? Akej farby? 
Tomáš: Páči sa mi tmavomodrá alebo šedá. 
Predavačka: Áno, máme také svetre. Nech sa páči! Vyberte si! Tento šedý alebo ten   
  modrý.  
Tomáš: Tento šedý nie je veľmi hrubý. Chcel by som teplý sveter na zimu. 
Predavačka: Aha, tak potom ešte máme tento tmavomodrý. Aká je vaša veľkosť? 
Tomáš: 42. 
Predavačka: Nech sa páči. Chcete si ten sveter vyskúšať? 
Tomáš: Áno, kde je kabínka? 
Predavačka: Kabínka je tu vľavo. 
  O chvíľu. 
Predavačka:  Je vám ten sveter dobrý? 

ja              môžem  my      môžeme   
ty               môžeš vy        môžete 
on/ona/ono  môže oni/ony    môžu 

ja                nemôžem my      nemôžeme 
ty                 nemôžeš vy         nemôžete 
on/ona/ono    nemôže oni/ony    nemôžu
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Tomáš: Nie, rukávy sú veľmi dlhé. Máte aj iný? 
Predavačka: Nie, je mi ľúto, ale iný vo vašom čísle nemáme.  
Tomáš:         Nevadí, prídem nabudúce. 
Predavačka: Dovidenia. 
Tomáš:  Dovidenia. 
 
16b. Odpovedajte 
Kde je Tomáš? Čo si chce kúpiť Tomáš? Kúpi si Tomáš sveter? 
 
Slovník 
pomôcť *, pomôžem, pomôžu veľkosť, -i F 
šedý, -á, -é rukávy M 
vybrať si *, vyberiem si, vyberú si nevadí 
zima, -y F nabudúce 
kabínka, -y F zobrať *, zoberiem, zoberú 
 
Užitočné frázy 
    Chcel/a by som si kúpiť... 
    Chcel/a by som si vyskúšať... 
    Chcel/a by som ísť... 
    Čo si želáte? 
    Čo si prajete? 
    Môžem vám pomôcť? 
    Môžem si to vyskúšať? 
    Môžete mi povedať, kde je pán Novák? 
    Aká je vaša veľkosť? 
    Aké je vaše číslo? 
    Páči sa ti/vám ten zelený sveter? 
    Ten zelený sveter sa mi páči. 
    Tá červená sukňa sa mi nepáči. 
    Vyberte si! 
    Zoberiem si tento sveter. 
 

 Frázy použite v dialógu. S partnerom vytvorte dialóg V obchode. Študent A je  
              predavač, študent B je zákazník. 
 
 
M 7. 6  
17. Doplňte odpovede 
1. Páči sa ti tá blúzka? Áno, tá blúzka sa mi páči. 
  
2. Páčia sa ti tie topánky? Nie, ................................................................................................ 
 
3. Páči sa vám tá košeľa? Áno, ............................................................................................... 
 



 129

4. Páčia sa ti tie rifle?  Áno, ............................................................................................... 
 
5. Páči sa ti tá bunda?  Nie, ................................................................................................ 
 
6. Páči sa vám to sako? Áno, ............................................................................................... 
 
7. Páči sa ti ten opasok? Nie, ................................................................................................ 
 
8. Páčia sa ti tie rukavice? Nie, ................................................................................................ 
 
 
18. Doplňte  
 ten šedý kostým, tá hnedá sukňa, tie modré nohavice, tie teplé ponožky, ten tmavý opasok, tie 
biele rukavice, tá hrubá čiapka, to farebné tričko, tie červené šaty, tie modré rifle 
 
Páči sa mi ten šedý kostým, ......................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Páčia sa mi tie modré nohavice,...................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 
19. Odpovedajte podľa vzoru 
1. Páči sa ti ten zelený sveter?  (červený)   
    Nie, ten zelený sveter sa mi nepáči, ale páči sa mi ten červený. 
2. Páčia sa vám tie hnedé topánky?  (čierne)  
...................................................................................................................................................... 
3. Páčia sa ti tie dlhé šaty? (krátke) 
...................................................................................................................................................... 
4. Páči sa ti tá biela blúzka? (žltá) 
...................................................................................................................................................... 
5. Páči sa vám ten tmavý oblek? (svetlý) 

......................................................................................................................................................  
 
 Oblečenie - aké môže byť? 
široký, -á, -é 
úzky, -a, -e 
dlhý, -á, -é 
krátky, -a, -e 
lacný, -á, -é 
drahý, -á, -é 
 
 

pekný, -á, -é 
škaredý, -á, -é 
tenký, -á, -é 
hrubý, -á, -é 
teplý, -á, -é 
malý, -á, -é 
veľký, -á, -é 
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20. Utvorte opozitá 
1. Táto bunda je tenká. Táto bunda je hrubá. 
 
2. Tieto nohavice sú krátke. ................................................................................................... 
 
3. Tento sveter je škaredý. ................................................................................................... 
 
4. Tieto pančuchy sú drahé. ................................................................................................... 
 
5. Tieto rukavice sú hrubé. ................................................................................................... 
 
6. Táto sukňa je dlhá.  ................................................................................................... 
 
7. Tieto nohavice sú široké. .................................................................................................... 
 
8. Tieto topánky sú malé. .................................................................................................... 
 
9. Táto košeľa je lacná. .....................................................................................................  
 
 
21. Usporiadajte vety 
________: Môžem si ju vyskúšať? 
________: Dobrý deň. 
________: 46 
________: Čo si prajete? 
________: Chcel by som si kúpiť košeľu. 
________: Dobrý deň 
________: Akú máte veľkosť? 
________: Máme takúto svetlohnedú košeľu. 
________: Áno, nech sa páči. Tam je kabínka. 
________: Tá košeľa sa mi páči, zoberiem si ju.  
 
 

 MÓDA   
Čo sa vám páči? 
Čo sa vám páči, keď má oblečené žena/muž? 
Čo si radi obliekate? 
Opíšte vaše národné oblečenie. 
Čo je pohodlné? 
Čo je moderné? 
Je pre vás móda dôležitá? Prečo? 
 

 
Zahrajme sa! Pred triedu sa postaví jeden študent. Vašou úlohou je opísať, čo má 
frekventant stojaci pred triedou oblečené. Vyhráva ten, kto má napísaných najviac 
slovíčok. 
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Pero je drahé.

Pero je drahšie ako maslo.

Pero je najdrahšie.

-šie

-naj

Mlieko stojí 23 korún. Maslo stojí 43 korún. Pero stojí 58 korún.

M 7. 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
      
      
  
 
 

Anna je mladá.

Anna je mladšia ako Hana.

Anna je najmladšia.

-šia

-naj

Hana je stará.

Hana je staršia ako Iveta.

Hana je najstaršia.

-šia

-naj

Iveta má 27 rokov.Anna má 18 rokov. Hana má 57 rokov.

Stupňovanie adjektív

mladý.

najmladší.

mladší

Marek je

Marek  je ako Peter.

Marek  je

-ší

-naj

starý.

najstarší.

starší

Ján je

Ján je ako Michal

Ján je

-ší

-naj

Marek má 12 rokov. Michal má 27 rokov. Ján má 59 rokov.
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najnovší

novší

nový

najnovšia

novšia

nová

najnovšie

novšie

nové

najmodernejší

modernejší

moderný

-ejší

najmodernejšia

modernejšia

moderná

-ejšia

najmodernejšie

modernejšie

moderné

-ejšie

najtučnejší

tučnejší

tučný

-ejší

pohodlný

pohodlnejší

najpohodlnejší

-ejší

najlacnejší

lacnejší

lacný

-ejší

najlacnejšie

lacnejšie

lacné

-ejšie

najlacnejšia

lacnejšia

lacná

-ejšia

22. Doplňte príklady (pozor na rod) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počítač stojí 24 890 korún.  Kniha stojí 325 korún.  Pero stojí 37 korún. 
 

 
23. Odpovedajte   Čo je najlacnejšie? Čo je najdrahšie? Je kniha drahšia ako počítač? Je pero  
                               lacnejšie ako kniha? 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
24. Odpovedajte 
Ktorý dom je 
najmodernejší? 
 
 
 
 
25. Na uvedené adjektíva vytvorte vety 
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najnižší

nižší

nízky

najvyšší

vyšší

vysoký

najťažší

ťažší

ťažký

najľahší

ľahší

ľahký

Pozor -k, -ok, -ek
vypadávajú

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Odpovedajte 
Ktorá taška je najľahšia? Ktorá taška je najťažšia?  
 

 
 
 
 
 
 

             7 kíl           9 kíl     5 kíl     
 
 
27. Odpovedajte 
 
 
 
 
 
 
 

džús  25,-Sk  koláč 17,- Sk      káva 24,-Sk    minerálka 15,- Sk 
 
1. Čo je najdrahšie?    4. Je koláč lacnejší ako minerálka? 
2. Čo je najlacnejšie?    5. Je káva lacnejšia ako džús? 
3. Je džús drahší ako káva?   6. Je koláč drahší ako minerálka? 
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1.           veľký

3.  najväčší

2.        väčší

Tento strom je veľký.

Tento strom je väčší ako ten.

Tento strom je najväčší.

Nepravidelné stupňovanie adjektív

Milan, 35 rokov
Alena, 27 rokov

Stano, 39 rokov

Ján, 55 rokov
Roman, 42 rokov

28. Čítajte  
  Kto je najvyšší? 
Andrej:  Máš brata alebo sestru? 
Martin:  Mám brata. 
Andrej:  Aký je tvoj brat? 
Martin:  Má 16 rokov, ale je vyšší ako ja. 
Andrej:  A ty máš sestru, alebo brata? 
Martin:  Ja mám sestru. Volá sa Zuzana a je staršia ako ja. 
Andrej:  Koľko má rokov? 
Martin:  Má už 25 rokov, ale je najnižšia z našej rodiny. Moja mama je tiež nízka, ale  
  ja som vyšší ako ona. 
Andrej:  A kto je najvyšší z vašej rodiny? 
Martin:  Najvyšší je môj ujo. Má 195 centimetrov. 
 
 

 
29. Odpovedajte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kto je najstarší?    5. Je Alena staršia ako Roman? 
 2. Kto je najmladší?    6. Je Milan mladší ako Stano? 
 3. Kto je najnižší?    7. Je Ján vyšší ako Alena? 
 4. Kto je najvyšší?    8. Je Stano starší ako Milan? 
 
 
 
 
M 7. 8  
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malý - menší - najmenší

zlý - horší - najhorší

dobrý - lepší - najlepší                   muž (TEN)

veľký - väčší - najväčší

pekný - krajší - najkrajší

dobrá - lepšia - najlepšia         žena (TÁ)
dobré - lepšie - najlepšie   dieťa (TO)

muž (TEN)

zlé - horšie - najhoršie
zlá - horšia - najhoršia žena (TÁ)

dieťa (TO)

malé - menšie - najmenšie
malá - menšia - najmenšia

muž (TEN)
žena (TÁ)
dieťa (TO)

muž (TEN)
žena (TÁ)
dieťa (TO)

muž (TEN)
žena (TÁ)
dieťa (TO)

dobrý - lepší - najlepší

malý - menší - najmenší
zlý - horší - najhorší

pekný - krajší - najkrajší
veľký - väčší - najväčší

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Doplňte 
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31. Doplňte komparatív a superlatív (pozor na rod substantív) 
1. Tá lampa je dobrá.  Tá lampa je lepšia ako táto.  Tá lampa je najlepšia. 
 
2. To pero je zlé. .................................................................................................................... 
 
3. Tá izba je malá. .................................................................................................................. 
 
4. Ten stôl je veľký. ............................................................................................................... 
 
5. Tá taška je pekná. .............................................................................................................. 
 
6. Ten film je zlý. .................................................................................................................. 
 
7. Tá chladnička je dobrá. ..................................................................................................... 
 
8. To zrkadlo je veľké. ........................................................................................................... 
 
32. Doplňte 
                 Pozitív 
                      1. 

               Komparatív 
                      2. 

               Superlatív 
                      3. 

           vysoký strom 
 

                     

 
 

            lacnejšia sukňa  

 
 

                          najkrajšie kreslo 

               
 

             veselší chlapec  

         pohodlná stolička 
 

                                

               
 

       najmodernejšia izba 

              staré tričko 
 

                  

                
            

            väčší uterák              

            nový kabát 
 

                  

 
 

            najdrahší opasok 

             široký sveter 
 

                  

 
 
33. Doplňte komparatív podľa vzoru 
1. Toto dieťa je (mladý)             mladšie            ako to. 
 
2. Tento oblek je (pekný) ...................................... ako ten. 
 
3. Táto košeľa je (malá) .........................................  ako tá. 
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4. Môj brat je (vysoký) ............................................. ako ja. 
 
5. Tieto nohavice sú (drahé) ................................... ako tie. 
 
6. Táto taška je (ľahká) ............................................ ako tá. 
 
7. Tento sveter je (veľký) ....................................... ako ten. 
 
8. Táto sukňa je (dlhá) .............................................. ako tá. 
 
9. Tieto topánky sú (lacné) ...................................... ako tie. 
 
10. Tento muž je (starý) .......................................... ako ten. 
 
 
34. Zistite v triede (pozor na rod) 
1. (doplňte meno) ..........Peter... je vyšší ako (doplňte meno)...Ján............ 
 
2. ...................................... je menší ako ................................................. 
 
3. ......................................je vyššia ako .................................................. 
 
4. ...................................... je staršia ako ................................................. 
 
5. ...................................... nižšia ako ...................................................... 
 
6. ...................................... starší ako ....................................................... 
 
7. ...................................... menšia ako .................................................... 
 
 
 
35. Doplňte 
Tomáš má 192 cm. Juraj má 163 cm. Milan má 178 cm. 
1. Tomáš je ............................................. ako Milan. 
2. Juraj je ................................................ ako Milan. 
3. Tomáš je ............................................. 
 
Zelené šaty stoja 3 580 korún. Červené šaty stoja 2 035 korún. Modré šaty stoja 3 240 korún. 
4. Zelené šaty sú .................................... ako červené. 
5. Modré šaty sú ....................................  ako červené. 
6. Modré šaty sú .................................... 
 
Michal má 68 kg. Martin má 75 kg. Marek má 83 kg. 
7. Michal je ........................................... ako Martin. 
8. Marek je ............................................ ako Michal. 
9. Marek je ............................................. 
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36.V triede zistite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37a. Čítajte a podľa významu doplňte 
predavačka:   Dobrý deň. 
pani Juríková: Dobrý deň. 
predavačka:   Čo si 1_________________? 
pani Juríková: Máte, prosím vás, teplé kabáty? 
predavačka:   Áno, nech sa páči. Máme tieto 2____________________ a tie krátke kabáty.  
                         Ktorý sa vám páči? 
pani Juríková: Páči sa mi ten dlhý tmavý kabát. 
predavačka:   Akú máte 3____________________? 
pani Juríková: 40. 
predavačka:   Nech sa páči, tu je vaše číslo. 
pani Juríková: Môžem si to 4___________________ ? 
predavačka:   Áno, samozrejme, tam je kabínka. 
   O chvíľu. 
predavačka:   Je vám ten kabát 5___________________? 
pani Juríková: Áno, je mi dobrý. 6__________________ stojí? 
predavačka:   5 580 korún. 
pani Juríková: Hm, to je veľa.  
predavačka:    Áno, ale je to kvalitný materiál. Prajete si ešte niečo? 
pani Juríková: Áno. Prosím vás, máte bielu blúzku? Veľkosť 40. 
predavačka:   Nech sa páči. 
pani Juríková: Óch, tá blúzka je krásna. Koľko stojí? 
predavačka:  350 korún. 
pani Juríková: Hm, nie je 7________________. Môžem si ju vyskúšať? 
predavačka:   Áno, samozrejme. 
   O chvíľu. 
predavačka:   Je vám tá blúzka dobrá? 
pani Juríková: Nie, nie je mi dobrá. Škoda, rukávy sú veľmi dlhé. Nevadí, zoberiem si ten 
              kabát. 

 Meno 
Kto je najvyšší?  

 
Kto je najstarší?  

 
Kto je najveselší?  

 
Kto má najmodernejší mobil?  

 
Kto je najmladší?  

 
Kto je najnižší?  

 
Kto má najdlhšie vlasy?  

 
Kto najkratšie vlasy?  
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37b. Odpovedajte 
1. Čo kupuje pani Juríková?   5. Koľko stojí ten kabát? 
2. Aký kabát sa jej páči?   6. Čo ešte kupuje pani Juríková? 
3. Aké má číslo pani Juríková?  7. Je jej tá blúzka dobrá? 
4. Je jej ten kabát dobrý? 
 

 S partnerom zahrajte podobný dialóg v obchode. Študent A je predavač  
              a študent B ja zákazník 
 
 
38. Doplňte podľa významu            väčšie, veľkosť, máte, môžem, dobré, želáte 
Predavačka:  Dobrý deň. 
Zákazník: Dobrý deň. 
Predavačka: Čo si ______________ ? 
Zákazník: _______________ čierne rifle? 
Predavačka: Áno, máme. Akú ___________________ ? 
Zákazník: 42. 
Predavačka: Nech sa páči, tu sú.  
Zákazník: ______________ si tie rifle vyskúšať? 
Predavačka: Áno, tam je kabínka. 
  O chvíľu. 
Predavačka: Je vám to dobré? 
Zákazník: Nie, je mi to malé. Máte ____________ číslo? 
Predavačka: Nie, ľutujem, nemáme. 
 
 
39. Odpovedajte 
1. Kto je najstarší?    5. Je Vlado mladší ako Karol? 
2. Kto je najvyšší?    6. Kto je najmladší? 
3. Je Karol nižší ako Adam?   7. Kto je najnižší? 
4. Je Adam starší ako Vlado?   8. Je Vlado vyšší ako Karol? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlado má 39 rokov.           Karol má 50 rokov.      Adam má 29 rokov. 
 
 
 



 140

1. poschodie

prízemie POTRAVINY

DROGÉRIA
PAPIERNICTVO

ODEVY
OBUV

ŠPORT

NÁBYTOK
ELEKTRONIKA

2. poschodie

3. poschodie

NÁKUPNÉ
CENTRUM

40a. Opíšte nákupné centrum na obrázku 
40b. Čítajte 
 
 
 

             V nákupnom centre 
Volám sa Andrej Jakubec a bývam v Nitre. V Nitre máme 

nákupné centrum. Môžeme tu kúpiť všetko. Naše nákupné 
centrum je veľké. Má niekoľko poschodí. Na prvom poschodí sú 
veľké potraviny, kde môžeme kúpiť aj zeleninu a ovocie. Na 
druhom poschodí je drogéria a papiernictvo. Moja manželka 
Viera najradšej nakupuje v drogérii. Zvyčajne tu nakupujeme 
veľmi dlho, pretože moja manželka si rada pozerá novú 
kozmetiku. V drogérii kupujeme šampóny, mydlá, krémy, zubné 
kefky, zubné pasty, toaletný papier a prach na pranie. Na treťom 
poschodí sú športové obchody, odevy a obuv. Ja chodím rád 
nakupovať do športových obchodov, niekedy si tu kupujem 
športové nohavice, tričká a športovú obuv, pretože často hrám 
futbal. Na najvyššom poschodí je oddelenie elektroniky 
a nábytku. V elektronike majú vždy najmodernejšiu techniku. 
Chodím rád nakupovať do nákupného centra, pretože tu kúpim 
všetko pod jednou strechou. 

 
 

40c. Odpovedajte 
Kde nakupuje Viera najradšej? Prečo?   
Kde Andrej nakupuje najradšej? 
Čo nakupujú v drogérii? 
Čo je na najvyššom poschodí? 
Čo je na najnižšom poschodí?     
 
 
Slovník 
nákupné centrum, -á M odevy M 
niekoľko obuv F 
drogéria, -ie F elektronika, -y F 
papiernictvo, -á N technika, -y F 
kozmetika, -y F pod 
šampón, -y M strecha, -y F 
krém, -y M mäsiarstvo, -a N 
toaletný papier, toaletné papiere M rád, radšej, najradšej 
 
 

 Kam chodíte nakupovať? Opíšte obchodné centrum, kam chodíte nakupovať.   
              Opíšte jednotlivé oddelenia. 
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 Kam chodíte radšej nakupovať? Do veľkého obchodného centra, alebo do malých  
              obchodov? Hovorte o výhodách a nevýhodách. 
 
 výhody    nevýhody 
Chodím nakupovať do 
veľkého obchodného centra. 
 
 
 
 
 
 

  

Chodím nakupovať do 
malých obchodov. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
M 7. 9   
41. Odpovedajte (názvy oddelení píšeme v nominatíve) 
Kde si môžeme kúpiť rádio?      elektronika 
Kde si môžeme kúpiť topánky?  ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť zemiaky?  ____________________________ 

 
Kde si môžeme kúpiť stoličky?  ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť tričko?   ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť zošit?    ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť syr?    ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť šampón?  ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť stôl?   ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť šunku?   ____________________________ 
 
Kde si môžeme kúpiť pero?    ____________________________ 
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42. Doplňte slová podľa významu 
predavačka: Dobrý deň. 
pani Lacová: 1____________ deň. 
predavačka: Čo si 2_____________? 
pani Lacová: 3__________________ si kúpiť tašku. 
predavačka: Akú tašku? 
pani Lacová: Väčšiu hnedú tašku. Máte takú? 
predavačka: Nie, ľutujem. Máme len takúto čiernu. 
pani Lacová: Tá je 4______________. Potrebujem väčšiu. 
predavačka: Alebo máme ešte takúto. Je tmavočervená, ale je veľká. 
pani Lacová: Áno, tá je pekná. 5_______________ si tú tašku pozrieť? 
predavačka: Samozrejme, nech sa páči. 
pani Lacová: Tá taška je naozaj pekná a praktická. Koľko 6______________? 
predavačka: 895 korún. 
pani Lacová: Nech sa páči. 
predavačka: Ďakujem. Dovidenia. 
 
M 7. 10     43. Čítajte 
Celá naša rodina má rada halušky, preto ich varíme často. Halušky sú národným slovenským 
jedlom. Halušky si môžeš uvariť aj ty. Je to veľmi jednoduché:  
Recept: Slovenské halušky 
Potrebujeme zemiaky, múku a trochu soli. Zemiaky očistíme a postrúhame. Pridáme múku 
a trochu soli. Všetko zamiešame. Cesto v malých kúskoch uvaríme vo vriacej vode. Na halušky 
môžeme dať opraženú slaninu a prílohu podľa chuti – kyslú kapustu, smotanu, alebo bryndzu. 
DOBRÚ CHUŤ! 
 
Ako variť?                  Potrebujeme kúpiť potraviny. 
Čo potrebujeme?    
       
    
 
 
 
 
 
 
Jedlo varím, pečiem, miešam... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Aké je vaše národné jedlo? Povedzte recept vášho národného jedla. 

smotana F 
kečup M 
olej M 
múka F 
korenie N 
soľ F 
huby F 
slanina F 

variť, varím, varia 
piecť *, pečiem, pečú 
krájať, krájam, krájajú 
miešať, miešam, miešajú 
pridať, pridám, pridajú  
vyprážať, vyprážam, vyprážajú 
dusiť, dusím, dusia 
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PONUKA DŇA
AKCIA!

chlieb 12 Sk
maslo 18 Sk

pomaranče 1kg  23 Sk
kura 1kg 64 Sk

jablká 1 kg 17 Sk
šunka 100g 10Sk
zemiaky 1kg 5Sk
mrkva 1kg 32Sk

Potraviny
U Ivana

44. Opýtajte sa: Koľko stojí...? 
      Odpovedajte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie množstva 
[kg] kilogram, kilo M 
[g] gram, [dag] dekagram M 
1 gram, 2, 3, 4 gramy, 5, 10 gramov 
[l] liter M 
trochu 
[½]pol kila,  [¼]štvrť kila 
 
 
45. Čítajte 
Prosím si šunku. 250 gramov.  Prosím si pomaranče. 2 kilá. 
Prosím si fľašu vína.    Prosím si syr. 150 gramov. 
Prosím si zemiaky. 1 kilo.   Prosím si hovädzie mäso. ½ kila. 
Prosím si mlieko. 2 litre.   Prosím si paradajky. 1 kilo. 
 
 
46. Čítajte 
Kupujem 1kg múky,  1 fľašu piva, 150 gramov šunky, pol kila pomarančov, trochu cukru, veľa 
korenia, 100 gramov syra, 5 kilo zemiakov, liter minerálky, kilo hrušiek, dve deci džúsu 
 
 
47. Doplňte množstvo a celý text prečítajte 
Kupujem ______________ kura, _____________ minerálky, _____________ pomarančov,  
 
____________ syra, _______________ vína, ______________ hrušiek, _______________  
 
salámy, _______________ zemiakov, _______________cibule, ________________ šunky,  
 
____________ piva, ______________ mlieka.  
 
 

 Pýtajte sa partnera: Čo si prajete? Koľko to stojí? 
 
 

fľaša F 
kus  
veľa, viac, najviac 
málo, menej, najmenej 
dvakrát, trikrát, štyrikrát... 
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48. Opíšte, čo vidíte na obrázku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
49. Prečítajte objednávku 
Stôl č.2 2x paradajková polievka 
  1x pečené kura 
  1x halušky 
  2x studená minerálka 
 
Stôl č.8 1x zeleninové rizoto 
  2x pomarančový džús 
 
Stôl č. 12 1x vegetariánska pizza 
  1x vyprážaný syr 
  2x paradajkový šalát 
  1x zelený čaj 
  1x čierny čaj s citrónom 

 
 Pripravte si s partnerom dialóg V reštaurácii 
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    Stupňovanie adjektív 
 
 

       POZITÍV 
              1. 

    KOMPARATÍV 
               2. 

    SUPERLATÍV 
               3. 

čerstvý -á, -é čerstvejší -šia, -šie najčerstvejší -šia, -šie 
dlhý -á, -é dlhší -šia, -šie najdlhší -šia, -šie 
dobrý -á, -é lepší -šia, -šie najlepší -šia, -šie 
drahý -á, -é drahší -šia, -šie najdrahší -šia, -šie 
horký -á, -é horkejší -šia, -šie najhorkejší -šia, -šie 
krátky -a, -e kratší -šia, -šie najkratší -šia, -šie 
kyslý -á, -é kyslejší -šia, -šie najkyslejší -šia, -šie 
lacný -á, -é lacnejší -šia, -šie najlacnejší -šia, -šie 
ľahký -á, -é ľahší -šia, -šie najľahší -šia, -šie 
malý -á, -é menší -šia, -šie najmenší -šia, -šie 
mladý -á, -é mladší -šia, -šie najmladší -šia, -šie 
moderný -á, -é modernejší -šia, -šie najmodernejší -šia, -šie 
múdry -a, -e múdrejší -šia, -šie najmúdrejší -šia, -šie 
nízky -a, -e nižší -šia, -šie najnižší -šia, -šie 
nový -á, -é novší -šia, -šie najnovší -šia, -šie 
pekný -á, -é krajší -šia, -šie najkrajší -šia, -šie 
pohodlný -á, -é pohodlnejší -šia, -šie najpohodlnejší -šia, -šie 
sladký -á, -é sladší -šia, -šie najsladší -šia, -šie 
slaný -á, -é slanší -šia, -šie najslanší -šia, -šie 
smutný -á, -é smutnejší -šia, -šie najsmutnejší -šia, -šie 
starý -á, -é starší -šia, -šie najstarší -šia, -šie 
šikovný -á, -é šikovnejší -šia, -šie najšikovnejší -šia, -šie 
široký -á, -é širší -šia, -šie najširší -šia, -šie 
štíhly -a, -e štíhlejší -šia, -šie najštíhlejší -šia, -šie 
ťažký -á, -é ťažší -šia, -šie najťažší -šia, -šie 
tučný -á, -é tučnejší -šia, -šie najtučnejší -šia, -šie 
úzky -a, -e užší -šia, -šie najužší -šia, -šie 
veľký -á, -é väčší -šia, -šie najväčší -šia, -šie 
veselý -á, -é veselší -šia, -šie najveselší -šia, -šie 
vysoký -á, -é vyšší -šia, -šie najvyšší -šia, -šie 
zdravý -á, -é zdravší -šia, -šie najzdravší -šia, -šie 
zlý -á, -é horší -šia, -šie najhorší -šia, -šie 
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SLOVNÍK   7. lekcia 
blúzka, -y F 
bunda, -y F 
čiapka, -y F 
diskotéka, -y F  
dlhý, -á, -é 
drogéria, -ie F 
dusiť, dusím, dusia 
dvakrát, trikrát, štyrikrát... 
elegantný, -á, -é 
elektronika, -y F 
fľaša, -e F 
gram [g], [dag] dekagram M 
hrubý, -á, -é 
huba, -y F 
chcieť*, chcem, chcú 
kabát, -y M 
kabínka, -y F 
kečup, -y M 
kilogram [kg], (1 kilo, 2, 3, 4 kilá, 5, 10, 15 kíl) M 
klobúk, -y M 
korenie N 
kostým, -y M 
košeľa, košele F 
kozmetika, -y F 
krájať, krájam, krájajú 
krátky, -a, -e 
krém, -y M 
kus, -y (1 kus, 2,3,4, kusy, 5, 7, 32 kusov) M 
málo, menej, najmenej 
mäsiarstvo, -a N 
miešať, miešam, miešajú 
móda, -y F 
môcť*, môžem, môžu 
múka, -y F 
nabudúce 
nákupné centrum, nákupné centrá M 
nevadí 
niekoľko 
nohavice (pomn.)  
nohavičky (pomn.) 
oblečenie, -ia N 
oblek, -y M 
obuv F 
olej, -e M 
opasok, -y M 
páčiť sa, páči sa mi, páčia sa mi 
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pančucha, -y F 
papiernictvo, -á N 
piecť*, pečiem, pečú 
pod 
podprsenka, -y F 
pol kila [½],  [¼]štvrť kila 
pomôcť*, pomôžem, pomôžu 
ponožka, -y F 
potraviny (pl.) F 
pridať, pridám, pridajú  
rád, radšej, najradšej 
rande N 
recept, -y M 
rifle (pomn.) 
rukáv, -y M 
rukavica, -e F 
sako, -á N 
slanina, -y F 
slipy (pomn.) 
smotana, -y F 
soľ F 
strecha, -y F 
sukňa, sukne F 
svadba, -y F 
sveter, svetre M 
šál, -y M 
šampón, -y M 
šaty (pomn.) 
šedý, -á, -é 
technika, -y F 
tenký, -á, -é 
teplo N 
tielko, -a N 
toaletný papier, toaletné papiere M 
topánky (pomn.) 
tričko, -á N 
trochu 
veľa, viac, najviac 
veľkosť, -i F 
vybrať si*, vyberiem si, vyberú si 
vyprážať, vyprážam, vyprážajú 
zima, -y F 
zobrať*, zoberiem, zoberú 
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8. lekcia 
U lekára 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● pomenovať časti ľudského tela 
● vyjadriť, čo nás bolí 
● zvládnuť základnú konverzáciu u lekára 
● používať a tvoriť minulý čas slovies 
● používať slovesá musieť, smieť 
● zvládnuť základnú konverzáciu v lekárni 
● tvoriť a používať minulý čas slovesa byť 
● používať spojku ktorý, -á, -é 
● vyjadriť ako sa cítime 
● porozumieť základným pokynom lekára 
 
 
Základné vetné modely: 
Čo vás bolí? Ako sa cítite? Som chorý/á. Musím ísť k lekárovi. Bolí ma noha. 
Nesmiete jesť citróny. Máte preukaz poistenca? Počkajte prosím! 
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M 8. 1             Páčia sa vám Vysoké Tatry?  
 

1a. Čítajte           
          Výlet v Tatrách 

Dnes je štvrtok. Jana a Tomáš 
majú voľno, idú na výlet do 
Vysokých Tatier. Jana a Tomáš sú 
dobrí priatelia a majú radi turistiku. 
Obaja chodia často do hôr. Bývajú a 
pracujú v Poprade a do hôr chodia 
oddychovať. Vysoké Tatry sú 
krásne. Je tu veľa pekných miest, 
kde Jana a Tomáš ešte neboli. Dnes 
chcú ísť na Zbojnícku chatu.  

Ráno je počasie pekné, svieti 
slnko, a tak si Tomáš oblečie tričko 
a krátke nohavice. Jana si oblečie 
tričko a športové nohavice, ale 
zoberie si aj bundu a teplé ponožky. 
Doobeda je v Tatrách krásne. Túra je 

ťažká, ale zhora je krásny výhľad. Jana a Tomáš vidia Gerlachovský štít, Kôprovský a aj 
Slavkovský štít. Poobede začne pršať. Jana a Tomáš sa ponáhľajú domov. Tomáš nemá dobrú 
obuv. Dáva si pozor, ale spadne. Tomáša bolí ľavá noha. Jana pomáha Tomášovi a spolu pomaly 
idú do doliny, kde majú auto.  
 
1b. Odpovedajte 
1. Kam idú Jana a Tomáš? 
2. Aký je deň? 
3. Chodia často do hôr? 
4. Čo si oblečie Jana? 
5. Oblečie si Tomáš teplý sveter? 
6. Je pekné počasie? 
7. Kedy začne pršať? 
8. Aké topánky má Tomáš? 
8. Bolí Tomáša ruka? 
 
Slovník 
výlet, -y M (idem na výlet) výhľad, -y M 
turistika F vidieť, vidím, vidia 
obaja (obidvaja) štít, -y M 
hory (pl.), idem do hôr F začať *, začnem, začnú  
chata, -y F pršať, prší (prézent) 
počasie N Dávaj si pozor! 
svietiť, svietim, svietia spadnúť *, spadnem, spadnú 
slnko (sg.) N pravý, -á, -é 
túra, -y F ľavý, -á, -é 
zhora  
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Ľudské telo 
M 8. 2  

 
 2. Nájdite na obrázku 

hlava 
 
krk   
 
chrbát 
 
rameno 
 
ruka 
 
lakeť 
 
noha 
 
koleno 
 
stehno 
 
lýtko  
 
päta 
 
prsty 
 
brucho  
 
prsia 

 
 
 
 

 
 
                      3. Nájdite na obrázku 

           tvár 
           oči  
           uši  
           nos  
           vlasy  
           brada  
          obočie 
           líca 
           čelo  
           ústa  
           zuby 
           hrdlo 
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4. Nájdite na obrázku 
mozog 
 
pľúca  
 
srdce 
 
žalúdok  
 
pečeň 
 
obličky  
 
krv 

 
Čo ťa bolí? 

5. Doplňte podľa významu 
1. V pondelok ma bolí ..........hlava..........................., preto sa nemôžem učiť. 
2. V utorok ma bolí ............................................, preto nemôžem hrať futbal. 
3. V stredu ma bolí ............................................, preto nemôžem písať úlohu. 
4. Vo štvrtok ma bolí ............................................, preto nemôžem jesť mäso. 
5. V piatok ma bolia ..........................................., preto nemôžem čítať knihu. 
6.  V sobotu ma bolia .................................., preto nemôžem ísť na diskotéku. 
7. V nedeľu ma bolí ........................................., preto nemôžem jesť zmrzlinu. 
 
 
M 8. 3      6a. Čítajte 
(Poznámka. Hovoríme: pán doktor, nie pán lekár)  U doktora 
Tomáš má opuchnutú nohu, preto ide k doktorovi. 
Doktor:  Čo vás bolí? 
Tomáš:   Bolí ma noha. 
Doktor:   Kde? 
Tomáš:   Tu, mám opuchnuté koleno. 
Doktor:  Čo ste robili? 
Tomáš:   Bol som na výlete vo Vysokých Tatrách a spadol som. 
Doktor:   Hm, to sa stáva. Noha nie je zlomená, ale to koleno potrebuje oddych. Musíte  
    veľa oddychovať, málo chodiť a koleno si musíte natierať krémom, ktorý vám  
    predpíšem. Predpíšem vám aj vitamíny. Dobre? Krém si musíte natierať na  
    koleno  dvakrát denne, ráno a večer. A jeden mesiac žiadna turistika! Oddych  
    je  dôležitý.  
Tomáš:   Dobre. 
Doktor:  Napíšem vám recept. Lieky si musíte ísť zobrať do lekárne a o dva týždne  
    príďte na kontrolu. 
Sestrička:  Pán Lipták, máte kartičku poistenca?  
Tomáš:   Áno, nech sa páči, tu je moja kartička poistenca. 
Sestrička:  Ďakujem. 
Tomáš:   Aj ja ďakujem. Dovidenia. 
Sestrička::   Dovidenia. 
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Minulý čas
(on forma)

Čo robil Tomáš? Čo robila Jana?

Čo robí Tomáš? Čo robí Jana?

robiť robil (-a,-o)
on robil, ona robila, ono robilo

písať písal (-a,-o)

čítať čítal (-a,-o)

mať mal (-a,-o)

kupovať kupoval (-a,-o)

on čítal, ona čítala, ono čítalo

on písal, ona písala, ono písalo

on kupoval, ona kupovala, ono kupovalo

on mal, ona mala, ono malo

Čo robí dieťa?

Čo robilo dieťa?

6b. Odpovedajte 
1. Ide Tomáš k lekárovi, alebo k doktorovi? 
2. Musí ísť Tomáš k lekárovi? 
3. Bolí Tomáša rameno? 
4. Čo povedal doktor? 
5. Môže Tomáš chodiť na turistiku? 
6. Musí Tomáš oddychovať? 
7. Potrebuje Tomáš kartičku poistenca? 
 
                

 Vo dvojici si pripravte dialóg na tému U doktora. Dialóg prezentujte pred triedou. 
 
 
Slovník 
doktor, -i = lekár, -i M žiadny, -a, -e 
opuchnutý, -á, -é kartička poistenca F 
To sa stáva. lekáreň, lekárne F 
zlomený, -á, -é liek, -y M 
oddych M prísť *, prídem, prídu, prišiel, prišla 
natierať, natieram, natierajú kontrola, -y F 
predpísať *, predpíšem, predpíšu Čo vás bolí? 
vitamín, -y M chrbtica, -e F 
 
 
 
 
M 8. 4  
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7. Vety dokončite 
1. Lucia pila   pomarančový džús. 
 
2. Lenka počúvala ....................................................................................................... 
 
3. Matúš platil .............................................................................................................. 
 
4. Viera nekupovala ..................................................................................................... 
 
5. Dana telefonovala .................................................................................................... 
 
6. Andrej večeral .......................................................................................................... 
 
7. Vlado nikdy nebýval ................................................................................................ 
 
8. Tereza obedovala ..................................................................................................... 
 
9. Roman neupratoval .................................................................................................. 
 
 
8. Doplňte minulý čas 
študovať (on) študoval 

 
 (ona) študovala 

pozerať 
 

(on) (ona) 

variť 
 

(on) (ona) 

potrebovať 
 

(on) (ona) 

bývať 
 

(on) (ona) 

chodiť 
 

(on) (ona) 

obedovať 
 

(on) (ona) 

hľadať 
 

(on) (ona) 

čakať 
 

(on) (ona) 

pracovať 
 

(on) (ona) 

umývať sa 
 

(on) (ona) 

učiť sa 
 

(on) (ona) 

počúvať 
 

(on) (ona) 

piť 
 

(on) (ona) 
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telefonovať 
 

(on) (ona) 

večerať 
 

(on) (ona) 

platiť 
 

(on) (ona) 

volať 
 

(on) (ona) 

cestovať 
 

(on) (ona) 

predať 
 

(on) (ona) 

upratovať 
 

(on) (ona) 

česať sa 
 

(on) (ona) 

stáť   
 

(on) (ona) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Napíšte v minulom čase 
1. Peter včera (písať)    písal              list. 
 
2. Zuzana v stredu (kupovať) ...................................................... novú sukňu. 
 
3. Ján (vidieť) ........................................................................ zaujímavý film. 
 
4. Ráno sa Marek (česať sa) ............................................................................ 
 
5. Adam (stáť)  .............................................................................. na stoličke. 
 
6. Alena (pracovať) ....................................................... včera, dnes nepracuje. 
 
7. Veronika včera (sedieť a čítať) ................................................. dobrú knihu. 
 
8. Andrea (spať) .................................................................................. doobeda. 

infinitív                   PRÉZENT     PRÉTERITUM 
spať (ja) spím (oni) spia (on) spal 
stáť (ja) stojím (oni) stoja (on) stál 
česať sa (ja) češem sa (oni) češú sa (on) česal sa 
písať (ja) píšem (oni) píšu (on) písal 
kupovať (ja) kupujem (oni) kupujú (on) kupoval 
vidieť (ja) vidím (oni) vidia (on) videl 
večerať (ja) večeriam (oni) večerajú (on) večeral 
stáť (ja) stojím (oni) stoja (on) stál 
sedieť (ja) sedím (oni) sedia (on) sedel 
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Nepravidelné slovesá

byť bol (-a,-o)
on bol, ona bola, ono bolo

ísť išiel (-a,-o)
on išiel, ona išla, ono išlo

jesť jedol (-a,-o)
on jedol, ona jedla, ono jedlo

sedieť sedel (-a,-o)
on sedel, ona sedela, ono sedelo

chcieť chcel (-a,-o)
on chcel, ona chcela, ono chcelo

vidieť videl (-a,-o)
on videl, ona videla, ono videlo

rozumieť rozumel (-a,-o)
on rozumel, ona rozumela, ono rozumelo

M 8. 5  
10. Počúvajte a odpovedajte Čo robil Jozef? 
ráno 
 

 

na obed 
 

 

poobede 
 

 

večer 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Napíšte v minulom čase 
1. Tomáš je na výlete v Tatrách.  Tomáš bol na výlete v Tatrách. 
 
2. Jana je vo Vysokých Tatrách.  ............................................................................................ 
 
3. Kde je Tomáš?   ............................................................................................ 
 
4. Marek je v škole.   ............................................................................................ 
 
5. Zuzana je v obchode.  ............................................................................................ 
 
6. Kde je Jana?   ............................................................................................ 
 
7. Jana je u lekára.   ............................................................................................ 
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12. Napíšte v minulom čase 
1. Marek vidí kamaráta Juraja. Marek videl kamaráta Juraja. 
 
2. Milan rozumie po slovensky. ............................................................................................ 
 
3. Jana je fazuľovú polievku.  ............................................................................................ 
 
4. Tomáš ide k lekárovi.  ............................................................................................ 
 
5. Jana sa chce učiť slovenčinu. ............................................................................................ 
 
6. Jana stojí v triede.   ............................................................................................ 
 
7. Tomáš je rybu a zemiaky.  ............................................................................................ 
 
8. Tomáš chce robiť na pošte. ............................................................................................ 
 
9. Andrej sedí v triede.   ............................................................................................ 
 
13. Čítajte  
Jana je u doktora 
Janu bolí hrdlo a má zvýšenú teplotu. Musí ísť k lekárovi. 
Doktor:  Dobrý deň, pani Ondrejková, ako sa máte? Čo vás bolí? 
Jana:   Dobrý deň, pán doktor. Bolí ma hrdlo, mám nádchu a včera som mala aj   
  teplotu. 
Doktor:  Mali ste teplotu? Hm, pozrieme sa na to hrdlo. 
    Pani Ondrejková, máte zapálené hrdlo. Musím vám predpísať antibiotiká. 
Jana:   Pán doktor, prosím vás, môžete mi predpísať iné lieky? Na  
                       antibiotiká mám alergiu. 
Doktor:  Samozrejme, predpíšem vám iné lieky. Musíte ich brať trikrát denne, ráno, na 

obed a večer a nesmiete piť mlieko. 
Jana:  A môžem jesť citróny a pomaranče? 
Doktor: Áno, môžete. 
Jana:   Dobre, ďakujem. 
Doktor:  O týždeň príďte na kontrolu. 
Jana:   Áno, prídem. Dovidenia. 
Doktor:  Dovidenia. 
 
14. Pýtajte sa na zvýraznené slovo 
 
1. ............................................................................    Áno, Jana bola u doktora. 

2. ............................................................................    Áno, Jana včera mala teplotu. 

3. ............................................................................    Áno, Jana má na antibiotiká alergiu. 

4. ............................................................................    Doktor predpísal Jane tabletky. 

5. ............................................................................    Jana musí brať lieky ráno, na obed a večer.                      

6. ............................................................................    Áno, Jana môže jesť citróny a pomaranče.                      
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Slovník 
zvýšená teplota antibiotiká 
teplota, -y F alergia, -ie F,   alergia na... 
Ako sa cítite? brať*, beriem, berú 
nádcha F tabletka, -y F 
pozrieť sa, pozriem sa, pozrú sa pred jedlom  
zapálený, -á, -é po jedle 
 
M 8. 6     musieť*  

 
 
 
 

 
Musím si kúpiť nový kabát, pretože tento je už starý. Keď ťa bolí brucho, musíš ísť k doktorovi. 
Musím ísť do práce. Musíme sa učiť slovenčinu. Zajtra nemusím vstávať skoro, pretože mám 
voľno. Som chorý, preto musím jesť veľa ovocia a zeleniny. Musím ísť domov, je neskoro. 
  
15. Doplňte podľa významu 
1. Musím variť  večeru. 
 
2. Musia ísť .................................................................................. 
 
3. Nemusím upratovať ................................................................. 
 
4. Večer musím pozerať ............................................................... 
 
5. Musíš obedovať ........................................................................ 
 
6. Musíme si kúpiť ....................................................................... 
 
7. Nemusím jesť ........................................................................... 
 
8. Musíte sa učiť ........................................................................... 
 
9. Musíme písať ........................................................................... 
 

 
16. Aký je tvoj ideálny deň? 
Môj ideálny deň je vtedy, keď nemusím ..................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 Čo musíte robiť každý deň?  Čo nemusíte robiť každý deň? 
 
 

ja              musím  my        musíme  
ty               musíš vy           musíte 
on/ona/ono  musí oni/ony    musia 

ja                 nemusím my       nemusíme 
ty                  nemusíš vy          nemusíte 
on/ona/ono    nemusíš oni/ony   nemusia 
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M 8. 7    smieť (vyjadruje dovolenie niečo urobiť) 
 
 
 
 

 
Môžem si sadnúť?    Smiem si sadnúť? 
Môžem ísť ďalej?    Smiem ísť ďalej? 

 
 
 

Tu nesmieš fajčiť! Beriem lieky, preto nesmiem piť alkohol. Nesmieš prísť neskoro! 
Večer nesmiete pozerať televíziu!  
 

 
 
17. Doplňte, čo musíte a čo nesmiete robiť. 
1. V škole nesmiem         fajčiť. 
2. V škole ................................... piť alkohol. 
3. V škole ................................... študovať. 
4. V škole ................................... hovoriť po anglicky. 
5. V škole ................................... písať úlohy. 
6. V škole ................................... hovoriť po slovensky. 
7. V škole ................................... počúvať učiteľa. 
 
 
18. Spojte podľa významu 
1. Keď piješ alkohol    a) musíš ísť do kina. 
2. Keď chceš večerať    b) musíš ísť k lekárovi. 
3. Keď chceš fajčiť    c) musíš si hľadať prácu. 
4. Keď si chorý    d) musíš rozprávať po slovensky. 
5. Keď chceš pracovať   e) nesmieš šoférovať. 
6. Keď sa chceš naučiť po slovensky  f) nesmieš byť v triede. 
7. Keď chceš vidieť nový film  g) musíš uvariť večeru. 
 

 
 Chcete študentovi prenajať byt. Povedzte, čo musí robiť a čo nesmie robiť.  

               (Pomôcky: hudba, televízia, pes, fajčenie, kúpeľňa, upratovanie, návštevy, platenie  
                účtov ...) 
 
 
19. Podľa významu doplňte (môcť, musieť, smieť) 
1. Keď som chorý,     musím           ísť k lekárovi. 
 
2. Keď mám v byte neporiadok, .............................................. upratovať. 
 
3. Keď nemám telefón, ............................................................ telefonovať. 
 

ja              smiem  my         smieme  
ty               smieš vy            smiete 
on/ona/ono  smie oni/ony        smú 

ja                 nesmiem my       nesmieme 
ty                  nesmieš vy          nesmiete 
on/ona/ono    nesmie oni/ony     nesmú 
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4. Keď ma bolí hlava, ............................................................... spať. 
 
5. Keď nemám peniaze, ............................................................ ísť do obchodu. 
 
6. Keď beriem lieky, ................................................................. piť alkohol. 
 
7. Keď nerozprávam dobre po slovensky, ................................ sa viac učiť. 
 
8. Keď som unavený, ................................................................ oddychovať. 
 
9. Keď som chorý, ..................................................................... jesť veľa zeleniny a ovocia. 
 
 
20. Pýtajte sa a odpovedajte 
Čo musíte dnes robiť?   Môžete piť alkohol? 
Čo nemusíš dnes robiť?   Smiete večer pozerať televíziu? 
Musíte ísť zajtra do práce?   Chcete ísť dnes na kávu? 
Musíte sa učiť slovenčinu?   Musíte hovoriť po slovensky? 
Musíte ísť večer do mesta?   Musíte ísť zajtra k lekárovi? 
 
 
 
  V lekárni 
Magistra:  Prosím. 
Jana:   Dobrý deň, prišla som si po lieky. Tu je recept od doktora. 
Magistra:  Máte preukaz poistenca? 
Jana:   Áno, mám. Nech sa páči, tu je. 
Magistra:  Áno, tie lieky, čo vám predpísal pán doktor, máme. Počkajte chvíľu, prosím. 
  O chvíľu. 
Magistra:  Nech sa páči, tu sú vaše lieky. Musíte ich brať trikrát denne: ráno, na obed 

a večer, ale pozor, nesmiete piť mlieko. 
Jana:   Ďakujem, dovidenia. 
Magistra:  Dovidenia. 
 
 
 
Odpovedajte 
Kde bola Jana?  
Potrebovala Jana preukaz poistenca?  
Musí Jana užívať lieky dvakrát denne?  
Môže Jana piť mlieko? 
 
 
 

 Vo dvojiciach si s partnerom pripravte dialóg na tému  V lekárni. Študent A je    
              magister a študent B je zákazník. 
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M 8. 8  
 
 
 
    1.         2.         3.                                            1.                    2. 

 ja  som  bol(a)    bol(a)   som 
   ty si bol(a)    bol(a)  si 
   on  bol(a)    bol(a) 
   my sme boli    boli  sme 
   vy ste boli    boli  ste 
   oni  boli    boli 
  
   

prítomný čas (prézent) minulý čas (préteritum) 
  Ivana je doma.   Ivana bola doma. 
  Som v reštaurácii.  Bol som v reštaurácii. 
  Ty si doma.   Bol si doma. 
  Roman je v meste.  Roman bol v meste. 
  Oni sú u lekára.  Boli u lekára. 
  Sme v obchode.  Boli sme v obchode. 

  
21. Čítajte 
 Bol   som   včera večer doma. 
 Aneta      nebola včera večer doma. 
 Nikdy   som   nebola v Prahe. 
 Boli   ste   u lekára? 
 Včera   sme   boli v meste. 
 Boli   ste   včera v kine? 
 Oni      neboli včera na diskotéke. 
 
 
22. Doplň správnu formu slovesa byť 
1. (on)   Bol                                v kine. 
2. Ivana .............................................. celý deň doma. 
3. (my) ............................................... v práci. 
4. (ty) ................................................. dnes v obchode? 
5. (vy) ................................................ u lekára? 
6. (ja) ................................................. v novom obchodnom centre. 
7. (ona) .............................................. v Bratislave. 
 
 
   robiť (minulý čas) 
      
 
 
 
 
 
 
 

ja  som robil(a)          robil(a) som 
ty      si robil(a)          robil(a) si 
on, ona robil(a)          robil(a) 
my   sme robili          robili sme 
vy      ste robili          robili ste 
oni          robili          robili 

Minulý čas
BYŤ
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23. Doplňte som, si, sme, ste, 0 
Ja ....................... robila večeru. My ........................... robili veľké upratovanie. Peter a Ján 
............................. robili raňajky. Ty ............................ robil ten zemiakový šalát. Mama včera 
............................ robila halušky. My ........................................ robili zemiakové placky. Ty 
................................ robil obed. 
 
24. Čítajte 
Ja      som     čítal(a), písal(a), pozeral(a), čakal(a), telefonoval(a), videl(a), potreboval(a).... 
Ty     si         oddychoval(a), spal(a), býval(a), študoval(a), kupoval(a), pil(a) ..... 
On                počúval, chodil, obedoval, varil, mal, jedol, umýval.... 
Ona              počúvala, chodila, obedovala, varila, mala, jedla, umývala.... 
My    sme     čítali, písali, pozerali, čakali, telefonovali, videli, potrebovali.... 
Vy     ste       oddychovali, spali, bývali, študovali, kupovali, pili ..... 
Oni                počúvali, chodili, obedovali, varili, mali, jedli, umývali .... 
 
 
25. Opravte slovosled 
1. Včera boli sme celý deň doma.    Včera sme boli celý deň doma. 
 
2. Ty ešte spal si? ................................................................................................................. 
 
3. Včera písali sme úlohu. .................................................................................................... 
 
4. Petra kupovala čerstvý chlieb. .......................................................................................... 
 
5. Ty býval si vo Zvolene. .................................................................................................... 
 
6. Ja večerala som v reštaurácii. ........................................................................................... 
 
7. Včera pili biele víno ste. ...................................................................................................  
 
26. Doplňte osobu 
chodil som   (ja)  počúvali   ____________ umýval som sa  __________ 
videli sme  ________  telefonoval si _________ musel si ________________ 
jedli   ____________  varila  _______________ učil si sa   _______________ 
čítal som  _________  spali ste  _____________ oddychovali _____________ 
chceli sme  ________  pracoval som  _________ pil _____________________ 
bývali ____________  mali sme _____________ museli __________________ 
 
                                   Kedy? 

včera 
predvčerom 
minule 
minulý týždeň 
minulý pondelok 
minulý utorok  
minulú stredu (sobotu, nedeľu) 
minulý rok 
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27. Dajte do minulého času 
1. Videl som                                                pána Kováča. (ja – vidieť) 
2. Včera ...................................................... v Bratislave. (ja – byť) 
3. Predvčerom ............................................ výbornú večeru. (my – variť) 
4. Včera ...................................................... na doktorku Juríkovú. (vy – čakať) 
5. Minulý týždeň Peter ............................... dobrý film. (on – vidieť) 
6. Minulú stredu ..........................................výborné kura. (ja – jesť) 
7. Minulý utorok.......................................... pána Vozára. (my – hľadať) 
8. Minulý rok .............................................. v Poprade. (ja – bývať) 
 

 Pýtajte sa partnera 
1. Pozeral si včera televíziu?     5. Telefonoval si včera? 

            2. Čítal si nejakú slovenskú knihu?    6. Počúval si včera hudbu? 
            3. Bol si včera v reštaurácii?     7. Upratoval si minulý týždeň? 
            4. Bol si niekedy v Bratislave?    8. Videl si včera učiteľku? 
 
28. Dajte do minulého času (pozor na osobu) 
1. Čakám na doktora Sýkoru.   Čakal som na doktora Sýkoru. 
 
2. Som v Bratislave.    ............................................................................................ 
 
3. Piješ červené víno a minerálku. ............................................................................................ 
 
4. Toto je môj dobrý učiteľ.  ............................................................................................ 
 
5. Nebývame vo veľkom meste. ............................................................................................ 
 
6. Hľadám sestričku Dobrovskú. ............................................................................................ 
 
7. Ján a Maroš hrajú futbal.  ............................................................................................ 
 
8. V lekárni kupujeme lieky.  ............................................................................................ 
 
 
M 8. 9  
29. Počúvajte a odpovedajte Kde bol/a... 
Lenka 
 

 

Milan 
 

 

Veronika 
 

 

mama 
 

 

otec 
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30. Pýtajte sa v triede 
 Meno Odpoveď 
Čo si robil včera?   

 
 

Čo si robil predvčerom?   
 
 

Čo si robil minulý týždeň?   
 
 

Čo si robil minulý rok?   
 
 

Čo si robil minulú stredu?   
 
 

Čo si robil minulý piatok?   
 
 

Čo si robil minulú nedeľu?   
 
 

 
     Stretnutie 
Tomáš:     Ahoj, Jana. 
Jana:      Ahoj. Ako sa máš? Bolí ťa ešte noha? 
Tomáš:     Mám sa dobre, ale noha ma ešte stále bolí. Doktor povedal, že nie je  
       zlomená, ale musím veľa oddychovať. Zajtra idem na kontrolu. A ako sa    
                                     máš ty? 
Jana:      Ja som bola minulý týždeň chorá. 
Tomáš:     Naozaj? 
Jana:     Áno, mala som chrípku. Musela som zostať doma. Nechodila som do  
       práce, brala som lieky, oddychovala som a jedla som veľa ovocia  
       a zeleniny. 
Tomáš:    Ako sa cítiš teraz? 
Jana:    Teraz sa už cítim OK. Ešte nemôžem ísť na turistiku do Vysokých  
      Tatier, ale už sa cítim dobre. 
Tomáš (smiech):  Ani ja ešte nemôžem ísť na turistiku, ale môžem ťa pozvať na kávu? 
Jana (smiech):   Áno, dobre, na kávu ísť môžem. 
Tomáš:   V meste je príjemná malá kaviareň. Môžeme ísť tam? 
Jana:     Jasné! 
 

 
 Pracujte vo dvojiciach. Pre partnera si pripravte 5 otázok z textu (pýtajte sa na  

          stretnutie Jany a Tomáša) Partner na otázky odpovie. 
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Slovník 
stretnutie, -ia N Cítim sa dobre. 
stretnúť sa*, stretnem sa, stretnú sa 
                    stretol, stretli 

pozvať*, pozvem, pozvú 
                

chorý, -á, -é Môžem ťa (vás) pozvať? 
zdravý, -á, -é príjemný, -á, -é 
chrípka, F kaviareň, -e F 
zostať*, zostanem, zostanú  
 
Ako sa cítia? 
smutný, veselý, šťastný, nešťastný, unavený, nervózny, unudený, vystrašený, depresívny, 
nahnevaný 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ján       Pavol       Jozef   
   

           
  
    

 
 
 
 
 
 

          Karol         Peter    Marek 
 
31. Odpovedajte    Ako sa cítiš, keď ...... 
1. Ako sa cítiš, keď musíš vstať skoro ráno?    Cítim sa nahnevaný. 
 
2. Ako sa cítite, keď sa vaše dieťa smeje? .................................................................................. 
 
3. Ako sa cítiš, keď prší celý deň? ............................................................................................... 
 
4. Ako sa cítiš, keď ťa bolí hlava? ............................................................................................... 
 
5. Ako sa cítiš, keď stretneš priateľa? .......................................................................................... 
 
6. Ako sa cítite, keď ste chorý? .................................................................................................... 
 
7. Ako sa cítiš, keď si kúpiš nové topánky? ................................................................................. 
 
8. Ako sa cítite, keď idete k zubárovi?  ........................................................................................ 
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M 8. 10   
Zahrajme sa!  

 
 
 
32. Pýtajte sa. Zistite v triede, kto je smutný, veselý, šťastný, nešťastný...  
smutný veselý šťastný nervózny nešťastný nahnevaný unudený vystrašený 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 

  Ako sa cítite teraz? 

 Vyjadrite mimikou, rukami, telom: 
To nie je môj problém. Ahoj! Výborné! Daj mi to! Som nahnevaný. Prepáčte! To nie      
je zlé! Poďme! Dovidenia! Nerozumiem. Poďte sem! Choď preč! 

 
Byť zdravý 
Recept ako byť zdravý. 
33a. Čo musíme robiť?  1. Musíme jesť veľa zeleniny a ovocia. 
    
   2. ............................................................................................................. 
 
   3. ............................................................................................................. 
    
   4. ............................................................................................................. 
    
   5. ............................................................................................................. 
    
   6. ............................................................................................................. 
    
   7. ............................................................................................................. 
 
33b. Čo nesmieme robiť? 
   1.             Nesmieme piť alkohol. 

2. ............................................................................................................. 
 

3. ............................................................................................................. 
 

4. ............................................................................................................... 
 
5. ............................................................................................................... 
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Nemocnica

 
6. ............................................................................................................... 
 
7. ............................................................................................................... 

 
 
   Na kontrole u doktora 

Doktor:  Dobrý deň, pán Lipták, ako sa cítite? 
Tomáš:  Nie veľmi dobre, noha ma stále bolí. 
Doktor:  Kde vás bolí? 
Tomáš:  Tu, najviac ma bolí koleno. 
Doktor:  Hm, to nie je dobré. Musíte ísť do nemocnice. 
Tomáš:  Do nemocnice? 
 Doktor:  Áno, ale nebojte sa, musíte ísť na ďalšie vyšetrenie. 

                   Musíte ísť na röntgen. 
               Tomáš:      A kde to je? 
               Doktor:           Je to v nemocnici na prvom poschodí, vedľa zubného  
                  oddelenia.  
               Tomáš:      Dobre, ďakujem. Dovidenia. 
             Doktor:           Dovidenia. 
 
Odpovedajte podľa textu ÁNO/NIE 
1. Tomáš sa cíti dobre. 
2. Tomáša bolí ľavé rameno. 
3. Tomáš nemusí ísť na ďalšie vyšetrenie. 
4. Tomáš musí ísť na röntgen. 
5. Röntgen je vedľa zubného oddelenia. 
Slovník 
Stále zubné oddelenie, -ia F 
nemocnica, -e F pacient, -i M  pacientka, -y F 
do nemocnice poliklinika, -y F 
báť sa*, bojím sa, boja sa spýtať sa, spýtam sa, spýtajú sa 
Nebojte sa! pohotovosť F 
vyšetrenie, -ia N zubár, -i M 
vyšetriť, vyšetrím, vyšetria ambulancia, -ie F 
 
Užitočné frázy 
    Čo vás bolí?  
    Ako sa cítite? 
    Kde vás bolí? 
    Tu ma bolí./Bolí ma ruka, noha, chrbtica....   
    Vyzlečte sa! 
    Oblečte sa! 
    Otvorte ústa! 
    Sadnite si! 

Ľahnite si! 
Počkajte, prosím! 
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 S partnerom si pripravte dialóg na tému U doktora. (povedzte, čo vás bolí, kde,     
              ako dlho, doktor predpíše lieky...)     
    

 
34. Podľa významu doplňte vhodné slovo 
1. Musíte ............................. veľa zeleniny a ovocia. 
2. Bolí ................ brucho? 
3. Minulý týždeň ......................... videl Terezu Kováčovú. 
4. Ako ..................cítiš? 
5. ........................ ste v obchode? 
6. Musím ............................ k lekárovi. 
7. Beriem lieky, nesmiem ............................... alkohol. 
8. Cítim ............................ unavená. 
9. Včera ........................ stretol pána Ivana. 
 
 
 
  Stretnutie na ulici 
Jana:   Dobrý deň, pán doktor! 
Doktor:  Dobrý deň, pani Ondrejková. Ako sa máte? 
Jana:   Nie veľmi dobre. Brala som lieky, tak ako ste mi povedali, ale stále mám   
  nádchu. 
Doktor:  Hm, to nie je dobre. Pani Ondrejková, boli ste na kontrole? 
Jana:   Nie, na kontrole som nebola. Včera som bola v Bratislave a dnes som mala  
  veľa práce. 
Doktor:  Vy ste boli v Bratislave? 
Jana:   No, áno, v Bratislave som mala dôležité stretnutie. 
Doktor:  Pani Ondrejková, prečo ste nezostali doma a neoddychovali? Ešte nie ste  
                       zdravá! 
Jana:   Hm, asi máte pravdu. Zajtra ráno zavolám vašej sestričke a objednám sa na  
  kontrolu. 
Doktor:  Dobre, dovidenia 
Jana:   Dovidenia. 
 
 
35. Text prerozprávajte  
(pomocné otázky) Kde stretla Jana a doktora? O čom sa rozprávali? Bola Jana na kontrole? 
Čo robila Jana? Je Jana zdravá? Objedná sa Jana na kontrolu? 
 
 
Slovník 
ulica, -e F Máte pravdu. 
dôležitý, -á, -é objednať sa, objednám sa, objednajú sa 
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1. poschodie

prízemie röntgen
pohotovosť

zubné oddelenie
očné oddelenie

chirurgia
interné

gynekológia

infekčné
kožné
krčné

2. poschodie

3. poschodie

POLIKLINIKA

Vy ste boli v Bratislave? Vy ste bola v Bratislave?

Vy ste bol v Bratislave?
Kde ste boli?
Boli ste u doktora?
Čítali ste knihu?
Písali ste úlohu?
Boli ste včera doma?

Čítala ste knihu?

M 8. 11  
 

 
 

      36a. Podľa obrázku opíšte polikliniku 
 

       36b. Odpovedajte 
       Kam musíš ísť, keď... 
      1. Kam musíš ísť, keď ťa bolí zub? 
      2. Kam musíš ísť, keď ťa bolí brucho? 
      3. Kam musíš ísť, keď máš zlomenú             
          nohu? 
      4. Kam musíš ísť, keď ťa bolia oči? 
      5. Kam musíš ísť, keď ťa bolí ruka? 
      6. Kam musíš ísť, keď ťa bolí žalúdok? 
 

Boli ste už v nemocnici? Koľko dní ste boli 
v nemocnici? Aké ste mali problémy?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 8. 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva pila minerálku, ktorá bola studená. Videl som ženu, ktorá mala červené vlasy. Michal si 
kúpil počítač, ktorý je najmodernejší. To je pero, ktoré nepíše. Muž, ktorý čítal, bol vysoký 

ktorý ktoréktorá

Maskulínum Feminínum Neutrum Plurál (F, N, Mn)

ktoré

Konjunkcia ktorý, -á, -é

Plurál (Mž)

ktorí
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a pekný. To sú muži, ktorí bývajú v Bratislave. Ivan videl dom, ktorý stál 30 miliónov korún. 
To sú ženy, ktoré boli v meste. To je ovocie, ktoré kúpila Darina. Videl dieťa, ktoré bolo 
šťastné. 

 
37. Dokončite vety. Použite konjunkciu ktorý, -á, -é 
1. Beriem lieky, ktoré mi predpísal doktor. 
 
2. Môj kamarát si kúpil byt, ................................................................................................. 
 
3. Zuzana videla včera film, ................................................................................................. 
 
4. Jedol ovocie, ..................................................................................................................... 
 
5. To sú svetre, ..................................................................................................................... 
 
5. Otec uvaril večeru, ........................................................................................................... 
 
6. Bola tam krásna žena, ...................................................................................................... 
 
7. To sú moji kamaráti, ........................................................................................................ 
 
8. To sú jablká, .................................................................................................................... 
 
9. Juraj kúpil dom, .............................................................................................................. 
 
10. Bolo tam dieťa, ............................................................................................................. 
 
 
 
38. Doplňte  alebo, ale, a, pretože, keď, že, ktorý, -á, -é, -í 
1. Ivan si kúpil mobil, ________________ je drahší ako počítač. 
2. V sobotu chcem ísť do kina, _______________ do divadla. 
3. ____________ ma bolí hrdlo, musím ísť k lekárovi. 
4. Zvyčajne mám na raňajky chlieb, maslo ______________ šunku. 
5. To je dievča, ________________ je najveselšie. 
5. Peter hovoril, _____________ kúpi mlieko a syr. 
6. Nemám rád mlieko, ______________________ mám rád syry a jogurty. 
7. Potrebujem nový mobil, ____________________ môj mobil je starý. 
8. Musím ísť k lekárovi, __________________ ma bolí zub. 
9. To sú moji kamaráti, ___________________ bývajú v Bratislave. 
 
 
 
39. Pýtajte sa na zvýraznené slovo 
1. Čo vás bolí?        Bolí ma ruka. 
 
2. .................................................................................Som unavený.  
 
3. .................................................................................Včera som bol v reštaurácii. 
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4. .................................................................................Áno, včera som videla ten nový film. 
 
5. ................................................................................. Včera som sa prišiel neskoro. 
 
6. ................................................................................. Milan umýval okná minulý týždeň. 
 
7. ................................................................................. Milan umýval okná minulý týždeň. 
 
8. ................................................................................. Milan umýval okná minulý týždeň. 
 
9. ................................................................................. Včera sme boli v Nitre. 
 
 
 
40. Napíšte 10 viet na tému Čo ste robili cez víkend? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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SLOVNÍK   8. lekcia 
alergia, -ie F 
ambulancia, -ie F 
antibiotiká 
báť sa*, bojím sa, boja sa 
bolieť*, bolí, bolia 
brada, -y F 
brať*, beriem, berú 
brucho, -á N 
čelo, -á N 
depresívny, -a, -e 
dolina, -y F 
dôležitý, -á, -é 
hlava, -y F 
hrdlo, -á N 
chata, -y F 
chorý, -á, -é 
chrbát, -y M 
chrbtica, -e F 
chrípka, -y F 
kartička poistenca F 
kaviareň, kaviarne F 
koleno, -á N 
kontrola, -y F 
krk, -y M 
krv F 
ktorý, -á, -é 
lakeť, lakte M 
ľavý, -á, -é 
lekáreň, lekárne F 
líce, -a N 
liek, -y M 
lýtko, -a N 
mihalnice (pl.) 
minule 
minulý, -á, -é 
mozog M 
musieť*, musím, musia 
nádcha F 
nahnevaný, -á, -é 
natierať, natieram, natierajú 
nemocnica, -e F 
nervózny, -a, -e 
nešťastný, -á, -é 
noha, -y F 
nos M 
obaja 
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objednať sa, objednám sa, objednajú sa 
obličky (pl.) 
obočie N 
oddych M 
oko, oči N 
opuchnutý, -á, -é 
pacient, -i M   
pacientka, -y F 
päta, -y F 
pečeň F 
pľúca (pomn.) 
po jedle 
počasie (sg.) N 
pohotovosť F 
poliklinika, -y F 
pozrieť sa, pozriem sa, pozrú sa, pozrel sa  
pozvať*, pozvem, pozvú 
pravý, -á, -é 
predpísať*, predpíšem, prepíšu 
predvčerom 
príjemný, -á, -é 
prísť*, prídem, prídu, prišiel, prišla 
prsia (pl.) 
prst, -y M 
pršať, prší (prézent), pršalo (préteritum) 
rameno, -á N 
ruka, -y F 
slnko (sg.) N 
smieť, smiem, smú 
spadnúť*, spadnem, spadnú, spadol, spadla, spadli 
spýtať sa, spýtam sa, spýtajú sa 
srdce, -ia N 
stále 
stehno, -á N 
stretnúť sa*, stretnem sa, stretnú sa, stretol sa, stretla sa, stretli sa 
stretnutie, -ia N 
svietiť, svietim, svieta 
šťastný, -á, -é 
štít, -y M 
tabletka, -y F 
telo, -á N 
teplota, -y F 
túra, -y F 
turistika F 
tvár, -e F 
ucho, uši N 
ulica, -e F 
unudený, -á, -é  /znudený/ 
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ústa (pomn.) 
včera 
vitamín, -y M 
vlasy (pl.) 
vnútorné orgány (pl.) 
výhľad, -y M 
výlet, -y M 
vystrašený, -á, -é  
vyšetrenie, -ia N 
začať*, začnem, začnú (préz.= fut.) 
zapálený, -á, -é 
zdravý, -á, -é 
zhora 
zlomený, -á, -é 
zub, -y M 
zubár, -i M 
zubné oddelenie, -ia F 
zvýšená teplota 
žalúdok, -y M 
žiadny, -a, -e 
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9. lekcia 
Na úrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● zvládnuť základnú konverzáciu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
● tvoriť a používať radové číslovky 
● odpovedať na otázku Koľkého je dnes? 
● odpovedať na otázku Kedy si sa narodil/a? 
● vyplniť dotazník 
● zvládnuť základnú konverzáciu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
● odpovedať na otázku O koľkej? 
● čítať otváracie hodiny 
● napísať a poslať pohľadnicu a list 
● zvládnuť základnú konverzáciu na pošte 
 
 
Základné vetné modely: 
Koľkého je dnes?/Aký je dnes dátum? Kedy si sa narodil? Kedy si sa 
narodila? Môžete mi pomôcť? O koľkej? O jednej. O štvrť na osem. 
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M 9. 1                                                                   
Na ulici 
A: Dobrý deň, prosím vás, môžete mi pomôcť? 
B: Áno, samozrejme. 
A: Stratil som cestovný pas a neviem, čo mám robiť. 
B: Vy nie ste odtiaľto, však? 
A: Nie, ja som z Afganistanu. 
B: Musíte ísť na políciu.  
A: Ďakujem. 
 
 
Na polícii 
C: Dobrý deň, čo potrebujete? 
A: Dobrý deň, stratil som cestovný pas. 
C: Kde a kedy ste stratili cestovný pas? 
A: Minulý týždeň v piatok trinásteho som bol na diskotéke a v sobotu som pas už nemal. 
C: Hľadali ste pas dobre? 
A: Áno, pas som hľadal všade. 
C: A našli ste ten pas? 
A: Nie, nenašiel. 
C: Ako sa voláte? 
A: Mohammed Mossi. 
C: Kedy ste sa narodili? 
A: Narodil som sa 15. 6. 1964 (pätnásteho šiesty tisícdeväťstošesťdesiatštyri) 
C: Kde ste sa narodili? 
A: Narodil som sa v Kábule. 
C: Odkiaľ ste? 
A: Som z Afganistanu. 
C: Ako dlho ste na Slovensku? 
A: Na Slovensku som už dva roky. 
C: Prosím, vyplňte tento formulár. A príďte poobede, dáme vám náhradný doklad. 
A: Dobre, ďakujem. 
 
Slovník 
stratiť, stratím, stratia (préz.= fut.) vyplniť, vyplním, vyplnia (préz.= fut.) 
cestovný pas, cestovné pasy M formulár, -e M 
polícia, na políciu F ako dlho ... 
diskotéka, -y F doklad, -y M 
už náhradný, -á, -é 
všade ukradnúť*, ukradnem, ukradnú 

ukradol, ukradla, ukradli (préz.= fut.) 
nájsť*, nájdem, nájdu, 
našiel, našla, našli (préz.= fut.) 

zabudnúť*, zabudnem, zabudnú, 
zabudol, zabudla, zabudli (préz.= fut.) 

narodiť sa, narodím sa, narodia sa 
(préz.= fut.) 

poradie, v poradí 

 
 

 S partnerom si pripravte dialóg na polícií:   Zabudol som si pas v obchode. 



 176

 
M 9. 2  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Radové číslovky 
Koľkého? 

1 jeden 1. prvý (-á, -é) prvého 
2 dva 2. druhý (-á, -é) druhého   
3 tri 3. tretí (-ia, -ie) tretieho 
4 štyri 4. štvrtý (-á, -é) štvrtého 
5 päť 5. piaty (-a, -e) piateho 
6 šesť 6. šiesty (-a, -e) šiesteho 
7 sedem 7. siedmy (-a, -e) siedmeho 
8 osem 8. ôsmy (-a, -e) ôsmeho 
9 deväť 9. deviaty (-a, -e) deviateho 
10 desať 10. desiaty (-a, -e) desiateho 
11 jedenásť 11. jedenásty (-a, -e) jedenásteho 
12 dvanásť 12. dvanásty (-a, -e) dvanásteho 
13 trinásť 13. trinásty (-a, -e) trinásteho 
14 štrnásť 14. štrnásty (-a, -e) štrnásteho 
15 pätnásť 15. pätnásty (-a, -e) pätnásteho 
18 osemnásť 18. osemnásty (-a, -e) osemnásteho 
20 dvadsať 20. dvadsiaty (-a, -e) dvadsiateho 
21 dvadsaťjeden 21. dvadsiaty (-a, -e)  prvý (-á, -é) dvadsiateho prvého 
22 dvadsaťdva 22. dvadsiaty (-a, -e) druhý (-á, -é) dvadsiateho druhého 
23 dvadsaťtri 23. dvadsiaty (-a, -e) tretí (-á, -é) dvadsiateho tretieho 
30 tridsať 30. tridsiaty (-a, -e) tridsiateho 
40 štyridsať 40. štyridsiaty (-a, -e) štyridsiateho 

 
1. Čítajte 
Je to 3. ulica vľavo. Toto je 9. lekcia. To sú jej 5. zimné topánky. Som 1. dieťa. Brat je 2. dieťa 
a sestra je 3. dieťa. U doktora som zapísaný ako 14. v poradí. Prišiel som ako 33. To je 10. 
poschodie. Ten muž bol 4. Helena stojí ako 7. v poradí. To je môj 2. kabát. To je moja 1. dcéra. 
To je jej 2. muž. To bola 13. lekcia. Je to 3. stôl vpravo. Je to 6. dom vľavo. To 7. cvičenie. 
 
 
 

prvý muž

druhý muž
tretí muž

štvrtý muž
piaty muž

šiesty muž
siedmy muž

Radové číslovky
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Koľkého je dnes? Aký je dnes dátum? 
Dnes je Nový rok 1. 1. (prvého prvý) 
Dnes je 2. 2. (druhého druhý) 
Dnes je 3. 2. (tretieho druhý) 
Dnes je 5. 8. (piateho ôsmy) 
Dnes je 26. 3. (dvadsiateho šiesteho tretí) 
Dnes je 17. 12. (sedemnásteho dvanásty) 
Dnes je 5. 7. (piateho siedmy) 
Dnes je 28. 11. (dvadsiateho ôsmeho jedenásty) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Koľkého je dnes? Aký je dnes dátum? 
Dnes je Nový rok 1. 1. (prvého januára) 
Dnes je 2. 2. (druhého februára) 
Dnes je 3. 3. (tretieho marca) 
Dnes je 5. 8. (piateho augusta) 
Dnes je 26. 4. (dvadsiateho šiesteho apríla) 
Dnes je 17. 12. (sedemnásteho decembra) 
Dnes je 5. 7. (piateho júla) 
Dnes je 23. 11. (dvadsiateho tretieho novembra) 

 
 
2. Čítajte 
Dnes je 5.8.      Dnes je 9.11.    Dnes je 27.8.      Dnes je 13.10.       Dnes je 24 2. 
Dnes je 16.9.      Dnes je 21.1.    Dnes je 8.6.        Dnes je 4.12.         Dnes je 18.8. 
Dnes je 25.10.      Dnes je 31.3.           Dnes je 28.2.      Dnes je 23.7.         Dnes je 30.1. 
Dnes je 5.11.        Dnes je 13.9.           Dnes je 12.6.      Dnes je 30.5.         Dnes je 15.2.  
 
 

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl

august
september

október
november
december

v januári
vo februári

v marci
v apríli
v máji
v júni
v júli

v auguste
v septembri

v októbri
v novembri
v decembri

1. 1. prvého januára
1. 2. prvého februára
1. 3. prvého marca
1. 4. prvého apríla
1. 5. prvého mája
1. 6. prvého júna
1. 7. prvého júla

1. 8. prvého augusta
1. 9. prvého septembra
1. 10. prvého októbra

1. 11. prvého novembra
1. 12. prvého decembra

Aký mesiac je teraz? Kedy? Aký je dnes dátum?
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3. Prečítajte z diáru, čo a kedy  robil Marek? 
                                                            September 
pondelok utorok streda Štvrtok piatok sobota nedeľa 
 
 

    1. 9. 
stretnutie v 
meste 

2. 9. 
kino 
 

3. 9. 
poobede 
voľno 

4. 9. 
práca v 
kancelárii 

5. 9. 
zubár 

6. 9. 
večer kurz 
angličtiny 

7. 9. 
Zuzana 
oslava 

8. 9. 
učiť sa 
angličtinu! 

9. 9. 
večer 
diskotéka 

10. 9. 
práca v 
reštaurácii 

11. 9. 
voľno 

12. 9. 
stretnutie s 
mamou 

13. 9. 
Doktor! 

14. 9. 
lekáreň 

15. 9. 
chorý 

16. 9. 
chorý 
 

17. 9. 
chorý 
 

18. 9. 
chorý 

19. 9. 
práca v 
kancelárii 

20. 9. 
kurz 
angličtiny 

21. 9. 
rande s 
Monikou 

22. 9. 
svadba 
Erik a Júlia 

23. 9. 
štúdium 
angličtiny 

24. 9. 
práca v 
reštaurácii 

25. 9. 
práca v 
reštaurácii 

26. 9. 
práca v 
kancelárii 

27. 9. 
stretnutie s 
Monikou 
 

28. 9. 
kino 

29. 9. 
v 
Bratislave 

30. 9. 
v 
Bratislave 
 

 
 
4. Napíšte, čo ste robili v týchto dňoch  (v prípade potreby zmeňte mesiac) 
                                                             September  
pondelok utorok streda Štvrtok piatok sobota nedeľa 
 
 

    1. 9. 
 

2. 9. 
 
 

3. 9. 
 

4. 9. 5. 9. 
 
 

6. 9. 7. 9. 8. 9. 9. 9. 

10. 9. 11. 9. 12. 9. 13. 9. 14. 9. 15. 9. 16. 9. 
 
 

17. 9. 
 
 

18. 9. 19. 9. 20. 9. 21. 9. 22. 9. 23. 9. 

24. 9. 25. 9. 26. 9. 27. 9. 28. 9. 29. 9. 30. 9. 
 
 

 S partnerom diskutujte o programe 
 
 
5. Odpovedajte 
Aký mesiac je teraz? Čo ste robili vo februári? Čo ste robili v decembri? Koľkého je dnes? 
Čo ste robili v máji? Čo ste robili v januári? Akú lekciu teraz študujeme? Čo ste robili v júli? 
Kedy ste prišli na Slovensko? Kedy ste začali študovať slovenčinu? 
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Kedy si sa narodil?     Kedy si sa narodila?    Kedy ste sa narodili? 
Narodil/a som sa 15. 6. 1964 (pätnásteho šiesty tisícdeväťstošesťdesiatštyri) 
Narodil/a som sa 13. 5. 1975 (trinásteho piaty tisícdeväťstosedemdesiatpäť)  
Narodil/a som sa 5. 7. 1980 (piateho siedmy tisícdeväťstoosemdesiat) 
Narodil/a som sa 14. 2. 1985 (štrnásteho druhý tisícdeväťstoosemdesiatpäť) 
Narodil/a som sa 8. 11. 1963 (ôsmeho jedenásty tisícdeväťstošesťdesiattri) 

 
6. Čítajte 
Tereza sa narodila 18. 3. 1968  Martin sa narodil 27. 7. 1985 
Alena sa narodila 31. 1. 1958   Katarína sa narodila 7. 9. 1971 
Jakub sa narodil 13. 5. 1980   Roman sa narodil 25. 7. 1969 
Eva sa narodila 19. 4. 1979   Jozef sa narodil 3. 1. 1984 

 
 
M 9. 3  
7. Počúvajte a doplňte, kedy sa narodila Jana, Adam, Peter... 
Jana Adam Peter Lenka Zuzana Katka Andrej Júlia 
        

 
 
 
8a. Čítajte 
Volám sa Martin Lipták. Lipták je priezvisko a Martin je meno. Narodil som sa 1. 6. 1965 
v Bratislave. Mám 39 rokov. Moja adresa je Študentská cesta 37, Bratislava. 
8b. Podľa prečítaného textu napíšte základné informácie o sebe 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 Zistite základné informácie o vašom partnerovi (meno, priezvisko, adresu, dátum  
          narodenia...  
 
 
9. Doplňte telefonický rozhovor 
A: Ahoj, Dana, tu je Katarína. 
B: 
A: Som v Bratislave, chcela by som sa s tebou stretnúť. Máš čas? 
B:  
A: Som pri Michalskej bráne. Je tu pekná kaviareň. Môžeme sa stretnúť tu? 
B:  
A: Dobre, počkám ťa. Teším sa na teba. Čau. 
B:  
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10. Do tabuľky doplňte chýbajúce radové číslovky 
   1.     2.      7.    31.    18.    27. 
   štvrtý  desiaty

 
   

 
 
                   20.          33.              31 
      trinásty  

 
     devätnásty         

 
 
                   27.          63.              21. 
      osemnásty  

 
     jedenásty         

 
                   17.          3.              72. 
        ôsmy  

 
         piaty        

 
Na cudzineckej polícii 
A: Dobrý deň, čo si prajete? 
B: Dobrý deň, chcel by som požiadať o slovenské občianstvo. Čo všetko potrebujem? 
A: Musíte vyplniť túto žiadosť a priniesť dve fotografie. 
B: Aké veľké? 
A: Pasový formát. 
 O chvíľu 
B: Nech sa páči, tu je vyplnená žiadosť a tu sú dve fotografie. 
A: Ľutujem, ale vaše fotografie sú čiernobiele a potrebujete farebné. Máte dve farebné  
     fotografie? 
B: Áno, dve farebné fotografie mám náhodou v dokladoch. Nech sa páči! 
A: Dobre, je to v poriadku. Príďte o tri mesiace. 
B: Ďakujem. Dovidenia. 
A: Dovidenia 
Slovník 
cudzinecká polícia F ženatý 
požiadať, požiadam, požiadajú (préz.= fut.) vydatá 
žiadať, žiadam, žiadajú slobodný, -á 
slovenské občianstvo vdova, vdovec 
priniesť*, prinesiem, prinesú,  
priniesol, priniesla, priniesli (préz.= fut.) 

povolanie, -ia N 

fotografia, -ie F národnosť, -i F 
pasový formát M vek M 
žiadosť, -i F priezvisko, -á  N 
ľutovať, ľutujem, ľutujú pohlavie, -ia N 
čiernobiely, -a, -e štátna príslušnosť, štátne príslušnosti F 
farebný, -á, -é stav 
náhoda, -y F počkať, počkám, počkajú (préz.= fut.) 
v poriadku  
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M 9. 4                       Dotazník 
K žiadosti o udelenie štátneho občianstva 

 
1. Žiadateľ/Žiadateľka 
    meno  
    priezvisko  
    dátum narodenia (kedy a kde)  
    vek  
    pohlavie  
    adresa v SR  
    povolanie  
    vzdelanie  
    štátna príslušnosť  
    národnosť  
    stav  
 
2. Manžel/Manželka 
    meno  
    priezvisko  
    dátum narodenia (kedy a kde)  
    adresa   
    štátna príslušnosť  
    národnosť  
    povolanie  
 
3. Deti (aj dospelé) 
    meno a priezvisko dátum narodenia bydlisko povolanie 
        
    
    
    
    
 
4. Ako dlho ste na Slovensku? 
 
5. Boli ste trestaný? (áno/nie) 
    Ak áno, uveďte prečo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum ..............................................   Podpis ................................................. 
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11. Kým by ste chceli byť? (známa, alebo vymyslená osoba) Vyplňte formulár  
 
Meno a priezvisko: .................................................................................................................. 
 
Vek: ............. Dátum narodenia: .................................. Miesto narodenia ............................. 
 
Povolanie: ................................................. Stav: ....................................................................  
 
Manžel/Manželka: ..........................................................................  Deti: ............................. 
 
Auto: ....................................... Hobby: ................................................................................... 
 
 
 
 
 
M 9. 5  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovník 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny M 
nezamestnaný, -á 
zaregistrovať sa, zaregistrujem sa, zaregistrujú sa (préz. = fut.) 
dávky v hmotnej núdzi 
odbor sociálnych vecí M 
odbor služieb zamestnanosti M 
rozhodnúť*, rozhodnem, rozhodnú, rozhodol, rozhodla, rozhodli (préz. = fut.) 
 

Čo mám robiť? Kam mám ísť? Čo mám priniesť?

Chcem sa zaregistrovať
na úrade práce,

sociálnych vecí a rodiny.

Keď ste nezamestnaný, musíte ísť na úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny. Musíte vyplniť žiadosť a zaregistrovať sa na

odbore služieb zamestnanosti. Potom môžete požiadať o dávky
v hmotnej núdzi na  odbore sociálnych vecí. Úrad do 30 dní

rozhodne o vašich dávkach v hmotnej núdzi.
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Úrad práce 
A: Dobrý deň. 
B: Dobrý deň, chcel by som začať pracovať. Môžete mi pomôcť? 
A: Kde ste pracovali? Aké máte vzdelanie? 
B: Som azylant, som z Afganistanu a bol som policajt. 
A: Máte doklady o vašom vzdelaní? 
B: Nie, nemám. 
A: Pracovali ste na Slovensku? 
B: Nie, na Slovensku som nepracoval. 
A: Keď ste na Slovensku nepracovali, nemôžete dostávať podporu v nezamestnanosti. Ale  
     choďte sa zaregistrovať na odbor služieb zamestnanosti a tiež na odbor sociálnych vecí,  
     tu môžete požiadať o dávku v hmotnej núdzi. 
B: Prosím vás, kde je odbor sociálnych vecí? 
A: Odbor sociálnych vecí je na druhom poschodí vľavo.  
B: Aha, druhé poschodie vľavo, ďakujem. 
        O chvíľu. 
C: Dobrý deň, čo si prajete? 
A: Dobrý deň, chcem požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. 
C: Nech sa páči, vyplňte túto žiadosť. Úrad do 30 dní rozhodne o vašej dávke v hmotnej 
     núdzi. Dostanete kartičku evidencie  a musíte sa chodiť hlásiť na úrad práce, 
     sociálnych vecí a rodiny každé dva týždne. Peniaze vám prídu poštou. 
A: Dobre. Ďakujem. Dovidenia. 
C: Dovidenia. 

úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny

odbor služieb
zamestnanosti

odbor sociálnych vecí

oddelenie
dávok v
hmotnej

núdzi
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Slovník 
vzdelanie M kartička evidencie F /preukaz evidencie M/  
azylant, -i M evidencia F 
dostať*, dostanem, dostanú (préz. = fut.) chodiť sa hlásiť, chodím sa hlásiť,  

chodia sa hlásiť 
dostávať, dostávam, dostávajú hlásiť sa, hlásim sa , hlásia sa  
  
 Úrad práce 
C:  Dobrý deň, čo si prajete? 
A:  Dobrý deň, prišiel som sa nahlásiť. 
C:  Ako sa voláte? 
A:  Mohammed Mossi.  
C:  Máte kartičku evidencie? 
A:  Áno, nech sa páči.  
C:  Dobre, tu sa podpíšte. 
A:  Kedy mám prísť nabudúce? 
C:  Príďte 13.10. To je piatok. 
A:  Dobre, o koľkej hodine? 
C:  To je jedno, úradné hodiny máme od 8.00 do 15.00, ale od 12.00 do 13.00 máme  
      obedňajšiu prestávku. 
A:  Dobre, ďakujem. Dovidenia.    
C:  Dovidenia. 
 
Slovník 
Tu sa podpíšte! To je jedno. 
podpísať sa*, podpíšem sa, podpíšu sa  
(préz. = fut.) 

úradné hodiny (pl.) 

nabudúce obedňajšia prestávka, -y F 
nahlásiť sa, nahlásim sa, nahlásia sa  
(préz. = fut.) 

 

 

 S partnerom si pripravte dialóg na tému Na úrade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chcel by som sa
zaregistrovať na odbore

sociálnych vecí.
Chcel by som požiadať

o udelenie štátneho
občianstva

Ukradli mi peňaženku
a doklady

Kto? Kedy? Kde?
Opíšte osobu
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12. Žiadosť vyplňte 
 

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi

Priezvisko Meno Rodinný stav

Deň, mesiac, rok narodenia Rodné číslo Štátna príslušnosť

Adresa trvalého pobytu
Ulica Číslo Telefón

PSČ Obec

Adresa prechodného pobytu

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, dieťa do 25 rokov)

V dňa

Podpis žiadateľa

Ulica Číslo Telefón

PSČ Obec
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M 9. 6  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Odpovedajte 
1. O koľkej vstávaš?  (7.00)  Vstávam o siedmej. 5. O koľkej ideš do obchodu? (17.00) 
2. O koľkej raňajkuješ? (8.00)   6. O koľkej ideš domov? (18.00) 
3. O koľkej ideš do práce? (9.00)    7. O koľkej sa učíš slovenčinu? (19.00) 
4. O koľkej ideš na obed? (13.00)   8. O koľkej ideš spať? (22.00)  
 
 
 
 
 
 

1.00Je jedna hodina.

Koľko je hodín? O koľkej?

O jednej.

Sú dve hodiny.

Sú tri hodiny.

O druhej.

O tretej.

2.00

3.00

Je dvanásť hodín.

Sú štyri hodiny. 4.00

5.00

6.00

11.00

12.00

13.00

14.00

20.00

21.00

22.00

O štvrtej.

Je päť hodín.

Je šesť hodín.

Je jedenásť hodín.

Je trinásť hodín.

Je štrnásť hodín.

Je dvadsať hodín.

Je dvadsaťjeden hodín.

Je dvadsaťdva hodín.

O piatej.

O jedenástej.

O šiestej.

O jednej.

O dvanástej.

O druhej.

O ôsmej.

O deviatej

O desiatej
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14. Prečítajte, koľko je hodín? 
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Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny
Úradné hodiny

Pondelok: nie je stránkový deň
Utorok: 9:00 - 14:00
Streda: 9:00 - 17:00

Štvrtok: 10:00 - 15:00
 Piatok: 10:00 - 15:00

Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Od 12:00 do 12:30 obedňajšia prestávka

Slovenská  reštaurácia
Otváracie hodiny

Pondelok: 10:00 - 21:00
Utorok: 9:00 - 21:00
Streda: 9:00 - 22:00

Štvrtok: 10:00 - 20:00
Piatok: 10:00 - 22:00
Sobota: 11:00 - 22:00
Nedeľa: 11:00 - 21:00

15. Čítajte 
      O koľkej? 
      8.15   O štvrť na deväť.  
      10.30, 15.45, 7.30, 5.15, 16.00, 20.30, 18.45, 7.00  
 
       
16. Počúvajte. Podľa posluchu zapíšte čas. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
   

    
17. Odpovedajte 
1. O koľkej si bol v meste? (13.30)  V meste som bol o pol druhej. 
2. O koľkej si bola v reštaurácii? (15.00) 
3. O koľkej ste boli na úrade? (11.00) 
4. O koľkej si bol na polícii? (14.00) 
5. O koľkej si bola doma? (19.00) 
6. O koľkej ste boli v obchode? (17.00) 
7. O koľkej si bola u lekára? (10.30) 
8. O koľkej si bol v Bratislave? (9.00) 
9. O koľkej ste boli u zubára? (8.30) 
 

 
18. Prečítajte otváracie hodiny 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Odpovedajte 
Je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny otvorený v sobotu? Je úrad práce otvorený v stredu 
o 18.00? Kedy je Slovenská reštaurácia zatvorená? Od koľkej do koľkej je otvorený úrad práce 
v piatok? Je Slovenská reštaurácia otvorená v sobotu o 10.00? Majú na úrade obedňajšiu 
prestávku? Kedy nie je na úrade stránkový deň? 
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Otváracie hodiny 
OBCHODY – Obchody sú na Slovensku zvyčajne otvorené od pondelka do piatka od 6.00 do 
18.00  a v sobotu doobeda. V nedeľu sú obchody zvyčajne zatvorené, ale veľké obchodné centrá 
sú otvorené stále. 
POŠTA – Pošta je zvyčajne otvorená od 8.00 do 18.00 od pondelka do piatka. Vo väčších 
mestách je pošta otvorená aj v sobotu doobeda. 
BANKA – Banky sú na Slovensku zvyčajne otvorené od 8.00 do 17.00. V sobotu a v nedeľu sú 
banky zatvorené. Keď máte bankomatovú kartu, nemusíte ísť do banky, peniaze si môžete 
vyberať v bankomate. 
NEMOCNICA (POLIKLINIKA) – Poliklinika je zvyčajne otvorená od pondelka do piatka 
doobeda. Keď potrebujete nejaké vyšetrenie večer, alebo cez víkend, musíte ísť na pohotovosť.  
LEKÁREŇ – Lekárne sú zvyčajne otvorené od 9.00 do 17.00. Keď súrne potrebuje lieky večer, 
vo väčších mestách je vždy otvorená jedna lekáreň aj v noci. 
ÚRADY – Úrady na Slovenku majú rôzne otváracie hodiny. Niektoré úrady nie sú otvorené 
každý deň. Na úradoch majú stránkové a nestránkové dni. 
 
20. Odpovedajte 
1. Sú veľké obchodné centrá zatvorené v nedeľu? 5. Kedy je otvorená pošta?  
2. Je poliklinika otvorená cez víkend?  6. Kedy sú otvorené lekárne? 
3. Môžeš ísť na úrad, keď sú stránkové dni?  7. Je poliklinika otvorená ráno? 
4. Sú banky otvorené v sobotu a v nedeľu?  8. Musíš ísť do banky, keď máš   
              bankomatovú kartu? 
Slovník 
bankomatová karta, bankomatové karty F súrne 
bankomat, -y M stránkové dni (pl.) 
vybrať * (peniaze), vyberiem, vyberú  
(prez. = fut.) 

nestránkové dni (pl.) 

 
  M 9. 7      21. Podľa počutého textu doplňte informácie do žiadosti  
1. Žiadateľ 
    Meno  
    priezvisko  
    Dátum narodenia  
    Vek  
    pohlavie  
    adresa   
    povolanie  
    stav  
2. Manžel  
    meno  
    priezvisko  
    dátum narodenia  
    adresa   
    povolanie  
3. Deti  
    Meno a priezvisko     vek 
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22. Doplňte otázky 
1.   Ako sa voláte?                       Ján Mokrý. 
 
2. ...................................................................................... Mám 30 rokov. 
 
3. ...................................................................................... Bývam v Nitre. 
 
4. ...................................................................................... Môj otec je právnik. 
 
5. ...................................................................................... Nie, nie som ženatý, som slobodný. 
 
6. ...................................................................................... Nemám deti. 
 
7. ...................................................................................... Mám jednu sestru. 
 
8. ...................................................................................... Moja sestra je učiteľka. 
 
 
 
23. Preškrtnite, čo do žiadosti nepatrí 
  
 Meno a priezvisko: ...................................................................................... 
 
 Vek: ...............................  Adresa: ............................................................... 
 
 Číslo topánok: ............................................. Telefón: ................................... 
 
 Štát: ....................................................... Kedy vstávate:  .............................. 
 
 Počet manželov: ................................................ Národnosť: ........................ 
 
 Váha: ..................................... Deti (meno, vek): .......................................... 
 
 Výška: .................................... Číslo pasu: .................................................... 
 
 
 
 
 
24. Čo nepatrí spolu? 
1. ruka, krk, tričko, hlava 
2. vek, byt, meno, adresa 
3. polícia, pošta, dom, úrad 
4. vyplniť, nahlásiť, poslať, jesť 
5. národnosť, kuchár, policajt, právnik 
6. nohavice, rifle, rádio, klobúk 
7. prvý, tri, piaty, ôsmy 
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Slečna
                 Elena Lehocká

      Lipová 41
                    821 02 Bratislava

Ahoj, Elena,
posielam Ti srdečný
pozdrav z Banskej

Štiavnice a prajem Ti
rýchle uzdravenie.

Adam

nalepiť známku

napísať adresu
napísať text

  Vážená pani
          Mária Kováčová

Rúfusova 7
      960 01 Zvolen

      Milan Kopčan
SNP 45

      974 01 Banská Bystrica

nalepiť známku

napísať adresu

napísať adresu odosielateľa

................................

................................

................................

................................

................................

................................

.................................

..................................

25a. Čítajte a doplňte chýbajúce slová 
Adam bol na výlete... 
Včera som bol na výlete na Sitne. Sitno je vrch pri Banskej Štiavnici. Na výlete 
1______________ bol sám, pretože 2________________ priateľka Elena bola chorá. Mala 
chrípku, a tak musela zostať doma. Celý deň bolo pekne. Na Sitne som 3_________________ 
moju kamarátku Evu. Chvíľu sme sa rozprávali. Eva bola na výlete s 4______________ 
priateľom Jankom. Eva 5_________________ v kancelárii v Kremnici a rada chodí do hôr. 
Poobede som išiel do mesta – do Banskej Štiavnice. Je to naozaj veľmi pekné a zaujímavé 
6_________________. Napísal som pohľadnicu Elene. Bol som 7_____________ pošte poslať 
pohľadnicu. Večer som 8__________________ naspäť do Zvolena. 
 
   25b. Vytvorte otázky 
   1. Adam a Elena boli na výlete na Sitne. 
   2. Elena nebola na výlete, pretože mala veľa práce. 
   3. Adam stretol kamarátku Evu. 
   4. Eva pracuje v Banskej Štiavnici. 
   5.  Banská Štiavnica je pekné mesto. 
   6. Adam poslal Eve pohľadnicu. 
 
Ako napísať pohľadnicu?                          Ako napísať adresu na obálku? 
                                                                                                 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napíšte pohľadnicu     Napíšte adresu na obálku 
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PODACÍ LÍSTOK

Adresát:
.............................................
.............................................
.............................................

Odosielateľ:
.............................................
.............................................
.............................................

....................................................
Pošta (pečiatka, dátum a podpis)

Oslovenia:  
Milý Juraj!   Drahý otec!    Vážený pán Kováč, 
Milá Jana!   Drahá mama!   Vážená pani Kováčová, 
Ahoj, Zuzana!   Drahí priatelia!  Slečna Tereza, 
 
Blahoželanie k sviatku: 
Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám Ti praje        

           Monika Jurčinová. 
 Blahoželanie k Vianociam: 
Prajeme Ti veselé Vianoce a šťastný nový rok!  
       rodina Mikulová  
Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok!  
       rodina Mikulová  
 

 Diskutujte: Prečo ľudia častejšie píšu e-maily ako klasické listy? Dostávate radšej  
              e-maily alebo listy? Prečo? Čo si myslíte, akí ľudia píšu častejšie e-maily a prečo?  
              Akí ľudia píšu častejšie listy?  
 

 
 
 
 
Na pošte 
A:  Dobrý deň. 
B: Dobrý deň, chcel by som poslať pohľadnicu    
a tieto listy. Tento list je na Slovensko a tieto tri listy 
sú do zahraničia. Jeden je do Nemecka a dva do 
Holandska. 
A:   Ako chcete poslať tie listy? 
B: Ten list na Slovensko doporučene a tie do 
zahraničia prvou triedou. 
A:  Máte vyplnený podací lístok? 
B:   Nie. 
A: Keď chcete poslať listy doporučene, musíte 
vyplniť podací lístok. 
     O chvíľu. 
B:   Nech sa páči, tu je podací lístok a tu sú listy. 
 
 
 
 

 
26. Vyplňte správne podací lístok 
 

 S partnerom si pripravte dialóg na pošte. Študent A je pracovník na pošte  
              a študent B je zákazník. 
 



 193

Slovník 
pohľadnica, -e F do/zo zahraničia 
poslať, posielam, posielajú  
(préz. = fut.) 

doporučene 

text, -y M prvá trieda 
adresa, -y F podací lístok, podacie lístky M 
známka, -y F pečiatka, -y F 
nalepiť, nalepím, nalepia 
 (préz. = fut.) 

blahoželanie N 

odosielateľ, -ia M sviatok, -y M 
adresát, -i M poštár, -i M 
zahraničie, -ia N poštárka, -y F 
 

 Máte radi rýchlu komunikáciu? Radi píšete SMS-ky? Čo si myslíte o dnešnej  
              rýchlej dobe? Rozmýšľajte o výhodách a nevýhodách dnešnej rýchlej doby. 
 
27. Podľa významu doplňte do listu chýbajúce slová 
       
      
         15. 4. 2007 
Ahoj, Katka,  
volám sa Martin a ......................... z Nemecka. Ja som sa narodil 
v Nemecku, ale moja mama a ............................. otec sú zo Slovenska. 
V Nemecku žijeme 15 ..................... Potrebujem sa dobre naučiť po 
slovensky, pretože ........................... ísť študovať na univerzitu na 
Slovensko. ..................... Slovensku som bol minulý rok v júni. Bol 
........................... na výlete v Tatrách. Vysoké Tatry sú naozaj krásne. 
Mám .............................. hory a turistiku. Ak máš ............................. 
turistiku, môžeme ísť spolu do Tatier.  
Srdečne Ťa pozdravujem. 
          Michal 
 
 
  Doporučený list 
 Anna Jurčáková:   Dobrý deň, koho hľadáte? 
 poštár:                   Hľadám pána Jurčáka, Jozefa Jurčáka. 
Anna Jurčáková:    Áno, moment, to je môj manžel. 
Jozef Jurčák:          Dobrý deň! 
 poštár:                   Dobrý deň, mám tu pre vás doporučený list. Nech sa páči, tu sa podpíšte. 
Jozef Jurčák:          Meno aj priezvisko? 
poštár:                    Áno, meno aj priezvisko. 
Jozef Jurčák:          Ďakujem, dovidenia. 
poštár:                    Dovidenia. 
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Na úrade

Na pošte

V obchode

U lekára

Na polícii

V reštaurácii

28. Kde používame slovné spojenia?               
 Kedy ste sa narodili? 
Máte teplotu? 
Môžem si to vyskúšať? 
Čo si dáte na pitie? 
Tu napíšte adresáta a tu odosielateľa.  
Vyplňte tento formulár.  
Stratil som doklady. 
Aká je vaša adresa? 
O týždeň príďte na kontrolu. 
Aká je vaša veľkosť? 
Tento list chcem poslať prvou triedou. 
Máte rád bravčové mäso? 
Chcete ten list poslať doporučene? 
Ako sa cítite? 
Musíte sa chodiť nahlasovať. 
Máte väčšie číslo? 
 
29. Pýtajte sa v triede 
 meno Meno 
Kde si bol/a včera o 15.00?  

 
 

 

Čo si robil/a včera o 7.00?   
 
 

 

Pozeral/a si včera televíziu 
o 20.00? 
 

  

Spal/a si včera o 23.00?   
 
 

Bol/a si včera o 15.00 
v meste? 

  
 
 

Bol/a si včera ráno u lekára? 
 

 
 
 

 

Kde si bol/a predvčerom 
o 21.00? 
 

  

Čo si robil/a minulý víkend 
o 12.00? 

 
 
 

 

Kde si bol/a predvčerom 
o 18.00?  

  

Bol/a si včera večer na 
úrade? 
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30. Spojte slovné spojenia 
    list   telefonovať  
    formulár  čítať 
    jedlo   poslať 
    do práce   upratovať 
    v obchode  vyplniť 
    doma   nakupovať 
 
 
31. Napíšte 15 viet na tému Čo je dôležité v mojom živote 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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SLOVNÍK   9. lekcia 
adresa, -y F 
adresát, -i M 
Ako dlho ... ? 
azylant, -i M 
bankomat, -y M 
bankomatová karta, bankomatové karty F 
blahoželanie, -ia N 
cestovný pas /pas/, cestovné pasy M 
cudzinecká polícia, cudzinecké polície F 
čiernobiely, -a, -e 
dávky v hmotnej núdzi 
do/zo zahraničia 
doklad, -y M 
Doporučene 
dostať*, dostanem, dostanú (préz.= fut.) 
dostávať, dostávam, dostávajú 
evidencia, -ie F 
farebný, -á, -é 
formulár, -e M 
hlásiť sa, hlásim sa , hlásia sa 
kartička evidencie, kartičky evidencie F 
ľutovať*, ľutujem, ľutujú 
nahlásiť sa, nahlásim sa, nahlásia sa (préz.= fut.) 
náhoda, -y F 
náhradný, -á, -é 
nájsť*, nájdem, nájdu, našiel, našla, našli (préz.= fut.) 
nalepiť, nalepím, nalepia (préz.= fut.) 
narodiť sa, narodím sa, narodia sa (préz.= fut.) 
národnosť, -i F 
nestránkové dni (pl.) 
nezamestnaný, -á 
obedňajšia prestávka, obedňajšie prestávky F 
odbor sociálnych vecí M 
odosielateľ, -ia M 
pečiatka, -y F 
počkať, počkám, počkajú (préz.= fut.) 
podací lístok, podacie lístky M 
podpísať sa*, podpíšem sa, podpíšu sa (préz.= fut.) 
pohľadnica, -e F 
pohlavie, -ia N 
pol 
polícia, na políciu F 
poradie, -ia /v poradí N 
poslať*, posielam, posielajú (préz.= fut.) 
poštár, -i M 
poštárka, -y F 
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povolanie, -ia N 
požiadať, požiadam, požiadajú (préz.= fut.) 
priezvisko, -á N 
priniesť*, prinesiem, prinesú, priniesol, priniesla, priniesli (préz.= fut.) 
prvá trieda /1. trieda/ 
rozhodnúť*, rozhodnem, rozhodnú, rozhodol, rozhodla (préz.= fut.) 
slobodný, -á 
slovenské občianstvo N 
stav M 
stránkové dni (pl.) 
stratiť, stratím, stratia (préz.= fut.) 
súrne 
sviatok, sviatky M 
štátna príslušnosť, štátne príslušnosti F 
štvrť 
text, -y M 
trištvrte 
ukradnúť*, ukradnem, ukradnú, ukradol, ukradla, ukradli (préz.= fut.) 
Úrad práce (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny) 
už 
v poriadku 
vdova, -y F 
vdovec, vdovci M 
vek M 
všade 
vybrať *(peniaze), vyberiem, vyberú (préz.= fut.) 
vydatá 
vyplniť, vyplním, vyplnia (préz.= fut.) 
vzdelanie M 
zabudnúť*, zabudnem, zabudnú, zabudol, zabudla, zabudli (préz.= fut.) 
zahraničie, -ia N 
zaregistrovať sa*, zaregistrujem sa, zaregistrujú sa (préz.= fut.) 
známka, -y F 
ženatý 
žiadať, žiadam, žiadajú (préz.= fut.) 
žiadosť, žiadosti F 
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10. lekcia 
Cestujeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● povedať, ako môžeme cestovať 
● kúpiť si cestovný lístok 
● tvoriť a používať inštrumentál substantív (singulár) 
● používať prepozície 
● zvládnuť orientáciu v meste 
● vysvetliť cestu 
● tvoriť a používať inštrumentál substantív (plurál) 
● odpovedať na otázku O koľkej? 
● čítať otváracie hodiny 
● napísať a poslať pohľadnicu a list 
● zvládnuť základnú konverzáciu na pošte 
 
 
 
Základné vetné modely: 
Prepáčte, ako sa dostanem na poštu? Prepáčte, môžete mi povedať, kde je 
autobusová stanica? Prosím si jeden spiatočný a jeden jednosmerný lístok do 
Bratislavy. Kedy odchádza vlak do Nitry? Vlak má meškanie. Musíte vystúpiť 
na prvej zastávke. Je tu voľné? 
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M 10. 1     
Cesta do Bratislavy 
Marek dnes cestuje do Bratislavy. V Bratislave má dôležité stretnutie s právnikom. Marek ide na 
železničnú stanicu, kde si potrebuje kúpiť lístok. 
pokladníčka:  Dobrý deň! 
Marek:  Dobrý deň, prosím vás, kedy odchádza najbližší vlak do Bratislavy? 
pokladníčka: Je to napísané na informačnej tabuli nad vchodom. Najbližší vlak vám ide      

o 20 minút. 
Marek:  A kedy bude ten vlak v Bratislave? 
pokladníčka:  Príchod do Bratislavy je 12.30 
Marek:  Dobre, prosím si jeden lístok do Bratislavy. 
pokladníčka:  Spiatočný, alebo jednosmerný? 
Marek:  Jednosmerný, pretože ešte neviem, kedy pôjdem naspäť. 
pokladníčka:  Môže byť druhá trieda? 
Marek: Áno a prosím vás aj miestenku, dnes je piatok a v piatok zvyčajne cestuje 

veľa ľudí. 
pokladníčka:  Áno, máte pravdu. Nech sa páči, tu je lístok. 293 korún. 
Marek:  Nech sa páči, a z ktorého nástupišťa odchádza vlak? 
pokladníčka:  Z tretieho. 
Marek:  Ďakujem. Dovidenia. 
 
1. Odpovedajte 
1. Kam cestuje Marek?   5. Kúpil si Marek miestenku? 
2. Prečo Marek cestuje do Bratislavy? 6. Kedy má vlak príchod do Bratislavy? 
3. Cestuje Marek do Bratislavy autom? 7. Koľko platil Marek za lístok? 
4. Kúpil si Marek spiatočný lístok?  8. Z ktorého nástupišťa odchádza vlak do         
                                                                           Bratislavy? 
 
Slovník 
železničná stanica, železničné stanice F východ, -y M 
lístok (cestovný lístok), lístky M spiatočný lístok, spiatočné lístky M 
odchádzať, odchádzam, odchádzajú  
(préz.= fut.) 

jednosmerný lístok 

prichádzať, prichádzam, prichádzajú 
(préz.= fut.) 

neviem 

odchod, -y M naspäť 
príchod, -y M prvá/druhá trieda (1. trieda) 
najbližší, -ia, -ie miestenka, -y F 
vlak, -y M pravda, -y F 
informačná tabuľa F 
informačné tabule 

Máte pravdu. 

vchod, -y M nástupište, nástupištia N 
 

 Pripravte dialóg Na stanici. Študent A si kupuje lístok a študent B je pokladník. 
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M 10. 2                                 Ako môžeme cestovať? 
Cestovať vlakom, autobusom, autom, lietadlom, taxíkom, električkou, trolejbusom, loďou... 
Ísť na bicykli, na motorke, na koni... 
Ísť pešo. 
2. Priraďte slovíčka k obrázkom 

  
 
 

 
 
 

 
Slovník 
autobus, -y M trolejbus, -y M 
auto, -á N bicykel, bicykle M 
lietadlo, -á N loď, -e F 
taxík, y M motorka, -y F 
električka, -y F kôň, kone M 
 
 
3. Doplňte správne ísť, cestovať, chodiť 
 cestovať, ísť  vlakom ................................................... pešo 
 
............................................... električkou .................................................... loďou 
 
............................................... na bicykli .................................................... autom 
 
............................................... autobusom .................................................... lietadlom 
 
............................................... na motorke .................................................... na koni 
 
 
4. Odpovedajte 
1. Ako cestujete do Bratislavy?  Do Bratislavy cestujem vlakom. 
2. Ako chodíte do práce?  .......................................................................................... 
3. Ako cestujete do mesta?  .......................................................................................... 
4. Ako cestujete do školy?  .......................................................................................... 
5. Ako cestujete na úrad?  .......................................................................................... 
6. Ako cestujete k lekárovi?  .......................................................................................... 
7. Ako chodíte do obchodu?  .......................................................................................... 
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5. Opýtajte sa, kto z triedy chodí autobusom, pešo... 
autobusom pešo autom na 

bicykli 
na koni trolejbusom lietadlom vlakom na 

motorke
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
 
 
 

6. Zoraďte podľa poradia: Ako často chodíte autobusom, taxíkom, vlakom, lietadlom, na 
bicykli, pešo, na motorke, na koni, trolejbusom, autom? 
           každý deň 
nikdy   niekedy    často   zvyčajne vždy 

 
0 %          100 % 

 
 nikdy niekedy často zvyčajne vždy 

 
autobusom      

 
taxíkom      

 
vlakom      

 
lietadlom      

 
na bicykli      

 
pešo      

 
na motorke      

 
na koni      

 
trolejbusom      

 
autom      

 
 

 V triede diskutujte o zistených výsledkoch z tabuľky. (Ako cestujete najčastejšie? 
Prečo? Ako cestujete málo? Ako nikdy necestujete?...) 
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M 10. 3  Cesta autobusom 

Cesta vlakom bola príjemná a pohodlná. Marek bol v Bratislave presne o 12:30. Stretol sa 
s právnikom a teraz cestuje naspäť do Zvolena. Marek sa rozhodol ísť naspäť autobusom, 
pretože najbližší vlak do Zvolena ide až o dve hodiny. Marek prišiel na autobusovú stanicu 
a spytuje sa na informáciách: 
Marek:        Prosím vás, kedy ide najbližší autobus do Zvolena? 
Informátor: Do Zvolena ide najbližší autobus o 20 minút, ale nie je to priamy spoj. Musíte  
                    prestupovať v Nitre. 
Marek:        A kedy je ten autobus vo Zvolene? 
Informátor: 19:30 
Marek:        Hm, a môžete mi povedať aj iné spojenia? 
Informátor: Samozrejme, ďalší autobus do Zvolena odchádza o 15:00. Je to priamy spoj a do  
                    Zvolena má príchod o 18:00. 
Marek:        A z ktorého nástupišťa odchádza ten autobus? 
Informátor: Z 23. (Z dvadsaťtrojky). 
         O chvíľu v autobuse 
Marek:        Jeden študentský lístok do Zvolena. 
Vodič:         Máte preukaz, že ste študent? 
Marek:        Áno, mám. Nech sa páči, tu je. 
Vodič:         Mali ste batožinu? 
Marek:        Áno. 
Vodič:         Študentský do Zvolena plus batožina, to je 190 korún. 
 
 
7. Vytvorte otázky 
1. ............................................................................  Marek bol v Bratislave o jednej. 
2. ........................................................................... Marek cestoval naspäť autobusom. 
3. ........................................................................... Marek cestoval do Zvolena. 
4. ........................................................................... Najbližší autobus z Bratislavy odchádza 

o 15:00. 
5. ........................................................................... Marek cestoval do Bratislavy priamym 

spojom. 
6. ........................................................................... Autobus do Zvolena odchádzal z nástupišťa 

číslo 23. 
7. ........................................................................... Áno, Marek mal študentskú zľavu. 
8. ........................................................................... Áno, Marek mal batožinu. 
9. ......................................................................... Lístok do Zvolena stál 190 korún. 
 
 
Slovník 
príjemný, -á, -é iný, -á, -é 
presne študentský lístok, študentské lístky M 
priamy spoj zľava, -y F 
spoj, -e M (spojenie, -ia) N preukaz, -y M 
prestupovať*, prestupujem, prestupujú vodičský preukaz, vodičské preukazy M 
iný, -á, -é batožina, -y F 
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Užitočné frázy 
  Prosím si lístok do... 
  Spiatočný lístok. Jednosmerný lístok 
  Mám študentskú zľavu. 
  Chcel/a by som si kúpiť miestenku. 
  Kedy odchádza vlak do Bratislavy? 
  Kedy odchádza vlak z Nitry? 
  Je tu voľné? Áno je. Nie, tu je obsadené. 
  Prepáčte, vystupujem. 
  Rýchlik. Osobný vlak. IC vlak. 
  Z ktorého nástupišťa odchádza vlak? 
  Vlak mešká 30 minút. 
  Autobus ešte neprišiel. Má meškanie. Prepáčte, že meškám. 
  Vlak už odišiel. 
  Úschovňa batožiny. 
  Čakáreň. 
  Prvá trieda. Druhá trieda 

 Ste na stanici. Študent A chce cestovať do Bratislavy, zistí, kedy ide autobus/vlak do  
              Bratislavy, kúpi si lístok, prípadne si rezervuje miestenku. Študent B je informátor,  
              prípadne pokladník. 
 

 Máte vodičský preukaz? Aké auto sa vám najviac páči? (model, farba...) 
 
8. Čo nepatrí spolu? 
1.   žiadosť, lieky, formulár, úrad 
2.   vzdelanie, na bicykli, pešo, autobusom 
3.   priezvisko, dátum narodenia, číslo topánok, rodné číslo 
4.   ucho, prestávka, brucho, noha 
5.   za domom, nabudúce, minulý piatok, pred hodinou 
6.   o jednej hodine, o druhej, byt, o jedenástej 
7.   pod posteľou, za domom, nad stolom, s cukrom 
8.   áno, medzi, s, pod 
9.   vlakom, bratranec, autobusom, lietadlom 
10. poslať, vyplniť, električka, zaregistrovať sa 
 

nastupovať  autobusuDO vystupovať  autobusuZ

7 8



 204

M 10. 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inštrumentál
(singulár)

S kým? (S)čím?/Ako?

Cestujem autobusom.
Píšem perom.

Chodím vlakom.
Zuzka sa hrá s loptou.
Cestujem lietadlom.

Mám rád chlieb so syrom.
Umývam sa vodou a mydlom.

Janka s otcom sedia na lavičke.
Na fotografii  je moja mama so sestrou.

Teta so strýkom prišli včera.
Hovoril som s pani doktorkou.

Stretol som sa s Jurajom.
Sestra s dieťaťom jedia v kuchyni.

Tetefonoval som s bratom.

Maskulínum

s otcom
s bratom
 vlakom

 autobusom
autom

s Janom

Feminínum

s mamou
so sestrou
 električkou
so Zuzanou

s loptou
s tetou

Neutrum

lietadlom
s dieťaťom

perom
s maslom
 mydlom

s mliekom
(s) rádiom

-om -om-ou

Ako cestuješ? Cestujem vlakom.

S kým si telefonoval? Telefonoval som s bratom.

S kým si sa stretol? Stretol som sa s Jurajom.

Ako chodíš do práce? Do práce chodím autobusom.

Ako cestuješ? Cestujem trolejbusom.

Čím cestuješ? Cestujem lietadlom.

Čím píšeš? Píšem perom.
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   9. Doplňte  
 1. Ako chodíš do práce? (vlak)   Do práce chodím   vlakom. 
 
 2. Ako cestuješ do Bratislavy? (autobus) Do Bratislavy cestujem ................................ 
 
 3. S čím máš rád chlieb? (syr)  Mám rád chlieb so ....................................... 
 

    4. Ako ideš na úrad? (pešo)   Na úrad idem ............................................... 

   5. S kým si obedoval? (mama)  Obedoval som s ...........................................  
 

 6. S čím sa hrajú deti? (lopta)  Deti sa hrajú s .............................................. 
 
 7. Ako chodíš do mesta? (auto)  Do mesta chodím ......................................... 
 
 8. Ako cestuješ? (lietadlo)   Cestujem ...................................................... 
 
 9. S kým si prišiel? (sestra)   Prišiel som so ............................................... 

 
 
M 10. 5  
10. Čítajte 
s priateľom, so Sylviou, s deťmi, so sestrou, s humorom, s nami, s rozumom, s Oľgou, s ňou, 
s chuťou, s maslom, so srdečným pozdravom, s otázkou, so sesternicou, s cukrom, s láskou, 
so syrom, s otcom, so syrom, s vami, so strýkom 
 
 
 
11. Doplňte  kto, čo, koho, s kým, čím,  
1. ............................ si dáte? Dám si kávu s mliekom. 
2. ............................ hľadáte? Hľadám pána Janáka. 
3. ............................ prišla Hana? Hana prišla s mamou. 
4. ............................ máš rada? Mám rada moju mamu. 
5. ............................ píšeš? Píšem modrým perom. 
6. ............................ je to? To je naša nová učiteľka. 
7. ............................ si hovoril? Hovoril som s otcom. 
8. ............................ máš rád? Mám rád studené pivo. 
 
 
12. Doplňte správne chodiť, ísť, cestovať 
1. Do práce chodím vždy autom. 2. Do Prahy ........................................................ lietadlom.  
 
3. Do obchodu  ................................pešo. 4. K lekárovi .......................................... taxíkom.  
 
5. Na úrad ............................. vždy na bicykli. 6. Do mesta ................................ autobusom.  
 
7. Na poštu ..................................... na motorke. 8. Do Rakúska ............................... vlakom. 
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13. Odpovedajte Čo máš rád? Čo máš rada? 
1. Máš rád mäso s ryžou?   2. Máš rád kávu s cukrom? 
    Máš rada mäso s ryžou?       Máš rada kávu s cukrom?    
3. Máš rád čaj s mliekom?   4. Máš rád nakupovanie so zľavou? 
    Máš rada čaj s mliekom?       Máš rada nakupovanie so zľavou? 
5. Máš rád rizoto so syrom?   6. Máš rád zmrzlinu s čokoládou? 
    Máš rada rizoto so syrom?       Máš rada zmrzlinu s čokoládou? 
7. Máš rád polievku s chlebom?  8. Máš rád chlieb so šunkou? 
    Máš rada polievku s chlebom?      Máš rada chlieb so šunkou? 
 

 Pracujte vo dvojiciach. S partnerom pripravte dialóg: Vo vlaku som stretol  
             priateľa. (Ako sa máš? Kam cestuješ? S kým cestuješ?...) 
 
 
14. Pýtajte na zvýraznené slovo 
1. Čím rád cestuješ?      Rád cestujem vlakom. 
2. ................................................................................ Mama s otcom čítajú noviny.  
3. ................................................................................ Do Nitry cestujem autobusom.   
4. ............................................................................... Hovoril som s Janou.   
5. ..............................................................................  Rád píšem perom.   
6. ..............................................................................  Stretol som sa s Igorom.   
7. ..............................................................................  Domov idem autom.   
8. ..............................................................................  Pijem čaj s cukrom.    
 
 
M 10. 6  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nad

pod

medzi

KDE?

za

pred
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15. Čo patrí spolu? 
   Cestujem   čaj s cukrom. 
   Hovoril som   perom. 
   Pijem    pred kinom. 
   Stromy sú    so sestričkou. 
   Kúpili sme dom  s Monikou. 
   Sedel som    nad posteľou. 
   Stretneme sa   vodou. 
   Obraz je   za domom. 
   Stojíme   so záhradou. 
   Umývam sa    pred bankou. 
   Pracujem   medzi Katkou a Vladom. 
 
 
 
16. Doplňte v správnej forme 
1. Obraz je nad (stôl)   stolom. 
 
2. Otec varí s (dcéra) ........................................................................... 
 
3. Mama pozerá televíziu so (syn) ...................................................... 
 
4. V obývačke je stôl medzi (gauč) a (skriňa) .................................... 
 
5. Do Bratislavy cestujem (vlak) ........................................................ 
 
6. Ondrej hrá hokej s (kamarát Jano) .................................................. 
 
7. Topánky sú pod (posteľ) ................................................................. 
 
8. Vysoké stromy sú za (dom) ............................................................ 
 
9. Do mesta idem (autobus) ................................................................ 
 
10. Spálňa je medzi (obývačka) a (kuchyňa) ...................................... 
 
11. Rada píšem čiernym (pero) ........................................................... 
 
 
 
 
17. Doplňte v správnom tvare 
Bývam vo Zvolene za (pošta)    poštou  . Nebývam sám, bývam tu s (priateľka Mária) 
....................................................... . Dnes sme boli na obede v reštaurácii. Ja som jedol mäso s 
(ryža) .................................... a moja priateľka jedla ryžu so (zelenina) ..................................... 
Večer sme boli unavení, tak sme išli domov (taxík) ................................ . Doma sme si urobili 
kávu s (mlieko) .................................... a s (cukor) ..................................... a pozerali sme film. 
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18. Podľa posluchu nakreslite triedu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovník 
pokazený, -á, -é drevený, -á, -é 
mapa, -y F lavička, -y F 

 
Opíšte vašu triedu 

 
 
 
 

              19. Odpovedajte 
             Kde sedí Silvia?  

                 Kde sedí Roman? 
                                                                                 Kde sedí Mária? 

              Kde sedí Milan? 
              Kde sedí Adam? 
              Kde sedí Marek? 
              Kde sedí Iveta?  

                Kde sedí Eva? 
              Kde sedí Monika?                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katka Iveta Marek Roman

Adam Silvia Monika Milan

Matúš Mária EvaOndrej
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20. Čo vidíte na obrázku? Obrázok opíšte. Použite prepozície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Doplňte -u alebo -ou 
1. Dáš si zeleninovú polievku? 2. Úrad práce je za pošt.......... 3. Akú  zmrzlin.......... máš rád? 
 
4. Stôl je medzi skriň.......... a stoličk...........  5. Čítam dobrú knih..........  6.  Telefonovala som  
 
s Judit.......... 7. Videl som našu novú učiteľk.................. 
 
M 10. 7  
22. Počúvajte a napíšte, kde sedia študenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opíšte, ako sedíte v triede. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

JOZEF
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23. Poznávajme symboly 
 

     
 
 
 
 

M 10. 8       

A: Prosím vás, ako sa dostanem na poštu? 
B: Hm, pešo ísť nemôžete, pretože je to ďaleko, ale môžete ísť električkou alebo autobusom, 
ale autobusom je to kratšie. 
A: Akým číslom? 
B: Najlepší je pre vás autobus číslo sedem. Nastúpite na sedmičku, autobus ide priamo 
a nemusíte prestupovať. Keď pôjdete električkou musíte ísť tridsaťdvojkou a potom 
prestúpiť na osmičku. 
A: Kde mám prestúpiť? 
B: Prestúpte na námestí pri divadle. Oproti divadlu je zastávka a tam môžete nastúpiť na 
osmičku. Potom vystúpite na štvrtej zastávke. Hneď vedľa zastávky je hlavná pošta. 
A: Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia. 
B:  Nie je začo. Dovidenia. 
 
Slovník 
dostať sa, dostanem sa, dostanú sa zastávka, -y F 
Ako sa dostanem...? univerzita, -y F 
nastúpiť, nastúpim, nastúpia (préz.= fut.) jazero, -á N 
vystúpiť, vystúpim, vystúpia (préz.= fut.) sídlisko, -á N 
prestúpiť, prestúpim, prestúpia (préz.= fut.) letisko, -á N 
námestie, -ia N mestský úrad,  M 

mestské úrady 
oproti Nie je začo. 
divadlo, -á N meškať, meškám, meškajú 
 
Užitočné frázy 

Prosím vás, ako sa dostanem na Námestie Slobody? 
Prosím vás, ako sa dostanem na poštu? 
Prosím vás, kde je najbližšie banka? 

   Musíte prestúpiť na desiatku. 
   Musíte nastúpiť na sedmičku. 
   Musíte vystúpiť na prvej zastávke. 
   Musíte prestúpiť na druhej zastávke. 
   Musíte prestúpiť na tretej zastávke. 
   Autobus číslo jeden = jednotka. 
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24. Prečítajte a doplňte čísla autobusov 
         1         2          3                      4           5          6 
    jednotka      dvojka       trojka       štvorka       päťka       šestka 
 
           7           8            9            10             11 
      sedmička       osmička      deviatka        desiatka       jedenástka 
 
               20               21             32               34 
        dvadsiatka 
 

   

 
 
               19    
         šestnástka 

 
     dvadsaťpäťka 

 
               31                44                21               39 
    

 
 
 
25. Odpovedajte  
 Ako cestujete do práce? Do práce cestujem jednotkou. 
 Ako cestujete do školy?  
 Ako cestujete do mesta?  
 Ako cestujete do nemocnice?  
 Ako cestujete na úrad? 
 Ako cestujete na poštu?   
 
 
26. Doplňte 
1. Musíte nastúpiť na (4) štvorku a potom prestúpiť na (26) ................................................ 
 
2. Do nemocnice cestujem (52) ............................................................................................ 
 
3. Na Štúrovu ulicu môžete ísť (39), alebo (31) .................................................................. 
 
4. Cestujem (7) ..................................................................................................................... 
 
5. Do práce chodím (34) ...................................................................................................... 
 
6. Na úrad musíte ísť (9) ...................................................................................................... 
 
7. Do Tesca musíte ísť (2) ................................................................................................... 
 
8. Pri Nábreží musíte prestúpiť na (24) ............................................................................... 
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ORIENTÁCIA 
27. Vysvetlite cestu 
1. Muž číslo jeden chce ísť do divadla.  4. Muž číslo štyri chce ísť na letisko. 
2. Muž číslo dva chce ísť do nemocnice.  5. Muž číslo päť chce ísť na poštu. 
3. Muž číslo tri chce ísť na železničnú stanicu. 6. Muž číslo šesť chce ísť do banky. 
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Internátna
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Park Janka Jesenského

Studené
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1.

Divadlo

3.

2.

6.

5.

4.
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M 10. 9  

 Počúvajte. Kde je Laura a Martin? Poraďte Laure a Martinovi, ako sa dostanú do  
          divadla. 

 

Pracujte vo dvojiciach. Nakreslite mapu vášho mesta a vysvetlite priateľovi, ako sa  
           dostane k vášmu domu zo železničnej stanice. 
 
28. Doplňte: v, do, s, u, na 
1. Dnes som bol ............ banke. 2. Včera som bol ......... lekára. 3. Mama ......... deťmi nastupuje 
........ autobusu. 4. Teraz idem .......... Úrad práce. 5. Minulý týždeň som bol .......... nemocnici. 6. 
Janu som čakal ......... stanici. 7. Narodil som sa ......... marci. 8. Ideme ............ obchodu. 9. 
Stretnutie máme .......... pondelok. 
 
 
29. Doplňte:      ktorý, kedy, kde, aký, čo, akú, odkiaľ, kedy, kto 
1. ....................... stojí pred domom? Pred domom stojí moja kamarátka Zuzana. 
2. ....................... cestuješ do Lučenca? Do Lučenca cestujem v utorok. 
3. ....................... máš stretnutie s Martinom? Stretnutie mám o druhej. 
4. ....................... je pošta? Pošta je za obchodným centrom. 
5. ....................... bol ten film? Ten film bol výborný. 
6. ....................... nakupuješ? Nakupujem chlieb, maslo a syr. 
7. ....................... je váš učiteľ? Náš učiteľ je z Bratislavy. 
8. ....................... sveter si zoberiete? Zoberiem si tento zelený. 
9. ....................... kávu si prosíte tureckú, alebo viedenskú? Viedenskú. 
 
30. Podľa významu doplňte chýbajúce slová 
Na stanici 
Na stanici je vždy veľa ľudí. Ľudia aj vlaky 1...................  a odchádzajú. Naša 
2.................................. stanica je v centre mesta. Stanica je nová a moderná. Vpredu sú 
3................................ , kde si cestujúci kupujú lístky. Nad pokladňou je 4.......................... 
poriadok. V strede stanice sú 5....................................... Tu sa môžete spýtať na odchody 
a príchody vlakov. Za pokladňou sú malé 6............................... Sú tu malé potraviny, drogéria 
a novinový stánok. Medzi potravinami a drogériou je reštaurácia. Nad vchodom je informačná  
7......................, ktorá ukazuje príchody a odchody vlakov. Keď vlaky meškajú, vľavo je napísané 
meškanie. Ale vlaky zvyčajne 8............................... a idú presne.  
Vlakom cestujem radšej ako autobusom, pretože vo vlaku je 9.................. miesta a sú tam aj 
toalety. 10................. vlaku často 11........................ knihy, alebo noviny, alebo pracujem na 
počítači. 
 

 Ako radšej cestujete? Vlakom, alebo autobusom? Rozprávajte o výhodách a  
              nevýhodách 
 
31. Odpovedajte 
1. S kým študujete slovenčinu? 2. S čím máš rád špagety? 3. S kým večer telefonuješ? 
4. S kým si cestoval do Bratislavy? 5. S kým si jedol večeru? 6. Čím si cestoval do Bratislavy?  
7. S čím piješ kávu? 
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M 10. 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
32. Doplňte inštrumentál substantív 

 singulár plurál 
pas s pasom s pasmi 

 
študent   

 
ruka   

 
kvet   

 
kamarát   

 
doktor   

 
list   

 
učiteľ   

 
noha   

 

Inštrumentál
(plurál)

Janka bola na diskotéke  s kamarátkami.
Na fotografii je moja mama so sestrami.

Teta s bratrancami prišli včera.
Hovoril som s doktormi.

Sedel som medzi stolmi a stoličkami.
Stretol som sa so študentmi.
Majú veľký dom so zrkadlami.
Sestra s deťmi jedia v kuchyni.
Tetefonoval som s kamarátmi.

Maskulínum

s učiteľmi
s bratmi
s kvetmi

autobusmi
s priateľmi

so zemiakmi

Feminínum

s tetami
so sestrami
električkami

s paradajkami
so žiadosťami
s učiteľkami

Neutrum

lietadlami
s pivami
perami

s umývadlami
s oknami

kinami
s kreslami

-mi -ami -ami
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žiadosť   
 

vlak   
 

sesternica   
 

zrkadlo   
 

brat   
 

ruka   
 

 
 
 
33. V správnom tvare doplňte inštrumentál plurálu substantív 
1. Recept s (lieky)  liekmi          som zabudol v lekárni.  
2. Obedoval som rizoto s (huby) .................................................................  
3. Bol som u lekára, pretože mám problémy s (oči) ................................... 
4. S (fotografie) ............................... a so (žiadosti) ...................................  
    musíte ísť na druhé poschodie.  
5. Mali sme krásnu kúpeľňu s čistými (uteráky) .........................................  
6. Vitamíny užívam s (tabletky) ........................................... proti chrípke.  
7. Naša suseda má krásny balkón s (kvety) ................................................  
8. Včera sme si kúpili gauč s (kreslá) ......................................................... 
9. Včera som telefonovala s (kamarátky) ................................................... 
10. S novými (učitelia) ................................ sme boli na výlete v Tatrách. 
 
 
 
34. Podľa významu doplňte singulár, alebo plurál inštrumentálu substantív 
 
1. Dana si kúpila kostým s (nohavice) ................................................................................ 
 
2. Mám rád halušky so (slanina) .................................... a so (smotana) ............................ 
 
3. Jozef si kúpil dom so (záhrada) ....................................................................................... 
 
4. Martina doniesla sveter s dlhými (rukáv) ........................................................................ 
 
5. Na raňajky som jedla vločky s (mlieko) .......................................................................... 
 
6. Kúpil som si čiapku s (rukavice) ...................................................................................... 
 
7. Včera som nebol v práci, pretože som mal problémy so (srdce) ...................................... 
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Pracujte vo dvojiciach. Študent A: dokreslite do mapy nemocnicu, poštu, železničnú 
a autobusovú stanicu, kino, divadlo a lekáreň. Študent A: vysvetlite študentovi B, kde sa 
jednotlivé budovy na mape nachádzajú. Študent B: počúvajte a zakreslite objekty do mapy.  
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35. Čo je správne? 
1.  □ Do Bratislavy cestujem s vlakom.       2. □ Mám radi halušky so slaninou.           
     □ Do Bratislavy cestujem s vlak.                 □ Mám rád halušky so slaninou. 
     □ Do Bratislavy cestujem vlakom.                □ Mám rád halušky s slaninou. 
 
3.  □ Pod oknom je stolička.      4. □ Náš pes sa nerád umýva voda. 
     □ Pod oknom je stoličkou.         □ Náš pes sa nerád umýva vodou. 
     □ Pod oknom sú stolička.          □ Náš pes sa nerada umýva vodou. 
 
5.  □ V kine som sedel medzi Vierkom a Marekom.   6. □ Pred domom stojí autobus. 
     □ Na kine som sedel medzi Vierkou a Marekom.      □ Pred dom stojí autobusom. 
     □ V kine som sedel medzi Vierkou a Marekom.        □ Pred domom stojí autobusom. 
 
7.  □ Môj brat nemá rád chlieb s maslou.    8.  □ Nad stolom je obraz. 
     □ Môj brat nemá rád chlieb so maslom.         □ Nad stôl je obraz. 
     □ Môj brat nemá rád chlieb s maslom.         □ Nad stolou je obraz. 
 
9.  □ Ako sa dostanem do stanice?     10.□ Vlak ešte odišiel. 
     □ Ako sa dostanem na stanicu?          □ Vlak iná odišiel. 
     □ Ako dostanem sa na stanicu?          □ Vlak už odisiel. 
 
11.□ Musíte nastúpiť na autobus.     12.□ Kde je informácie? 
     □ Musíte nastúpiť autobus.          □ Kde sú informácie? 
     □ Musíte nastúpiť do autobus.          □ Sú kde informácie? 
 
13.□ Z ktorého nástupišťa odchádzajú vlak?               14.□ Pod oknom je stoličkou. 
     □ Z ktorého nástupišťa odchádza vlakom?        □ Pod oknom je stolička. 
     □ Z ktorého nástupišťa odchádza vlak?         □ Pod okno je stolička. 
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SLOVNÍK   10. lekcia 
Ako sa dostanem ....? 
batožina, -y F 
bicykel, bicykle M 
divadlo, -á N 
dostať sa*, dostanem sa, dostanú sa (préz.= fut.) 
drevený, -á, -é 
električka, -y F 
informačná tabuľa, informačné tabule F 
iný, -á, -é 
jazero, -á N 
jednosmerný lístok, jednosmerné lísty 
kôň, kone M 
lavička, -y F 
letisko, -á N 
lietadlo, -á N 
lístok (cestovný lístok, cestovné lístky), -y M 
loď, lode F 
mapa, -y F 
medzi 
mestský úrad, mestské úrady M 
meškať, meškám, meškajú 
miestenka, -y F 
motorka, -y F 
nad 
najbližší, -ia, -ie 
námestie, -ia N 
naspäť 
nástupište, nástupištia N 
nastúpiť, nastúpim, nastúpia (préz.= fut.) 
nastupovať*, nastupujem, nastupujú 
neviem 
odchádzať, odchádzam, odchádzajú (préz.= fut.) 
odchod, -y M 
oproti 
pokazený, -á, -é 
pravda, -y F 
pred 
presne 
prestúpiť, prestúpim, prestúpia (préz.= fut.) 
prestupovať*, prestupujem, prestupujú 
preukaz, -y M 
priamy spoj 
prichádzať, prichádzam, prichádzajú 
príchod, -y M 
rozhodnúť sa*, rozhodnem sa, rozhodnú sa, rozhodol sa, rozhodla sa (préz.= fut.) 
sídlisko, -á N 
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spiatočný lístok, spiatočné lístky M 
spoj, -e M (spojenie, -ia) N 
spytovať sa*, spytujem sa, spytujú sa 
študentský lístok, študentské lístky M 
taxík, y M 
trolejbus, -y M 
univerzita, -y F 
vchod, -y M 
vlak, -y M 
vodičský preukaz,  vodičské preukazy M 
východ, -y M 
vystúpiť, vystúpim, vystúpia (préz.= fut.) 
vystupovať*, vystupujem, vystupujú 
za 
zastávka, -y F 
zľava, -y F 
železničná stanica, železničné stanice F 
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11. lekcia 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● opísať počasie 
● opísať štyri ročné obdobia 
● porozumieť predpovedi počasia 
● používať budúci čas 
● používať nepravidelné slovesá ísť, prísť, odísť 
● porozumieť názvom európskych štátov a ich príslušníkov 
● porozumieť vybraným pranostikám 
 
 
 
Základné vetné modely: 
Aké bude zajtra počasie? Čo budeš robiť? Ktoré ročné obdobie máš 
najradšej? Zajtra prídem do práce neskôr. Večer pôjdeme domov. 
 
 
 

Pocasie 
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M 11. 1  
Počasie na Slovensku 

 Na Slovensku máme štyri ročné obdobia: jar, leto, jeseň a zimu. Jar sa začína v marci, 
leto v júni, jeseň v septembri a zima v decembri. Hovorí sa, že mesiac apríl je najbláznivejší 
mesiac, pretože vtedy sa počasie často a rýchlo mení. Ráno môže svietiť slnko, o dve hodiny 
môže pršať, poobede môže fúkať silný vietor a večer môže snežiť.  
 Na Slovensku je leto zvyčajne teplé a slnečné. Teploty v lete sú nad 27 °C (stupňov 
Celzia), preto sa veľa ľudí chodí kúpať. V júli a v auguste majú študenti prázdniny. Tieto dva 
mesiace nemusia chodiť do školy. Sú to najdlhšie prázdniny v roku.  
 Na jeseň zvyčajne veľa prší a teploty klesnú na 10 °C. Potom napadne prvý sneh a je tu 
zima. Teploty v zime klesnú na -10 °C. Najchladnejšími mesiacmi v roku sú január a február. 
Najnižšia teplota na Slovensku bola vo februári v roku 1929 a bolo to -41 °C. V zime veľa sneží 
a v horách sú niekedy aj dva metre snehu. Veľa Slovákov sa chodí v zime lyžovať. Deti sa rady 
sánkujú a guľujú.  
 Jar sa začína v marci. Na jar je na Slovensku priemerne 17 °C. Vonku je teplejšie, začína 
rásť tráva, kvitnú stromy a ľudia chodia na prechádzky do prírody.  
 

  Opíš jednotlivé ročné obdobia. Aké počasie je teraz? Ktoré ročné obdobie máš      
               najradšej?  
Slovník 
ročné obdobie, ročné obdobia N 5 °C ... 10 °C = päť ... desať stupňov 
jar F napadnúť*, napadnem, napadnú,  

napadol (sneh) 
leto N sneh M 
jeseň F klesnúť*, klesnem, klesnú, 

klesol, klesli (préz.= fut.) 
zima F chladný, -á, -é 
bláznivý, -á, -é meter, -e (m) M 
počasie, -ia N lyžovať sa*, lyžujem sa, lyžujú sa 
meniť sa, mením sa, menia sa chodiť sa lyžovať (sánkovať) 
fúkať, fúkam, fúkajú  sánkovať sa*, sánkujem sa, sánkujú sa 
silný, -á, -é guľovať sa*, guľujem sa, guľujú sa 
vietor, vetry M priemerne 
snežiť, sneží, snežilo rásť*, rastiem, rastú, rástol, rástla 
slnečný, -á, -é tráva, -y F 
°C = stupeň Celzia kvitnúť*, kvitnem, kvitnú, kvitol, kvitla 
1 °C = jeden stupeň prechádzka, -y F 
2 °C, 3 °C, 4 °C = dva, tri, štyri stupne príroda, -y F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KEDY? AKÝ? 
JAR na jar jarný 
LETO v lete letný 
JESEŃ na jeseň jesenný 
ZIMA v zime zimný 
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M 11. 2        1. Opíšte obrázky       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Opíšte obrázky. Aké je počasie? Aké ročné obdobie, mesiac, prípadne deň je na obrázku? 
Aké sú mená osôb? Aké sú ich vzťahy? Odkiaľ sú? Kde sú? Čo sa stalo? Čo robia? Čo majú 
oblečené? 
 
 
 
M 11. 3  

 Vyberte si obrázok a vymyslite príbeh. 
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Predpoveď počasia 
 

 
 
 
 
 

slnečno         polooblačno  búrky         dážď               sneženie 
 
 
13. 1. 2007  
Dnes bude zima -20 stupňov a bude fúkať studený vietor. Poobede môže pršať a na horách môže 
aj snežiť. Zajtra bude počasie rovnaké, ale v stredu sa počasie zlepší a bude teplejšie, očakávame 
iba -5 °C. 
 
14. 4. 2007 
Dnes bude premenlivé počasie. Ráno bude slnečno, ale poobede sa zamračí a večer, najmä na 
horách, môže pršať. Teploty dnes budú od 10 °C do 15 °C. Zajtra bude chladnejšie s teplotami 
od 8 °C do maximálne 13 °C. 
 
25. 7. 2007 
Dnes bude veľmi teplý deň. Zajtra bude pekne a teplo, teploty vystúpia na  35 °C. Večer 
očakávame prehánky a na horách búrky. Pekne a teplo bude aj nasledujúce dni. 
 
10. 11. 2007 
Dnes bude zamračené a veterno, teploty od 4 °C do maximálne 8 °C. Zajtra bude pršať a teploty 
vystúpia na 9 °C. 
 
Slovník 
rovnaký, -á, -é nasledujúce dni 
zlepšiť sa, (počasie sa zlepší) zamračí sa*, zamračilo sa,  

bude zamračené,  
zhoršiť sa, (počasie sa zhorší) teploty vystúpia 
očakávať, očakávam, očakávajú slnečno 
premenlivý, -á, -é prehánky (pl.) 
maximálne búrka, -y F  
minimálne veterno 
 
Slovník (opozitá) 
  sucho       X        mokro 
                        teplo       X         zima 
                     horúco       X         chladno 
                    oblačno      X         slnečno 

 Rozprávajte o počasí vo svojej rodnej krajine  

 Porovnajte počasie na Slovensku a vo svojej rodnej krajine 
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2a. Čítajte 
Najteplejšou oblasťou na Slovensku je Podunajská nížina. Do tejto oblasti patrí Bratislava, 
Štúrovo, Hurbanovo, Komárno a iné mestá. Najvyššia teplota bola na Podunajskej nížine 
v Komárne 5. júla 1950 a bolo to 40 °C. Najslnečnejšie miesto je tiež na Podunajskej nížine, 
v Hurbanove. Naopak, najchladnejšou oblasťou sú Vysoké Tatry, kde aj najviac prší. 
Najchladnejšie bolo 11. februára v roku 1929, keď teplota klesla na -41 °C. Táto nízka teplota 
bola nameraná v dedine Vígľaš blízko Zvolena. Najteplejším mesiacom je júl. V tomto mesiaci 
teploty často vystupujú  nad 30 °C. Naopak, najchladnejším mesiacom na Slovensku je január, 
kedy teplota klesne na  -10 °C. 
 
Slovník 
oblasť, -i M namerať*, nameriam, namerajú (préz.= fut.) 
patriť, patrím, patria dedina, -y F 
teplota, -y F naopak 
 
2b. Odpovedajte 
1. Ktorý mesiac na Slovensku je najteplejší? 
2. Ktorý mesiac na Slovensku je najchladnejší? 
3. Kde bola nameraná najnižšia teplota?   
4. Ktorá oblasť na Slovensku je najchladnejšia?  
5. Kde bola nameraná najvyššia teplota? 
6. Kde najviac prší? 
 
2c. Nájdite na mape: Podunajská nížina, Bratislava, Štúrovo, Hurbanovo, Komárno,  
                                    Vysoké Tatry, Vígľaš, Zvolen. 
 
M 11. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Doplňte teplo, teplejšie, najteplejšie, chladno, chladnejšie, najchladnejšie 
1. Včera bolo 5 °C. Dnes je 10 °C. Dnes je       teplejšie                  ako včera. 
2. Dnes je 25 °C. Dnes je  .......................................................................................................... 
3. V nedeľu boli 2 °C. V pondelok boli -4 °C. Dnes je -8 °C. Dnes je ..................................... 
4. Včera bolo -5 °C. Dnes je -8 °C. Dnes je ............................................................. ako včera. 
5. Dnes je -21 °C. Dnes je ......................................................................................................... 
6. V stredu bolo 25 °C. Vo štvrtok bolo 30 °C a dnes je 33 °C. Dnes je ................................... 

       Kedy? 
zajtra 
pozajtra 
budúci pondelok, budúcu stredu ... 
budúci týždeň 
budúci rok 
nabudúce 

27 °C          teplo

32 °C najteplejšie

29 °C   teplejšie

-5 °C        chladno

-20 °C najchladnejšie

-10 °C   chladnejšie
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M 11. 5  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
4. Napíšte kto: ja, ty, on... 
 
1. Budem chodiť na angličtinu. (ja) 

2. Budeme vidieť nový film. ................ 6. Budete bývať v Bratislave.       ................. 

3. Budú mať dobrú prácu.     ................. 7. Zajtra budeme oddychovať.      ................. 

4. Bude piť víno a minerálku. ............... 8. Budú počúvať rádio.         ................. 

5. Budeme sa učiť slovenčinu. .............. 9. Bude telefonovať s priateľom.  ................. 

 
 
5. Vety dajte do záporu 
 
1. Budem bývať v Lučenci.   Nebudem bývať v Lučenci. 

2. Budeme jesť hovädziu polievku. .................................................................................. 

3. Budeš cestovať autobusom. .......................................................................................... 

BYŤ

(ja) budem
(ty) budeš
(on, ona, ono) bude

(my) budeme
(vy) budete
(oni, ony) budú

Budem variť večeru.

Jana bude pozerať televíziu.

Peter a Zuzana budú obedovať v reštaurácii.

Budeme kupovať nové auto.

 Zajtra budeš pracovať v kancelárii.

 V stredu budete mať čas.

BYŤ

(ja) nebudem
(ty) nebudeš
(on, ona, ono) nebude

(my) nebudeme
(vy) nebudete
(oni, ony) nebudú

Nebudem variť večeru.

Jana nebude pozerať televíziu.

Peter a Zuzana nebudú obedovať v reštaurácii.

Nebudeme kupovať nové auto.

 Zajtra nebudeš pracovať v kancelárii.

 V stredu nebudete mať čas.

(negácia)

Čo si robil včera? Čo robíš? Čo budeš robiť zajtra?

Včera som písal list. Píšem list. Zajtra budem písať list.
Včera som sa učil slovenčinu. Učím sa slovenčinu. Zajtra sa budem učiť slovenčinu.

Pracoval som v kancelárii. Pracujem v kancelárii. Budem pracovať v kancelárii.
Telefonoval som s Máriou. Telefonujem s Máriou. Budem telefonovať s Máriou.

streda 8. 7. 2007 piatok 10. 7. 2007štvrtok 9. 7. 2007

Budúci čas
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4. Budete hovoriť s riaditeľom. ........................................................................................ 

5. Budú písať test. ............................................................................................................. 

6. Kvety budú kvitnúť na jar. ............................................................................................ 

7. V sobotu budeme pracovať. .......................................................................................... 

 
 
6. Doplňte sloveso byť v správnom tvare 
 
1. Mária bude bývať v Londýne.  

2. Monika a Martin ........................... pracovať v nemocnici. 

3. (ja) .............................. pracovať na počítači. 

4. (ty) ................................. užívať tieto lieky. 

5. Ján .................................. šoférovať auto. 

6. (oni) ............................................ variť večeru.  

7. (my) Zajtra ............................ cestovať vlakom.  

8. (vy) Zajtra ............................. upratovať triedu. 

9. Eva .............................mať zajtra voľno. 

 
 
 
7. Napíšte v budúcom čase 
 
1. Peter  (píše)    bude písať              list. 

2. Zajtra (pršať) ............................................................................................... 

3. Zajtra (telefonujem) ..................................................................... s Máriou. 

4. Zuzana (kupuje) ........................................................................... nový byt. 

5. Ján (vidí) ............................................................................ zaujímavý film. 

6. Ráno sa Marek (sa češe) .............................................................................. 

7. Adam (stojí)  .............................................................................. na stoličke. 

8. Alena (pracuje) ....................................................... zajtra, dnes nepracuje. 

9. Veronika (sedí a číta) ............................................................. dobrú knihu. 

10. Andrea (spí) ............................................................................... doobeda. 

 



 227

M 11. 6  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnes je pekne.

Včera bolo pekne. Zajtra bude pekne.

(ja) Som doma. Budem doma.

(ty) Si u doktora? Budeš u doktora?

(on) Andrej je v meste. Andrej bude v meste.

(ona) Eva je v Bratislave. Eva bude v Bratislave.

(my) Sme v obchode. Budeme v obchode.

(vy) Ste v triede. Budete v triede.

(oni, ony) Sú na pošte. Budú na pošte.

Aké počasie bolo včera? Aké počasie je dnes? Aké počasie bude zajtra?

Včera pršalo. Dnes prší. Zajtra bude pršať.
Včera bolo teplo a slnečno. Dnes je teplo a slnečno. Zajtra bude teplo a slnečno.

Včera bolo zamračené. Dnes je zamračené. Zajtra bude zamračené.
Včera snežilo. Dnes sneží. Zajtra bude snežiť.

streda 8. 7. 2007 piatok 10. 7. 2007štvrtok 9. 7. 2007

Kde si bol včera? Kde si? Kde budeš zajtra?

streda 8. 7. 2007 piatok 10. 7. 2007štvrtok 9. 7. 2007

Včera som bol v Bratislave. Som v Bratislave. Budem v Bratislave.
Bol som doma. Som doma. Budem doma.

Bol som u doktora. Som u doktora. Budem u doktora.
Bol som na pošte. Som na pošte. Budem na pošte.

Budúci čas
(sloveso BYŤ)
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8. Napíšte vety v budúcom čase 
1. Monika je doma.   Monika bude doma. 
 
2. Je zamračené.  ........................................................................................................ 
 
3. Peter je vysoký muž. ........................................................................................................ 
 
4. Sú v nemocnici.  ........................................................................................................ 
 
5. Eva stojí pred domom. ........................................................................................................ 
 
6. Je pekne a slnečno.  ........................................................................................................ 
 
7. Ste u doktora?  ........................................................................................................ 
 
8. Mária je doma.  ........................................................................................................ 
 
9. Som v autobuse.  ........................................................................................................ 
 
9. Doplňte predpovede počasia. Doplňte správne bude alebo budú. 
1. Na juhu teplejšie ako na severe. Na juhu bude teplejšie ako na severe. 
 
2. Zajtra pršať.   ...................................................................................... 
 
3. V nedeľu búrky.   ...................................................................................... 
 
4. Pozajtra slnečné počasie.  ...................................................................................... 
 
5. Ráno slnečno, poobede prehánky. ...................................................................................... 
 
6. V nedeľu premenlivé počasie. ...................................................................................... 
 
7. V piatok -25°C.   ...................................................................................... 
 
8. V sobotu snežiť.   ...................................................................................... 
 
10. Vety napíšte v budúcom čase 
1. Spím celý deň.   Budem spať celý deň. 
 
2. Kupovala som mlieko a syr. ................................................................................... 
 
3. Čakám na stanici.    ................................................................................... 
 
4. Česal som sa ráno.   ................................................................................... 
 
5. Videl som tetu Terezu.  ................................................................................... 
 
6. Píšem list.    ...................................................................................  
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 Rozprávajte sa s partnerom o oblečení a farbách v jednotlivých ročných    
              obdobiach. (Čo si oblečieš na jar? Čo si oblečieš v lete? Čo si oblečieš na jeseň? Čo  
             si oblečieš v zime?) 
 
 
M 11. 7  
 
ÍSŤ 

 prítomný čas (prézent)              minulý čas (préteritum)      budúci čas (futúrum) 
(ja) idem (oni) idú (ja) (i)šiel (ona) (i)šla (oni) (i)šli (ja) pôjdem (oni) pôjdu 
(ja) nejdem (oni) nejdú (on) nešiel (ona) nešla (oni) nešli (ja) nepôjdem (oni) nepôjdu 

 
PRÍSŤ 

 prítomný čas 
(prézent)   

           minulý čas (préteritum)   budúci čas (futúrum) 

       -        - (on) prišiel (ona) prišla (oni) prišli (ja) prídem (oni) prídu 
       -       - (on) neprišiel (ona) neprišla (oni) neprišli (ja) neprídem (oni) neprídu 

 
ODÍSŤ 

 prítomný čas 
(prézent)   

           minulý čas (préteritum)   budúci čas (futúrum) 

       -        - (on) odišiel (ona)    odišla (oni) odišli (ja) odídem (oni) odídu 
       -       - (on) neodišiel (ona) neodišla (oni) neodišli (ja) neodídem (oni) neodídu 

 
V stredu odídem zo Zvolena. Vo štvrtok pôjdem do Bratislavy. V piatok prídem naspäť do 
Zvolena. Zajtra pôjdem na obed do reštaurácie. Zajtra prídem do práce neskôr. V nedeľu odídu 
domov. Môj brat nepríde, pretože pôjde na výlet s kamarátmi. Rodičia prídu zajtra poobede. 
Večer pôjdeme na diskotéku. Prídem asi o tretej. 
 
11. Doplňte budúci čas slovies ÍSŤ, PRÍSŤ, ODÍSŤ 
1. Vlak (prísť)                  príde                            na tretie nástupište. 
 
2. Peter (odísť) .......................................... na dva roky do Londýna. 
 
3. Zuzana (prísť) ................................................... do práce neskoro. 
 
4. Zajtra (ty - ísť) ............................................................ k zubárovi. 
 
5. Autobus do Žiliny (odísť) ................................................ o piatej. 
 
6. Zajtra (my - ísť) ................................ na vyšetrenie do nemocnice. 
 
7. V piatok (ja - neprísť) ..................................na hodinu slovenčiny. 
 
8. V sobotu (vy – neprísť) ............................ vlakom, ale autobusom. 
 
9. Zuzana a Peter (prísť) .......................................... večer o siedmej. 
 

Nepravidelné slovesá
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10. Tereza a Katka (neprísť) ............................................. lietadlom. 
 
11. Zajtra večer (ja – ísť) ....................................................do mesta. 
 
 

 Pýtajte sa partnera (Kam pôjde zajtra? S kým? Ako? O koľkej? Prečo?...)  
 
12. Správne usporiadajte slová 
1. pôjdem – rok – do – budúci – Afriky  Budúci rok pôjdem do Afriky. 
 
2. v – práci – nebudem – zajtra ............................................................................................ 
 
3. pršať – stredu – v – bude  ............................................................................................ 
 
4. učiť – piatok – sa – slovenčinu – budem – v  ........................................................................... 
 
5. televíziu – pozerať – večer – budem   ...................................................................................... 
 
6. polievku – na – nebudem – obed – jesť  ................................................................................... 
 
7. teplo – zajtra – bude – veľmi ............................................................................................ 
 
8. už – kávu – nebudem – piť – večer  ......................................................................................... 
 
9. voľno – zajtra – mať – budem ........................................................................................... 
 
 
13. Napíšte, kedy sa to udialo (včera), deje sa (dnes), alebo sa bude diať (zajtra) 
1.   Išiel som domov.                 včera 
2.   Monika bude večer pozerať televíziu.  ................................... 
3.   Pôjdeme do lekárne.    ................................... 
4.   Ján neodišiel skôr ako o polnoci.  ................................... 
5.   Išli do kina.    ................................... 
6.   Videla som Katku s Marekom.  ................................... 
7.   Sneží.     ................................... 
8.   Boli sme vo Vysokých Tatrách.  ................................... 
9.   Pijem kávu s mliekom.   ................................... 
10. Idem na úrad práce.   ................................... 
11. Pôjdete na poštu.    ................................... 
12. Zuzana je špagety s kečupom.  ................................... 
13. Pršalo.     ................................... 
14. Idú na výlet do Bojníc.   ................................... 
15. Boli sme v obchode.   ................................... 
16. Budeme mať novú učiteľku.  ................................... 
17. Odídem o tretej.    ................................... 
18. Budem sa učiť slovenčinu.  ................................... 
19. Je pekne.     ................................... 
20. Idú domov.    ................................... 
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14. Vytvorte otázky v budúcom čase. Pýtajte sa partnera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   KTO?        OTÁZKA         ODPOVEĎ 

mať hodinu 
slovenčiny 

Peter Budeš mať hodinu 
slovenčiny zajtra? 

Nie, Peter nebude mať zajtra 
hodinu slovenčiny. 

jesť špagety   
 
 
 

 

piť kávu 
 

  
 
 
 

 

učiť sa 
slovenčinu 
 

  
 
 
 

 

ísť k doktorovi 
 

  
 
 
 

 

variť slovenské  
jedlá 
 

  
 
 
 

 

ísť do obchodu    
 
 
 

 

cestovať do 
Bratislavy 
 

  
 
 
 

 

ísť do kina 
 

  
 
 
 

 

 
 

mať hodinu slovenčiny jesť špagety

piť kávu

ísť k doktorovi  variť slovenské jedlá

ísť do obchodu

ísť do kina  cestovať do Bartislavy

učiť sa slovenčinu
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15. Pýtajte sa na podčiarknuté slovo a doplňte     kedy, kde, kto, čo, akú, aké, aká, kam 
1.        Kde     je obraz?    Obraz je nad stolom. 
2. .................. je tvoja mama?   Moja mama je mladá a pekná. 
3. .................. stojí pod stromom?  Pod stromom stojí Mária. 
4. .................. cestuješ do Gabčíkova? Do Gabčíkova cestujem o tretej. 
5. .................. máš v taške?   V taške mám knihu, pero a zošit. 
6. .................. ideš?    Idem do mesta. 
7. .................. kávu máš rád?   Mám rád viedenskú kávu. 
8. .................. je to jedlo?   To jedlo je výborné. 
 
 
 
 
M 11. 8    16. Počúvajte a doplňte Čo bude robiť Zuzana budúci týždeň? 
 
 
 
   PONDELOK 
 

 

 
   UTOROK 
 

 

 
   STREDA 
 

 

 
   ŠTVRTOK 
 

 

 
   PIATOK 
 

 

 
   SOBOTA 
 

 

 
   NEDEĽA 
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17. Naplánujte si týždeň: Čo budete robiť v pondelok?...  
 
   PONDELOK 
 

 

 
   UTOROK 
 

 

 
   STREDA 
 

 

 
   ŠTVRTOK 
 

 

 
   PIATOK 
 

 

 
   SOBOTA 
 

 

 
   NEDEĽA 
 

 

 
 

 
 Pracujte vo dvojiciach. Pýtajte sa partnera, čo robil v pondelok, v utorok...  

              Úlohy si vymeňte. 
 
 
 
18. Vety usporiadajte podľa poradia a príbeh nahlas prečítajte. 
________ Do práce prišla neskoro. 
________ Rýchlo sa obliekla a ponáhľala sa na autobus. 
________ Poobede išla na nákup a večer bola s manželom v kine. 
________ Zuzana dnes vstala neskoro. 
________ Zuzana išla spať už o 22.00. 
________ Vo Viedni bude mať dôležité stretnutie s právnikom. 
________ Zuzana bola v práci do 16.00. 
________ Zajtra bude skoro vstávať, pretože cestuje do Viedne. 
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19. Napíšte vety v uvedených časoch 
              Minulý čas 
              (préteritum) 

             Prítomný čas 
               (prézent)  

               Budúci čas 
                (futúrum) 

Peter sa umýval. Peter sa umýva. Peter sa bude umývať. 
 

Vlak odchádzal. 
 

  

 Je pekne. 
 

 

 Som v obchode. 
 

 

Býval som vo Zvolene.  
 

 

  Budem piť čierny čaj. 
 

 Mám nový mobil. 
 

 

Písal som úlohu.  
 

 

  
Prší. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
20. Nakreslite do mapy Aké počasie bude zajtra na Slovensku? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

SEVER

JUH

VÝCHODZÁPAD

N

SeverSvetové strany KAM? KDE? AKÝ?

na sever

na východ

na juh

na západ

na severe

na východe

na juhu

na západe

severný

východný

južný

západný

N

S

EW

Bratislava

Banská Bystrica
Košice
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21. Pýtajte sa     kde? kam? 
1.     Kam           cestuješ?  Idem do Bratislavy. 
2. ...................... si?   Som doma. 
3. ...................... ideš?              Idem do kina. 
4. ...................... ste spali?  Spali sme v obývačke na gauči. 
5. ...................... si?   Som na úrade. 
6. ...................... si bola?  Bola som u doktora. 
7. ...................... bývaš?  Bývam na Jánskej ulici 17. 
 
 

 Pracujte vo dvojiciach. Porozprávajte partnerovi, čo budete robiť zajtra 
 
22. Zistite v triede 
       
    Meno 

Ktorý mesiac máš 
najradšej? 
Prečo? 

Ktorý deň máš najradšej? 
Prečo? 

Ktoré ročné obdobie 
máš najradšej? 
Prečo? 

1.  
 
 
 
 
 
 

   

2.  
 
 
 
 
 
 

   

3.  
 
 
 
 
 
 

   

4. 
 
 
 
 
 
 

   

 

 V triede diskutujte o zistených výsledkoch. Aké počasie máte najradšej? Ktoré  
              ročné obdobie máte najradšej? Prečo? 
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23. Pozrite sa na mapu a priraďte príslušníkov krajín k jednotlivým štátom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 11. 9       24. Priraďte príslušníkov krajín k štátom 

Francúzsko   Slovinec, Slovinka 
Taliansko   Portugalčan, Portugalčanka 
Španielsko   Belgičan, Belgičanka 
Nórsko    Talian, Talianka 
Holandsko   Švajčiar, Švajčiarka 
Belgicko   Švéd, Švédka 
Dánsko   Nór, Nórka 
Švédsko   Francúz, Francúzka 
Amerika   Dán, Dánka 
Portugalsko   Ír, Írka 
Fínsko    Holanďan, Holanďanka 
Anglicko   Bulhar, Bulharka 
Rumunsko   Fín, Fínka 
Slovinsko   Španiel, Španielka 
Bulharsko   Američan, Američanka 
Švajčiarsko   Rumun, Rumunka 
Írsko    Angličan, Angličanka 

 

 Pripravte predpoveď počasia na zajtra. Čo myslíte, aké bude počasie... 
              a) v meste, v ktorom bývate 
              b) na Slovensku 
              c) vo vašej krajine pôvodu  
 

Česko

Maďarsko

Slovensko

Poľsko

Ukrajina

Nemecko

Rakúsko

Poliak
Poľka

Ukrajinec
UkrajinkaSlovák

Slovenka
Maďar

Maďarka

Rakúšan
Rakúšanka

Čech
Češka

Nemec
Nemka
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25. Doplňte       na, so, v,  z, k, s, do  
 
1. Zajtra cestujem  __________ Bratislavy ________ Nitry. 
 
2. Kniha je položená __________ stole. 
 
3. Idem _________ poštu a __________ banky. 
 
4. Bolí ma zub, musím ísť ___________ lekárovi. 
 
5. Som chorý, preto zajtra nepôjdem _________ práce. 
 
6. Bola som nakupovať _________ sestrou a _________ mamou. 
 
7. Teraz som _______ reštaurácii. 
 
8. Eva ma čakala ________ stanici. 
 
9. Som v Londýne, ale bývam _______ Slovensku. 
 
 
 
26. Čo patrí spolu? 
pozajtra zima            západ  predpis leto    Češka  juh  doktor 
     nabudúce 
                                        budúci týždeň         nemocnica          horúco   jar Rakúšanka   
Poľka            východ     mokro     teplo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lieky

sever
Slovenka

sucho

zajtra
pozajtra
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V mojej budúcnosti 
27. Predstavte si vašu budúcnosť 
 budúci rok o 10 rokov neskôr o 20 rokov neskôr 
rodina  

 
 
 
 
 

  

práca  
 
 
 
 
 

  

dom  
 
 
 
 
 

  

 
 Zahrajme sa!  
    Pýtajte sa a odpovedajte 
    A: Je zima. Čo si oblečieš?  
    B: Oblečiem si kabát, čiapku a rukavice.  
        Sneží. Čo budeš robiť?  

                          C: Pôjdem sa sánkovať. 
         ... 
 
 
28. Prečítajte známe slovenské pranostiky 
 

Pranostiky 
Katarína na ľade a Vianoce na blate.  (25. november) 

Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.  (8. jún) 
Matej ľady láme. (24. február) 

Studený máj, v stodole raj. 
Martin na bielom koni. (11. november) 

Barbora ťahá sane do dvora. (4. december) 
 
 
 
 
 
 



 239

SLOVNÍK    11. lekcia 
bláznivý, -á, -é 
budúci týždeň/rok 
búrka, -y F 
dedina, -y F 
fúkať, fúkam, fúkajú 
guľovať sa*, guľujem sa, guľujú sa 
horúco 
chladno 
chladný, -á, -é 
chodiť sa lyžovať (sánkovať) 
ísť*, idem, idú, (i)šiel, (i)šli, pôjdem, pôjdu  
jar F 
jeseň F 
juh (na juhu, južný) M 
klesnúť*, klesnem, klesnú, klesol, klesla, klesli (préz.= fut.) 
krajina, -y F 
kvitnúť*, kvitnem, kvitnú, kvitol, kvitla, kvitli 
leto N 
lyžovať sa, lyžujem sa, lyžujú sa 
meniť sa, mením sa, menia sa 
meter, metre (m) (1 meter, 2,3,4 metre, 5, 10, 15 metrov)  M 
namerať*, nameriam, namerajú (préz.= fut.) 
naopak 
napadnúť*, napadnem, napadnú, napadol, napadne (sneh) (préz.= fut.) 
oblačno 
oblasť, oblasti M 
odísť*, - , - , odišiel, odišla, odišli, odídem, odídu (préz.= fut.) 
patriť, patrím, patria 
počasie N 
pozajtra 
predpoveď počasia, predpovede počasia F 
prehánky (pl.) 
prechádzka, -y F 
priemerne 
príroda F 
prísť*, - , - , prišiel, prišli, prídem, prídu 
rásť*, rastiem, rastú, rástol, rástla, rástli 
ročné obdobie, ročné obdobia N 
sánkovať sa*, sánkujem sa, sánkujú sa 
sever M 
silný, -á, -é 
slnečno 
slnečný, -á, -é 
sneh M 
snežiť, sneží, snežilo 
stupeň Celzia = °C  (1 stupeň, 2, 3, 4 stupne, 5, 10 stupňov) 
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sucho, -á N 
svetová strana, svetové strany F 
štát, -y M 
tráva, -y F 
veterno 
vietor, vetry M 
zajtra 
zamračí sa*, bolo zamračené, bude zamračené 
západ M 
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12. lekcia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● pomenovať rôzne zamestnania 
● používať sloveso vedieť 
● nájsť si prácu cez inzerát 
● vyjadriť akú prácu hľadám 
● napísať životopis a žiadosť do zamestnania 
● zvládnuť rozhovor na výberovom konaní 
 
 
 
Základné vetné modely: 
Akú prácu hľadáte? Čo viete robiť? Čo by ste chceli robiť? Aký bude plat? 
Kedy môžem nastúpiť? Aká bude pracovná doba? 
 
 

Hladám si prácu 
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M 12. 1           Stretnutie priateľov po rokoch... 
 Viera:  Ahoj, Marek! 
Marek: Ahoj, Viera! 
Viera:     Ako sa máš? Dávno som ťa nevidela! 
Marek:    Mám sa dobre a ty? 
Viera:    Ja sa mám tiež dobre. Čo máš nové? 
Marek:  Ešte som sa neoženil, ale mám teraz novú prácu. 
Viera:    Áno? Kde robíš? 
Marek:  Robím v poisťovni. 
Viera:    A čo tam robíš? 
Marek:  Poisťovacie zmluvy. Je to dobrá robota. Som spokojný. Robím osem hodím od 

ôsmej do štvrtej, v sobotu a v nedeľu mám voľno. Kolegovia sú milí, šéf je fajn 
a plat mám tiež dobrý. Nevýhoda je, že musím často cestovať na pracovné cesty 
do zahraničia. Vieš, niekedy som už z toho cestovania unavený. A ty? Kde robíš 
ty? 

Viera:    Ja mám teraz dovolenku (smiech).  
Marek:  Áno? 
Viera:    Áno, rodičovskú. Pred dvoma rokmi som sa vydala a teraz s manželom čakáme  
              dieťatko. 
Marek:  To je pekné! A kde bývate? 
Viera:    Bývame v Bratislave, pretože môj manžel tam má prácu. 
Marek:   Kde robí? 
Viera:    Manžel robí manažéra a niekedy aj čašníka, minulý rok sme kúpili malú 

reštauráciu. 
Marek:  Áno? A kde je tá reštaurácia?  
Viera:    Je to na Nábrežnej ulici oproti divadlu. A varia tam výborne! 
Marek:  Prídem vás pozrieť! 
Viera:    Nech sa páči, budeme veľmi radi! Som rada, že som ťa stretla! Ahoj! 
Marek:   Ja som tiež rád, že som ťa stretol. Ahoj! 
Slovník 

    
1. Odpovedajte 

   1. Čo robí Marek? 
   2. Čo robí Viera? 
   3. Je Marek ženatý? 
   4. Je Viera vydatá? 
   5. Kde býva Viera? 
   6. Má Marek dobrú prácu? 

 Keď ste boli dieťa, čím ste chceli byť? Prečo? Čím chcete byť teraz? Prečo? 

Dávno som ťa nevidela. kolega, kolegovia M 
Čo máš nové? kolegyňa, kolegyne F 
oženiť sa, ožením sa, oženia sa (préz.= fut.) šéf , -ovia M 
vydať sa, vydám sa, vydajú sa (préz.= fut.) plat, -y M 
poisťovňa, -e F pracovná cesta F 
V poisťovni vedieť*, viem, vedia, vedel 
zmluva, -y F dovolenka, -y F 
spokojný, -á, -é rodičovská dovolenka F 
od ... do ...  
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M 12. 2   
2a. Čo patrí spolu?  
  podnikateľ    lekárka 
  ekonóm    kuchárka   

poštár     umelkyňa 
  úradník    predavačka 
  lekár     poštárka 
  čašník     učiteľka 
  novinár    ekonómka 
  právnik    úradníčka 
  umelec     kaskadérka 
  kuchár     podnikateľka 
  predavač    čašníčka 
  učiteľ     manažérka 
  kaskadér    právnička 
  manažér    novinárka 
2b. Aké zamestnania poznáte?  
                        
3. Doplňte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Zistite v triede 

  meno        Čo si robil?/Čo ste robili? Čo robíš teraz?/Čo robíte 
teraz? 

Čo chceš robiť?/Čo chcete 
robiť? 

 
 
 

Bol som... 
 

Som... Chcem byť... 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

Chcel by som byť... Nechcel by som byť...
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M 12. 3  
Zahrajme sa! Uhádnite povolanie, ktoré zahral váš partner.  
 

 
5. Čo patrí spolu? 
 lekár    maľuje    v kuchyni 
 predavač   píše    v kancelárii 
 čašník    varí     v škole 
 učiteľ    lieči     v banke 
 novinár   obsluhuje   v prírode 
 kuchár    učí    v obchode 
 umelec    predáva   v nemocnici 
 
             Vlastnosti 

trpezlivý, -á, -é netrpezlivý, -á, -é 
priateľský, -á, -é nepriateľský, -á, -é 
šikovný, -á, -é lenivý, -á, -é 
flexibilný, -á, -é neflexibilný, -á, -é 
čestný, -á, -é nečestný, -á, -é 
presný, -á, -é nepresný, -á, -é 
láskavý, -á, -é prísny, -a, -e 
milý, -á, -é arogantný, -á, -é 
tvorivý, -á, -é netvorivý, -á, -é 
odvážny, -a, -e bojazlivý, -á, -é 
zodpovedný, -á, -é nezodpovedný, -á, -é 
vzdelaný, -á, -é nevzdelaný, -á, -é 
spoľahlivý, -á, -é nespoľahlivý, -á, -é 
tvrdohlavý, -á, -é  
nervózny, -a, -e pokojný, -á, -é 
tolerantný, -á, -é netolerantný, -á, -é 

 
6a. Napíš, aké máš vlastnosti  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
6b. Napíš, aké vlastnosti má tvoj priateľ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
6c. Napíš, aké vlastnosti nemáš rád  
...................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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7. Priraďte vlastnosti k povolaniu. Aké vlastnosti by mal mať dobrý lekár, učiteľ... 
 
 
trpezlivý priateľský        lenivý  flexibilný   čestný nepresný 
 
 agresívny tvorivý  láskavý milý                   tvrdohlavý            spoľahlivý 
 
           presný  nečestný  odvážny           zodpovedný  nervózny 
 
 
učiteľ ........................................................................................................................................... 
 
lekár .............................................................................................................................................. 
 
úradník ......................................................................................................................................... 
 
poštár ........................................................................................................................................... 
 
ekonóm ........................................................................................................................................ 
 
kuchár .......................................................................................................................................... 
 
právnik ......................................................................................................................................... 
 
umelec .......................................................................................................................................... 
 
kaskadér ....................................................................................................................................... 
 
šofér .............................................................................................................................................. 
 

Potrebujete doktora. Ktorého si vyberiete? Prečo? 
Alena má 65 rokov a pracuje ako doktorka už viac ako 40 rokov. Teraz nemá veľa pacientov, 
preto má veľa času. Je milá a láskavá a zaujíma sa o každého pacienta, ale jej metódy sú trocha 
staromódne. 
 
Juraj má 29 rokov. Doktorom nie je dlho, ale je veľmi vzdelaný a používa najnovšie metódy 
liečby. Je sympatický, ale nikdy nemá veľa času, pretože má veľa pacientov. 
 

Potrebujete opatrovateľku. Ktorú si vyberiete? Prečo? 
Júlia má 25 rokov a je študentka. Nemá skúsenosti s prácou s deťmi, ale má štyroch mladších 
súrodencov. Júlia vždy pomáhala mame s deťmi, preto vie, ako sa o deti postarať. Je láskavá 
a spoľahlivá. 
 
Hana má 55 rokov a pracuje s deťmi celý život a má veľa skúseností. Je milá, ale je aj prísna 
a niekedy nie je dosť trpezlivá. 
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M 12. 4  
vedieť*  

 
 
 
 

 
Viem šoférovať nákladné autá. Karol vie hrať na klavíri a na gitare. Nevieme variť ázijské jedlá. 
Vlado nevie hrať hokej. Jana vie tancovať a spievať. Vedia po anglicky, slovensky a rusky. 
Neviem, kde bývate. Neviem nájsť môj nový anglicko-slovenský slovník. Čo viete robiť? 
 
 

vedieť (on) vedel
(ona) vedela
(oni) vedeli

Minulý čas Budúci čas

(on) bude vedieť
(ona) bude vedieť
(oni) budú vedieť

 
 
Eva vedela šoférovať, ale už dlho nešoférovala. Vedeli sme, že príde. Jozef nevedel odpovedať 
po anglicky. Doma sa učili, budú vedieť správne odpovede. Zajtra budeme vedieť, aké bude 
počasie. Prepáčte, ale nevedeli sme to! Moja stará mama vedela výborne variť. 
 
 
 
8. Podľa tabuľky doplňte vety VIE/NEVIE 
 

 Vierka Jozef
písať na počítači        
šoférovať         
hrať futbal        
pracovať na internete       
plávať       
variť       
spievať        

 
 
1. Viera ........................ pracovať na počítači. 2. Jozef ..............................šoférovať. 3. Jozef  
 
.............................. variť, ale Viera ............................. variť. 4. Viera a Jozef .......................... 
 
spievať. 5. Viera .............................. hrať futbal, ale Jozef .................................... hrať futbal. 
 
6. Viera a Jozef ................................ pracovať na internete. 7. Jozef ........................... plávať. 
 
 
 
 

ja                 viem  my           vieme  
ty                  vieš vy              viete 
on/ona/ono     vie oni/ony     vedia 

ja                 neviem my         nevieme  
ty                  nevieš vy            neviete 
on/ona/ono     nevie oni/ony   nevedia 
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9. Pýtajte sa 
                   Meno:     

 
   

1. Vieš variť? 
    Viete variť? 

    
 

2. Vieš opraviť televízor? 
    Viete opraviť televízor? 

    
 

3. Vieš po anglicky? 
    Viete po anglicky? 

    
 

4. Vieš po rusky? 
    Viete po rusky? 

    
 

5. Vieš pracovať na počítači? 
    Viete pracovať na počítači? 

    
 

6. Vieš šoférovať? 
    Viete šoférovať? 

    
 

7. Vieš rýchlo písať na počítači? 
    Viete rýchlo písať na počítači? 

    
 

8. Vieš pracovať s drevom? 
    Viete pracovať s drevom? 

    
 

9. Vieš dobre po slovensky? 
    Viete dobre po slovensky? 

    
 

10. Vieš hrať hokej? 
      Viete hrať hokej? 

    

11. Vieš pracovať s internetom? 
      Viete pracovať s internetom? 

    

12. Vieš spievať? 
      Viete spievať? 

    

13. Vieš hrať futbal? 
      Viete hrať futbal? 

    

14. Vieš plávať? 
      Viete plávať? 

    

 
 
10. Napíšte otázky 
1.        Viete šoférovať?                          Áno, viem šoférovať. 
 
2. ......................................................................................... Áno, viem písať listy a žiadosti. 
 
3. ...................................................................................  Nie, neviem pracovať s internetom. 
 
4. ................................................................................................ Áno, viem po francúzsky. 
 
5. ............................................................................................ Nie, neviem pracovať v strese. 
 
6. .............................................................................................. Nie, neviem maľovať obrazy. 
 
7. ........................................................................................ Áno, viem opraviť pokazené auto. 
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11. Čo patrí spolu? 
 kniha, zošit, tabuľa     šofér 
 lieky, recept, injekcia    maliar 
 cestoviny, mäso, vajce   ekonóm 
 noviny, článok, písať    učiteľ 
 listy, pošta, peniaze    lekár 
            obraz, farby, galéria    úradníčka 
 autobus, auto, motorka   novinár 
 čísla, banka, bankomatová karta  poštár 
 kancelária, žiadosti, telefón   kuchár 
 
12. K vlastnostiam hovorte opozitá 
trpezlivý, lenivý, zodpovedný, čestný, presný, spoľahlivý, arogantný, tvorivý, priateľský 
 
M 12. 5  
13. Podľa vypočutého textu doplňte 
 

Martin Meleš

Zamestnanie:

Ako dlho:

Miesto:

Pracovná doba:

Dobré vlastnosti:

Zlé vlastnosti:

Tereza Pokorná

Zamestnanie:

Ako dlho:

Miesto:

Pracovná doba:

Dobré vlastnosti:

Zlé vlastnosti:

 
 
 
 
 
 
     na internete (www.job.sk) 
     v novinách 
     na informačných tabuliach a letákoch 
     priamym kontaktom so zamestnávateľom 
     telefonickým kontaktom so zamestnávateľom 
     na úrade práce 
    cez pracovné agentúry 
 

Hľadáme si prácu.
KDE si môžeme hľadať prácu:
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 Diskutujte o inzerátoch v triede. Ktorý inzerát sa vám páči? Ktorý sa vám nepáči?  
             Prečo? 

Informačná agentúra vyhlasuje
konkurz na pozíciu:
Projektový manažér

Projektová manažérka

- prácu na EU projektoch
    - prácu v mladom kolektíve

Požadujeme:
                                          - ukončené VŠ vzdelanie ekonomického smeru

- tvorivosť a flexibiltu
                 - dobré manažérske schopnosti

                        - výbornú znalosť anglického jazyka
                                  - prax v realizácii EU projektov min. 2 roky

           - znalosť práce s počítačom

EDAC

Ponúkame:

Životopis a motivačný list zasielajte do 30. 5. 2007
            na adresu:
                             EDAC
                             personálne oddelenie
                             Šrobárova 46
                             821 02 Bratislava

Reštaurácia TRI KORUNY prijme

vyučeného čašníka/čašníčku.

Ponúkame dobré finančné

ohodnotenie a prácu v mladom

kolektíve.

0907 538 913

Práca na doma.
0904 729 005

AUTOnikra
  Prijme do zamestania (HPP) vyučeného   

automechanika.
045- 413 23 68     (Po-Pia 7:30 - 15:30)

Hotel KASKÁDA
prijme do zamestnania

KUCHÁRA
- vyučeného v odbore
- prax min. 1 rok

RECEPČNÉHO
- SŠ vzdelanie
- znalosť AJ, NJ
- príjemné vystupovanie

Obchodná spoločnosť

hľadá

TECHNIKA S PRAXOU

048 - 415 84 54
Hľadáme sekretárku

- s dobrou znalosťou NJ
- znalosťami PC
- plat 13-18 tis. netto

Životopis zasielajte v nemeckom jazyku na:
kubišova@rafalko.sk

Na HPP prijmeme predavačku -

pokladníčku do potravín ANNA
na Hornej ulici č. 36045 - 974 621

Gymnázium Ľ. Štúra v Prešove

vyhasuje konkurz na pozíciu:

učiteľ anglického jazyka.
Životopisy zasielajte na:

gymnáziumpp@gmail.sk

Na VPPprijmemeupratovačku.0915 842 05

Inzerát y
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A: AUTOnikra, prosím. 
B: Dobrý deň, tu Ján Kováč, v novinách som čítal váš inzerát. Je tá pozícia automechanika 
     ešte voľná? 
A: Áno, je. Potrebujeme flexibilného človeka so skúsenosťami. Máte prax? Kde ste pracovali? 
B: 17 rokov pracujem ako automechanik. 13 rokov som robil automechanika v Škode auto          
Krupina a 14 rokov som pracoval v AUTO dome v Banskej Bystrici. 
A: Môžete nám poslať váš životopis? 
B: Áno, samozrejme. 
A: Ozveme sa vám a pozveme vás na výberové konanie. 
B: Dobre, ďakujem. Dovidenia. 
A: Dovidenia.  
 
  Slovník 

noviny (pomn.) 
v novinách 
pozícia, -ie F 
automechanik M 
skúsenosť, skúsenosti F 
prax F 
životopis, -y M 
výberové konanie M 
ihneď, hneď 
skúšobná lehota/skúšobná doba F 
zmluva na dobu určitú/neurčitú  
podrobnosť, podrobnosti F 
zamestnaný, -á, -é  
ozvať sa*, ozvem sa, ozvú sa (préz.= fut.) 

 Precvičte si telefonický rozhovor. Študent A hľadá zamestnanie a študent B  je  
              zamestnávateľ. 
 
14. Napíšte otázky 
  
1. ........................................................................................................  Volám sa Eva Murínová. 
 
2. .................................................................................................................       Som sekretárka. 
 
3. .................................................................................................................    Pracujem v banke. 
 
4. ................................................................................ Moja pracovná doba je od 8.00 do 16.00. 
 
5. .................................................................................................................... Bývam v Prešove. 
 
6. ............................................................................................................................. Som vydatá. 
 
7. .......................................................................................................................... Mám dve deti. 
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15. Prečítajte a napíšte svoj životopis a žiadosť o zamestnanie. 
 

 
ŽIVOTOPIS 

 
 
 
     OSOBNÉ ÚDAJE 
     Meno:   Ján Hronec 
     Adresa:  Slnečná 83, 974 04 Banská Bystrica 
     Telefón:  0908 041 594 
     Dátum narodenia: 25. 03.1953 
     Národnosť:  slovenská 
 
 
     VZDELANIE 
     1969 – 1972 Stredné odborné učilište  
              Pozícia: automechanik 
     1961 – 1969 Základná škola II. Detva       
 
 
     PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 
    1993 – apríl 2007   AUTOdom Banská Bystrica 
   Pozícia: automechanik 
    1980 – 1993 Škoda - auto Krupina 
   Pozícia: automechanik 
    1974 – 1980 Divadlo JAJ 
   pozícia: technik 
     1972 - 1974 Povinná základná vojenská služba 
     1972 - 1972 Letecké opravovne 
   Pozícia: strojný zámočník 
    
 
  OSOBITNÉ ZNALOSTI A SCHOPNOSTI 
     Vodičský preukaz: Typ B, C, M, ruský jazyk (aktívne), anglický jazyk (pasívne) 
 
 
     ZÁUJMY 
     Motorizmus, cestovanie, šport 
 
 
 
 
 

     Zvolen 01. 05. 2007    Ján  Hronec 
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Ján Hronec, Slnečná 83, 974 04 Banská Bystrica, tel. č. 0908 041 594 
  
 
        AUTOnikra 
        Železničná 38 
        960 01 Zvolen 
 
 
        Banská Bystrica 
        01. 05. 2007 
 
 
 
      Vec: 
     Žiadosť o prijatie do zamestnania 
 
              Na základe Vášho inzerátu, uverejnenom v Pravde zo dňa 15. 4. 2007, Vás žiadam 
     o prijatie do pracovného pomeru na pozíciu AUTOMECHANIK. 
             Dúfam, že teoretické vedomosti a dlhoročnú prax v odbore budem môcť u Vás  
      uplatniť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       S pozdravom 
 
                  
 
 
 
 

       Ján  Hronec   

      Ján Hronec 
 
 
 
Prílohy: ● životopis ● kópie dokladov o ukončenom vzdelaní  
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16. Doplňte rozhovor na výberovom konaní 
  Vo firme AUTOnikra  
manažér:        Ako sa voláte? 
Ján:                Volám sa Ján Hronec. 
manažér:        ............................................................................................................................ 
Ján:                Bývam na Slnečnej 83. 
manažér:        ............................................................................................................................ 
Ján:                Teraz nepracujem nikde. Som nezamestnaný. 
manažér:        ............................................................................................................................ 
Ján:                 Pracoval som v Auto Dome Banská Bystrica. 
manažér:         ........................................................................................................................... 
Ján:   Pracoval som tam 14 rokov. Minulý mesiac sa firma Auto Dom zrušila. 
manažér:        ............................................................................................................................ 
Ján:    Špecializujem sa na značky ŠKODA a SEAT. 
manažér:         ........................................................................................................................... 
Ján:                Áno, som ženatý. 
manažér:        ............................................................................................................................ 
Ján:                Moja žena momentálne nepracuje, je na rodičovskej dovolenke. 
manažér:        Kedy môžete nastúpiť? 
Ján:                Môžem nastúpiť ihneď. 
manažér:        Dobre, môžete začať zajtra. Budete pracovať ako automechanik.  
                       Vaša pracovná doba je od 7.30 do 16.00. Soboty a nedele máte voľné.  
                       Nástupný plat je 13 000 korún. Ak budeme s vašou prácou spokojní, váš plat  
                       môže byť vyšší. Prvé tri mesiace budete v našej firme na skúšobnú dobu a ak  
                       budeme s vami spokojní, podpíšeme s vami zmluvu na dobu neurčitú. Ďalšie  
                       podrobnosti vám povie moja sekretárka. 
Ján:  Ďakujem, dovidenia. 
manažér: Dovidenia. 
 
 
Slovník 
nástupný plat, nástupné platy M spokojný, -á, -é 
zrušiť, zruším, zrušia (préz.= fut.) doba neurčitá F 
firma, -y F sekretárka, -y F 
 
     
   
   
   
  
 

 doniesť doklady (občiansky preukaz, ID karta) 
     doniesť životopis 
     doniesť doklady o vzdelaní 
     doniesť odporúčania 
     byť zdvorilí 
     byť slušne oblečení 
 
 
 

Hľadáme si prácu.
Ideme na VÝBEROVÉ KONANIE, nezabudnime:
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17. Označte ,aké informácie sa môže pýtať zamestnávateľ na výberovom konaní 
 □ predchádzajúce zamestnanie  □ zdravotný stav 
 □ doklady o vzdelaní    □ plánujete mať deti 
 □ záľuby     □ adresa  
 □ vierovyznanie    □ kde ste študovali 
 □ cudzie jazyky    □ plány do budúcnosti 
 □ počet detí     □ číslo košele 
 □ práca s počítačom    □ odporúčania 

 
 Vytvorte dialóg na tému Moje výberové konanie 

              A: zamestnávateľ  
              B: záujemca o prácu  
 
 
  Telefonický rozhovor 

 
Zdvihneme telefón:  

     Prosím.  
     Zuzana Hrašková, prosím.  
      Poisťovňa, dobrý  deň.  

                      Počúvam. 
                      
                     Pýtame si niekoho k telefónu:  
                       Dobrý deň, mohol/mohla by som hovoriť s pani Dudášovou?  
                       Dobrý deň, tu Daniel Kusý, mohol by som hovoriť s pánom riaditeľom?  
                       Dobrý deň, prosím si pána Michaloviča. 
       

    A: Dobrý deň, prosím si pána Michaloviča. 
    B: Momentálne nie je doma. 

      A: Môžem mu nechať odkaz? 
      B: Áno, alebo zavolajte o hodinu. 
      A: Dobre, ďakujem, zavolám. Dovidenia. 
      B: Dovidenia. 
 
          Ospravedlnenie:  
                     Chcel by som sa ospravedlniť, nemôžem prísť na stretnutie, pretože som  
                         chorý. 
                     Prepáčte, nemôžem prísť, mám zdravotné problémy.  

 
 Precvičte si telefonický rozhovor. Študent A je sekretárka. Študent B je pán  

              Kondár. Pán Kondár sa ospravedlňuje, že nemôže prísť na stretnutie, pretože je     
              chorý. 

 Aké sú výhody a nevýhody mobilných telefónov? 
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18a. Čítajte 
    Zuzana a Juraj 
Juraj:     Ahoj, Zuzana! 
Zuzana:  Ahoj, Juraj! 
Juraj:     Ako sa máš? 
Zuzana:  Dobre, ďakujem. A ty? 
Juraj:     Nie veľmi dobre. Nemám čas, lebo sa musím učiť. Budúci týždeň 
               mám skúšku. 
Zuzana:  Akú skúšku? 
Juraj:     Z anglickej fonetiky. 
Zuzana:  Ach, áno, ty študuješ angličtinu! A čo budeš robiť v lete cez prázdniny? 
Juraj:     V lete idem na brigádu do Anglicka. 
Zuzana:  Do Anglicka? To je výborné! Čo tam budeš robiť? 
Juraj:     Budem pracovať v jednej reštaurácii ako pomocný kuchár. 
Zuzana:  Ako si našiel tú prácu? 
Juraj:     No, najprv som hľadal ponuky práce na internete, ale nakoniec som si tú prácu  

   našiel cez agentúru. 
Zuzana:  Čo všetko si potreboval na vybavenie práce? 
Juraj:     V agentúre som vyplnil žiadosť a zaplatil poplatok za registráciu. Doniesol som  
               potvrdenie, že študujem na vysokej škole a to je všetko. Potom mi zavolala pani  
               z agentúry a ponúkla mi prácu v reštaurácii. 
Zuzana:  To je fantastické! Môžeš mi povedať názov tej agentúry? 
Juraj:     Job Agency. 
Zuzana:  Kde môžem nájsť tú agentúru? 
Juraj:     Job Agency má sídlo na Bottovej ulici oproti Tescu. 
Zuzana:  Super! Ďakujem! Zajtra sa tam pôjdem zaregistrovať. Čau! 
Juraj:     Čau! A pekné prázdniny!  

Slovník 
skúška, -y F 
brigáda, -y F 
ponuka, -y F 
ponuky práce 
internet M 
agentúra, -y F 
vybavenie, -ia N 
poplatok, poplatky M 
ponúknuť*, ponúknem, ponúknu, ponúkol, ponúkla (préz.= fut.) 
fantastický, -á, -é 
názov M 
sídlo, -a N 
zaregistrovať sa, zaregistrujem sa, zaregistrujú sa (préz.= fut.) 

18b. Odpovedajte ÁNO/NIE 
1. Juraj má veľa voľného času. 
2. Juraj študuje angličtinu. 
3. Cez prázdniny ide Juraj pracovať do USA. 
4. Juraj bude pracovať v reštaurácii ako pomocný kuchár. 
5. Juraj nevie po anglicky. 
6. Juraj si našiel prácu na internete. 
7. Zuzana sa chce ísť zaregistrovať do agentúry. 
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19a. Čítajte 
 
 
Monika Lukáčová má 32 rokov, nie je vydatá, ale žije s priateľom. 
Monika býva už desať rokov vo Zvolene, ale pracuje v Banskej 
Bystrici. Pracuje na plný úväzok v cestovnej kancelárii. Kancelária je 
otvorená od 9.00 do 12.00, od 12.00 do 13.00 je obedňajšia prestávka a 
od 13.00 do 17.00 je kancelária opäť otvorená. Monika niekedy chodí 
do kancelárie aj v sobotu. Má stále veľa práce a často musí cestovať do 
zahraničia. Výborne hovorí dvoma cudzími jazykmi: po anglicky a po 
nemecky. V práci sa stretáva so zaujímavými ľuďmi a veľa cestuje, ale 
nemá veľa priateľov, pretože je často v práci. 
 
 

 
 
Michal Kendra má 35 rokov. Nie je ženatý a býva v prenajatom byte 
v Trnave. Michal pracuje v automobilovej fabrike pri Trnave a do 
práce chodí autobusom. Do práce cestuje asi 35 minút. Michal 
pracuje vo fabrike na zmeny. Jeden týždeň pracuje od 6.00 do 14.00 
a druhý týždeň pracuje od 14.00 do 22.00. Vo fabrike pracuje od 
pondelka do piatka a v sobotu a v nedeľu má vždy voľno. Cez 
víkendy Michal chodí k rodičom do Podhájskej, alebo ide 
s kamarátmi do hôr. Michal má veľmi rád hory, bicyklovanie 
a lyžovanie. 

 
 
 
Elena Stachová má 37 rokov. Je vydatá a má tri deti. Minulý rok 
bola na rodičovskej dovolenke, ale teraz už pracuje. Elena pracuje na 
Okresnom úrade v Prešove. Býva tiež v Prešove a do práce chodí 
pešo, pretože jej byt je od úradu vzdialený iba 10 minút pešo. Elena 
pracuje na plný úväzok od 8.00 do 16.00, a v utorok a štvrtok chodí 
pracovať na čiastočný úväzok do stavebnej firmy, kde robí 
účtovníčku. Elena chodí z práce veľmi unavená, preto v sobotu 
a v nedeľu oddychuje s deťmi. 
 
 

    Slovník 
fabrika, -y F 
pracovať na zmeny 
čiastočný úväzok (VPP – vedľajší pracovný pomer) 
plný úväzok (HPP – hlavný pracovný pomer) 
stavebná firma 
firma, -y F 
účtovník, účtovníci M 
účtovníčka, účtovníčky F 
vzdialený, -á, -é 
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19b. Odpovedajte 
1. Kto pracuje na plný úväzok? 
2. Kto pracuje v sobotu? 
3. Kto musí veľa cestovať? 
4. Kto pracuje na čiastočný úväzok? 
5. Kto musí do práce skoro vstávať? 
6. Kto najdlhšie cestuje do práce? 
7. Kto pracuje na zmeny? 
8. Kto oddychuje v sobotu a v nedeľu s deťmi? 
 
 
19c. Prečítajte vety a odpovedajte, či sú PRAVDIVÉ alebo NEPRAVDIVÉ 
1. Ak pracuješ na zmeny, musíš pracovať v rôzny čas cez deň, alebo v noci. 
2. Ak pracuješ na čiastočný úväzok, pracuješ 8 hodín denne. 
3. Ak si na materskej dovolenke, musíš veľa cestovať. 
4. Ak pracuješ na plný úväzok, pracuješ 8 hodín denne. 
5. Ak máš brigádu, nemusíš pracovať. 
 
 
20. Diskutujte a doplňte 
              výhody                   nevýhody 
brigáda - výhodné pre mladých ľudí  

  (študenti) 
 

- nemáme dovolenku 
- nestála práca 
- menšia výplata 

rodičovská 
dovolenka 

 
 
 

 
 

práca na zmeny  
 
 

 
 

plný úväzok  
 
 

 
 

čiastočný úväzok  
 
 

 
 

práca doma  
 
 

 
 

práca v noci (nočné)  
 
 

 
 

 

 Čo myslíte? Je šedá dobrá farba pre úradníka? Boli ste na úrade? Aké máte  
              skúsenosti? 
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21. Podľa významu doplňte slová 
1. Pavol    pracuje     v obchode. Pracuje .............. 8.00 .................. 16.00. Cez víkendy má    
voľno.  
2. Ján robí vo fabrike .    ................................ na zmeny.  
3. Eva a Mária ................................. v nemocnici. Pracujú ako sestričky, preto robia aj v noci. Ich     
práca ................ veľmi náročná. 
 

 Čo myslíte?  Ľudia pracujú lepšie, keď pracujú sami.  
 
 

 Pýtajte sa partnera: Čo robí? Čo robil? Aká je (bola) jeho práca? Tvorte otázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Podľa významu doplňte 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Po práci chodím ešte upratovať do banky. Pracujem tam trikrát do týždňa po štyri hodiny.    
     
    Pracujem na čiastočný úväzok. 
 
2. Mám vždy veľa práce. Často pracujem aj doma. Som ................................ Som sám sebe  
   
    šéfom. 
 
3. Mám malé deti. Som doma na ...............................................................................................  
 
4. Pracujem vo fabrike a tam pracujem na dve a niekedy na tri ................................................ 
 
5. Som ........................................... Píšem články do novín. 
 
6. Pracujem 8 hodín denne v poisťovni. Pracujem na ............................................................... 
 
7. Som ...................................... Varím v najlepšej reštaurácii v meste. 

povinnosti                   plný úväzok                                                 nadčasy 
                 
              pracovná doba                        dovolenka             šéf 
 
                                         cestovanie do práce 

podnikateľ novinárka brigádu
kuchár lekárom plný úväzok materskej dovolenke

nezamestnaný
zmeny

čiastočný úväzok
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8. Som študent. Chodím do školy, ale v lete si budem hľadať .................................................. 
 
9. Teraz nemám prácu. Momentálne som .................................................................................. 
 
10. Chcel by som pracovať v nemocnici. Chcem byť ................................................................ 
 
 
23a. Čítajte a dokončite príbeh 
Budík nezvonil. Viera pokojne spala. Bolo 8 hodín. Viera otvorila oči a usmiala sa. Dnes sa 
vyspala veľmi dobre. Pomaly otočila hlavu a pozrela sa na budík. „Nie!“ vykríkla Viera, keď 
zistila, že už je osem hodín. Vyskočila z postele a rýchlo sa umyla a obliekla. Viera sa rýchlym 
krokom ponáhľala na autobus. Na zastávke čakalo veľa ľudí. Autobus konečne prichádzal 
a Viera začala hľadať lístok. Zistila, že v kabelke nemá žiadny lístok ... 
 
Pomocné otázky: Čo bude robiť Viera? Nastúpi Viera na autobus bez lístka? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Slovník 
otočiť, otočím, otočia (préz.= fut.)  kabelka, -y F 
vykríknuť, vykríknem, vykríknu,  
vykríkol, vykríkla (préz.= fut.) 

zvoniť, zvoním, zvonia  

zistiť, zistím, zistia (préz.= fut.) usmiať sa, usmejem sa, usmejú sa, usmial sa  
vyskočiť, vyskočím, vyskočia (préz.= fut.) vyspať sa, vyspím sa,  

vyspia sa (préz.= fut.) 
 

 
23b. Vytvorte otázky k textu 
1. Kto ...................................................................................................................... ? 
 
2. Ako často ............................................................................................................ ? 
 
3. Aký ..................................................................................................................... ? 
 
4. Kedy ................................................................................................................... ? 
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5. Ako dlho ............................................................................................................. ? 
 
6. Čo ....................................................................................................................... ? 
 
7. Kde ..................................................................................................................... ? 
 
8. Kam .................................................................................................................... ? 

 
24. Napíšte, čo všetko viete robiť 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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SLOVNÍK   12. lekcia 
agentúra, -y F 
arogantný, -á, -é 
automechanik M 
bojazlivý, -á, -é 
brigáda, -y F 
cudzí jazyk, cudzie jazyky M 
čestný, -á, -é 
čiastočný úväzok (VPP – vedľajší pracovný pomer) 
doba neurčitá F 
dovolenka, -y F 
fabrika, -y F 
fantastický, -á, -é 
firma, -y F 
flexibilný, -á, -é 
ihneď, hneď 
internet M 
kabelka, -y F 
kaskadér, -i M 
kaskadérka, -y F 
kolega, kolegovia M 
kolegyňa, kolegyne F 
láskavý, -á, -é 
lenivý, -á, -é 
liečiť, lečim, liečia  
maľovať, maľuje, maľujú 
milý, -á, -é 
nástupný plat, nástupné platy M 
názov M 
obsluhovať, obsluhujem, obsluhuje, obsluhujú 
od ... do ... 
odporúčanie, -ia N 
odvážny, -a, -e 
ospravedlnenie, -ia N 
ospravedlniť sa, ospravedlním sa, ospravedlnia sa (préz.= fut.) 
otočiť, otočím, otočia (préz.= fut.) 
ozvať sa, ozvem sa, ozvú sa (préz.= fut.) 
oženiť sa, ožením sa, oženia sa (préz.= fut.) 
plat, -y M 
plný úväzok (HPP – hlavný pracovný pomer) 
podnikateľka, -y F 
podnikateľ, podnikatelia M 
podrobnosť, podrobnosti F 
poisťovňa, -e F 
pokojný, -á, -é 
ponuka, -y F 
ponúknuť, ponúknem, ponúknu, ponúkol, ponúkla, ponúkli 
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ponuka práce, ponuky práce F 
poplatok, -y M 
pozícia, -ie F 
pracovať na zmeny 
pracovná cesta, pracovné cesty F 
prax F 
presný, -á, -é 
priateľský, -á, -é 
prísny, -a, -e 
rodičovská dovolenka, rodičovské dovolenky F 
sekretárka, -y F 
sídlo, -a N 
skúsenosť, skúsenosť F 
skúška, -y F 
skúšobná lehota/skúšobná doba F 
spokojný, -á, -é 
spoľahlivý, -á, -é 
stavebná firma, stavebné firmy F 
šéf, -ovia M 
šikovný, -á, -é 
tolerantný, -á, -é 
trpezlivý, -á, -é 
tvorivý, -á, -é 
tvrdohlavý, -á, -é 
účtovník, účtovníci M 
účtovníčka, účtovníčky F 
umelec, umelci M 
umelkyňa, umelkyne F 
usmiať sa, usmejem sa, usmejú sa 
v novinách 
v poisťovni 
vedieť*, viem, vedia, vedel 
vierovyznanie, -ia N 
vybavenie, -ia N 
výberové konanie M 
vydať sa, vydám sa, vydajú sa (préz.= fut.) 
vykríknuť, vykríknem, vykríknu, vykríkol, vykríkla, vykríkli (préz.= fut.) 
vyskočiť, vyskočím, vyskočia (préz.= fut.) 
vyspať sa, vyspím sa, vyspia sa (préz.= fut.) 
vzdelaný, -á, -é 
vzdialený, .-á, -é 
záľuba, -y F 
zamestnaný, -á, -é 
zaregistrovať sa, zaregistrujem sa, zaregistrujú sa (préz.= fut.) 
zdravotný stav M 
zistiť, zistím, zistia (préz.= fut.) 
zmluva na dobu určitú/neurčitú 
zmluva, -y F 
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zodpovedný, -á, -é 
zrušiť, zruším, zrušia (préz.= fut.) 
zvoniť, zvoním, zvonia 
životopis, -y M 
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13. lekcia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● opísať Slovensko 
● povedať základné informácie o Slovensku 
● povedať základné informácie o Bratislave 
● povedať základné informácie o svojej krajine pôvodu 
● pomenovať zvieratá 
● porozumieť základným geografickým údajom  
 
 
 
Základné vetné modely: 
Kde leží Slovensko? Koľko obyvateľov má Slovenská republika? Ako sa volá 
hlavné mesto Slovenska?  
 
 

Nase Slovensko 

Bratislava

Banská Bystrica
Košice
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M 13. 1         Slovensko 
 Slovensko nie je veľká krajina. Slovensko má iba 49 000 km² a päť a pol milióna 
obyvateľov. Slovenská republika leží v strede Európy a susedí s Českom a Rakúskom na západe, 
s Poľskom na severe, s Ukrajinou na východe a s Maďarskom na juhu.  
 Po rozdelení Československa 1. 1. 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. 
Hlavným mestom je Bratislava. Na Slovensku nežijú len Slováci, ale aj Maďari, Rómovia, Česi, 
Poliaci, Ukrajinci, Rusíni a iné národnosti.  
 Slovensko je pekná krajina s krásnou prírodou a krásnymi horami. Medzi najkrajšie 
a najnavštevovanejšie patria Vysoké Tatry. Slovensko nemá more, ale je tu až 165 jazier a 14 
jaskýň. Najväčšia jaskyňa je Demänovská jaskyňa, ktorá má dĺžku 6 450 m. Na Slovensku 
môžeme nájsť aj vysokohorské jazerá, ktoré voláme plesá (napr. Popradské pleso, Štrbské pleso 
atď.). Na Slovensku je veľa minerálnych prameňov. Niektoré pramene majú teplú vodu, ktorá sa 
využíva na liečenie, preto je na Slovensku aj veľa kúpeľov. Medzi najznámejšie patria Piešťany, 
Dudince, Trenčianske Teplice, Nimnica, Turčianske Teplice, Sliač a iné.  
 Slovenská republika má 8 krajov: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, 
Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj a Prešovský kraj. Medzi 
najväčšie mestá Slovenska patria: Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, 
Trnava a Martin. Historicky významné mestá na Slovensku sú: Banská Štiavnica, Kremnica, 
Levoča, Kežmarok a Bratislava. V týchto mestách môžeme nájsť veľa historických a kultúrnych 
pamiatok. Na Slovensku je aj veľa hradov a zámkov, napríklad: Bratislavský hrad, Spišský hrad, 
ktorý je najväčší v strednej Európe, Zvolenský zámok, Devín,  Oravský zámok, Bojnický zámok, 
hrad Čachtice a iné.  
 Slovensko je malá, ale krásna krajina.  
 
Slovník 
kilometer, kilometre (km) M minerálny prameň, minerálne pramene M 
obyvateľ, -ia M (päť miliónov obyvateľov) liečiť, liečim, liečia  
ležať*, ležím, ležia niektorý, -á, -é 
stredná Európa využívať, využívam, využívajú 
susediť, susedím, susedia (susediť s) kúpele (pomn.) 
rozdeliť, rozdelím, rozdelia (préz.= fut.) a iné/a i. 
samostatný, -á, -é kraj, -e M 
vzniknúť*, vzniknem, vzniknú, 
vznikol, vznikla (préz.= fut.) 

historicky 

hlavné mesto, hlavné mestá M významný, -á, -é 
príroda, -y F nájsť*, nájdem, nájdu,  

našiel, našla, našli (préz.= fut.) 
hora, -y F pamiatka, -y F 
navštevovaný, -á, -é historická a kultúrna pamiatka, -y F 
more, -ia N hrad, -y M 
jaskyňa, jaskyne F zámok, zámky M 
pleso, -á N a tak ďalej/atď. 
prameň, pramene M  
 

 
1. Odpovedajte ÁNO/NIE 
1. Slovensko neleží v strednej Európe. 
2. Na juhu susedí Slovensko s Ukrajinou. 
3. Slovenská republika vznikla 1. 1. 1993. 
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4. Slovensko je veľká krajina a má veľa obyvateľov. 
5. Na Slovensku žijú len Slováci. 
6. Slovensko nemá more. 
7. Pleso je teplá minerálna voda. 
8. Slovensko má 7 krajov. 
9. Spišský hrad je najväčším hradom v strednej Európe. 

 
 Čo sa vám páči na Slovensku? Čo sa vám na Slovensku nepáči? 

 

 Vypracujte projekt o vašej krajine pôvodu. Napíšte súvislý text, v ktorom  
              uvediete čo najviac informácií o vašej krajine. Projekty prezentujte v triede.  
 
2. Zakreslite do mapy: 

 mestá, pohoria, hrady a zámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Na zástave Slovenskej republiky sú tri farby: červená, biela a modrá. Na ľavej strane zástavy je 
znak Slovenskej republiky. Znakom SR je biely dvojkríž, ktorý stojí na troch modrých vrchoch 
(kopcoch). Biely dvojkríž je symbolom kresťanstva. Za modrými vrchmi a bielym krížom je 
červené pozadie. Kresťanstvo na Slovensko priniesol Cyril a Metod.  
Slovník 
zástava, -y F vrch, -y M 
znak, -y M pozadie, -ia N 
kríž, -e M rieka, -y 
dvojkríž, -e M miesto, -a N 

Bratislava

Banská Bystrica
Košice
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 Nakreslite a opíšte zástavu svojej krajiny pôvodu. 
 
NAJ NAJ NAJ O SLOVENSKU 
Najdlhšia rieka je Váh. (433 km) 
Najväčšia rieka je Dunaj. 
Najvyšším pohorím sú Vysoké Tatry (Gerlachovský štít. 2 655 m) 
Najnižším miestom na Slovensku je Streda nad Bodrogom (94 m) 
Najväčšie mesto je Bratislava. 
Najmenšie mesto je Modrý Kameň. 
Najhlbšie jazero je Veľké Hincovo pleso. (53 m) 
Najväčšia jaskyňa je Demänovská jaskyňa. (6 450 m) 
 
3. Napíšte podobné naj naj naj o svojej krajine pôvodu. 
 
4. Zakreslite do mapy: 

 najdlhšiu rieku, najvyššie pohorie, najhlbšie jazero ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Pýtajte sa partnera. Tvorte otázky: Ako sa volá najdlhšia rieka na Slovensku? ... 
 
5. Ktoré slová patria spolu? 
  slovenský    Európa 
  rodičovská    Tatry 
  Banská     republika 
  medzinárodné    dovolenka 
  minerálna    jazyk 
  stredná     Štiavnica 
  Slovenská    letisko 
  Spišský    voda 
  Nízke     hrad 

Bratislava

Banská Bystrica
Košice
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M 13. 2                                                   Bratislava 
  Prešporok, Braslava, Pressburg, Braslavepurch, Poszony sú názvy, ktoré označujú jedno 
z najmladších hlavných miest v Európe a súčasne hlavné mesto Slovenskej republiky – mesto 
BRATISLAVA. 
  Bratislava je od roku 1919 hlavné mesto Slovenskej republiky. Po vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky (1. 1. 1993) sa Bratislava stala sídlom prezidenta a Národnej rady 
Slovenskej republiky.  
  Bratislava je hlavné a aj najväčšie mesto Slovenska. Má približne 500 000 obyvateľov. 
Leží v trojuholníku, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Rakúska a Maďarska. Od hranice 
s Českou republikou je Bratislava vzdialená len 100 kilometrov. Bratislava je dôležitou 
stredoeurópskou križovatkou. 
  Nachádza sa tu veľa historických a kultúrnych pamiatok. V centre leží Bratislavský hrad, 
ktorý sa písomne prvýkrát spomína už v roku 907. V roku 1465 bola v Bratislave založená prvá 
vysoká škola Academia Istropolitana*. Teraz je tu veľa škôl, univerzít, divadiel a galérií.  
  Do Bratislavy prichádza veľa turistov, ktorí chcú vidieť Bratislavský hrad, Dóm svätého 
Martina zo začiatku 14. storočia, Starú radnicu, Michalskú bránu, Primaciálny palác, hrad Devín, 
Grassalkovičov  (teraz prezidentský) palác, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR a iné 
pamiatky. Najkrajšou a najromantickejšou časťou Bratislavy je Staré Mesto s úzkymi uličkami, 
malými kaviarňami, galériami, múzeami a divadlami.  
  Bratislava nie je len starým historickým mestom, ale je to aj pekné a moderné európske 
mesto. 
(zdroj: www.bratislavacity.sk ) 
 
 
6. Odpovedajte 
1. Odkedy je Bratislava hlavným mestom Slovenska? 
2. Koľko obyvateľov má Bratislava? 
3. Je Bratislava najväčšie mesto na Slovensku? 
4. Kedy bola založená Academia Istropolitana? 
5. Je Bratislava historickým, alebo moderným mestom? 
 
Slovník 
názov, názvy M vysoká škola, vysoké školy F 
označovať*, označujem, označujú galéria, -ie F 
súčasne turista, -i M 
vznik M storočie, -ia M 
stať sa*, stanem sa, stanú sa (préz.= fut.) radnica, -e F 
sídlo, -a N brána, -y F 
trojuholník, -y M palác, -e M 
hranica, -e F v súčasnosti 
vzdialený, -á, -é prezident, -i M 
písomne romantický, -á, -é 
spomínať, spomínam, spomínajú časť, časti F 
založiť, založím, založia (préz.= fut.) múzeum, múzeá N 
* Academia Istropolitana je prvou univerzitou v Uhorsku. 
 

 Boli ste v Bratislave? Čo všetko ste videli? 
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7. Zatvorte si učebnice a napíšte (povedzte) čo najviac informácií a faktov, ktoré ste si  
    zapamätali o Slovensku a Bratislave. 
 
8. Opíšte mesto, kde teraz bývate. Zistite o meste, kde bývate čo najviac informácií.    
    Informácie prezentuje v triede. 
 
9. Podľa významu doplňte informácie o Slovensku 
1. Slovensko je __________________ krajina, ktorá leží v _______________________ Európe.  
 
2. Slovensko _____________________ more, ale má krásne __________________________ a  
 
______________________.  3. Niektoré pramene na Slovensku majú ____________________  
 
vodu, ktorá sa využíva na liečenie. 4. Na Slovensku je veľa hradov a _____________________. 
 
Dunaj je _____________________ rieka na Slovensku. 5. Bratislava je___________________  
 
mesto Slovenskej ________________________. 6. Bratislava je najväčšie mesto na Slovensku  
 
a má približne 500 tisíc ______________________.  
 
 
 
10. Napíšte list svojmu priateľovi, ktorý sa rozhodol prísť študovať na Slovensko. Opíšte 
krajinu, ľudí, jedlo, jazyk a počasie. Nezabudnite napísať správne adresu. 

 
 
M 13. 3    Aké zvieratá žijú na Slovensku? 

Na Slovensku žije veľa rôznych zvierat. Medzi najobľúbenejšie 
domáce zvieratá patrí pes a mačka. Ľudia, ktorí bývajú na dedine, 
niekedy chovajú sliepky, husi, svine, zajace, kačky, ovce, kozy, 
kravy a kone. Týmto zvieratám hovoríme domáce zvieratá, pretože 
ich chovajú ľudia. V prírode môžeme vidieť aj veľa iných zvierat. 
Napríklad žaby, myši, sovy, ryby, hady, vtáky, veverice, ježe 
a niekedy môžeme v prírode vidieť aj jelene, líšky, alebo vlkov. 
V prírode na Slovensku nemôžeme vidieť leva, opicu, žirafu, alebo 
ťavu, pretože tieto zvieratá žijú v Afrike, nie na Slovensku. Na 
Slovensku môžeme vidieť tieto zvieratá len v zoologických   

                                                záhradách (ZOO). 
 
Slovník 
zviera, zvieratá N jež, -e M 
domáce zviera, domáce zvieratá jeleň, jelene M 
pes, psi M líška, -y F 
mačka, -y F vlk, -y M 
chovať, chovám, chovajú lev, -y M 
sliepka, -y F opica, -e F 
hus, -i F žirafa, -y F 
sviňa, svine F ťava, -y F 
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zajac, -e M zoologická záhrada (ZOO) F 
kačka, -y F gorila, -y F 
ovca, -e F hroch, -y M 
koza, -y F antilopa, -y F 
krava, -y F tučniak, tučniaky M 
kôň, kone M medveď, medvede M 
žaba, -y F ľadový medveď, ľadové medvede M 
myš, -i F škorpión, -y M 
sova, -y F somár, -e M 
ryba, y F prefíkaný, -á, -é 
had, -y M nezávislý, -á, -é 
vták, -y M verný, -á, -é 
veverica, -e F špinavý, -á, -é 
 

 Ktoré zvieratá máte radi? Prečo? Ktoré zvieratá ste chovali? Ktorých zvierat sa  
              bojíte? 
 

 Aké zvieratá žijú vo vašej krajine pôvodu? Zvieratá opíšte. 
 
 
11. Aké sú zvieratá? Priraďte k zvieratám vlastnosti. 
 
 
 

 
 
 
 
12. Vyberte si päť zvierat a napíšte o každom jednu vetu 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

sova

myš

somár

mačka

pes
lev

prasa

líška

múdra
malá

tvrdohlavý

nezávislá verný

špinavé

prefíkaná

silný
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 Planéta Zem 
 13a. Ku krajine priraďte zvieratá, ktoré tam žijú.  
 13b. Rozprávajte Aké počasie je na Sahare?  ...na Severnom póle ... atď.  

   1. Aké zvieratá žijú na Sahare?       a) gorila, opica, had 
         2. Aké zvieratá žijú na Severnom póle?          b) opica, hroch, lev, antilopa 

        3. Aké zvieratá žijú v strednej Afrike?           c) tučniak, ľadový medveď 
        4. Aké zvieratá žijú na Slovensku?           d) ťava, škorpión                      
        5. Aké zvieratá žijú v dažďovom pralese?          e) medveď, líška, jeleň 

 
NAJ NAJ NAJ  ZO SVETA  
Najdlhšia rieka je Níl (6 741 km) 
Najväčšie mesto je Mexico City (25 miliónov obyvateľov) 
Najvyššie pohorie je Mount Everest (8 850 m) 
Najchladnejšie miesto je Antarktída (-87, 8 °C) 
Najteplejšie miesto je Al Aziziyah, Líbya (58 °C) 
Najsuchšie miesto je púšť Calama, Chile (nepršalo tam už 400 rokov) 
Najväčší ostrov je Grónsko (2 175 600 m²) 
Najväčšie jazero je Kaspické more (371 000 km²) 
(zdroj: 700 Classroom activities) 
 
Geografia 
Čo patrí spolu? 
Ázia, Afrika, Amerika, Európa, Austrália   pohoria 
Dunaj, Níl, Amazonka, Hron     oceány 
Slovensko, Nemecko, Poľsko    kontinenty 
Tatry, Alpy, Himaláje, Atlas     moria 
Atlantický, Tichý, Indický     štáty 
Stredozemné, Čierne, Červené    rieky 
 
Slovník 
geografia, -ie F oceán, -y M 
púšť, púšte F kontinent, -y M 
ostrov, -y M svet, -y M 
pohorie, -ia N  

 
14. Doplňte a odpovedajte 
1. Bratislava je        väčšia            (veľká) ako Žilina? 
 
2. Je Gerlachovský štít ........................................... (vysoký) ako Mount Everest? 
 
3. Sú Slovenky ....................................................... (pekné) ako Rusky? 
 
4. Je Bratislava ....................................................... (moderná) ako Banská Štiavnica? 
 
5. Sú Nízke Tatry ................................................... (vysoké) ako Vysoké Tatry? 
 
6. Je Dunaj ............................................................. (dlhý) ako Níl? 
 
7. Je Slovensko ...................................................... (veľké) ako Poľsko?    

Planéta Zem
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15. Dokončite vety 
1. Slovensko je pekná krajina, ale  
 
....................................................................................................................................................... 
2. Viac Slovákov býva v meste, pretože  
 
....................................................................................................................................................... 
3. Slovenčina je pekný jazyk, ale  
 
....................................................................................................................................................... 
4. Slovenské jedlá sú dobré, ale  
 
....................................................................................................................................................... 
5. Slovenky sú pekné ženy, ale  
 
....................................................................................................................................................... 
6. Slovenčinu sa učím rád, pretože 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
16a. Čítajte 
16b. Nezmyselné slovné spojenia preškrtnite 
16c. Na správne spojenia vymyslite vetu 

 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 

M 13. 4           Hovorte o výhodách a nevýhodách bývania 
               a)  Bývate vo veľkom meste. 
               b)  Bývate na dedine. 
               c)  Bývate na samote v horách. 
              (môžete rozmýšľať o: prírode, práci, športe, kine a divadle, reštaurácii, škole ...) 
 
 

nízka žirafa, najvyššie pohorie, zodpovedná ryba, najteplejšia zmrzlina, farebná
fotografia, odvážny med, prefíkaná líška, tvrdohlavé mesto, najdlhšia rieka, verný pes
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    17. Utvorte otázky. Pýtajte sa partnera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   KTO?        OTÁZKA         ODPOVEĎ 

byť v Nemecku 
 

Peter Bol si v Nemecku? 
 

Nie, Peter nebol 
v Nemecku. 

chovať psa   
 
 
 

 

bývať na dedine 
 

  
 
 
 

 

žiť vo veľkom 
meste 
 

  
 
 
 

 

mať rád 
slovenské jedlá 
 

  
 
 
 

 

báť sa hadov 
 

  
 
 
 

 

ísť do Afriky 
zajtra 
 

  
 
 
 

 

vidieť 
Bratislavský 
hrad 
 

  
 
 
 

 

jesť halušky 
 

  
 
 
 

 

 Diskutujte o zistených informáciách v triede 
 

byť v Nemecku chovať psa

bývať na dedine

vedieť pracovať na počítači ísť do Afriky zajtra

žiť vo veľkom meste

vidieť Bratislavský hrad jesť halušky

báť sa hadov
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18. Doplňte sloveso  a)  v minulom čase 
b) v prítomnom čase 
c) v budúcom čase 

 
1. (Ján) ....................................................................................... slovenskú knihu. 
 
2. (my) .............................................................................................. v Bratislave. 
 
3. Moja mama .................................................................................... dobré jedlo. 
 
4. Čo .............................................................................................. v piatok večer? 
 
5. (ja) ...................................................................................................... unavená. 
 
6. Ten film ................................................................................ veľmi zaujímavý. 
 
7. Zuzana .................................................................. pohľadnicu mame a bratovi. 
 
8. Doktorka Pokorná ........................................................... veľmi milá a láskavá. 
 

               
19. Vety dokončite 
1. Každý deň musím ................................................................................................................... 
 
2. V triede nesmiem .................................................................................................................... 
 
3. Viem ........................................................................................................................................ 
 
4. Keď som chorý, musím ........................................................................................................... 
 
5. Neviem ..................................................................................................................................... 
 
6. Cez víkend môžem ................................................................................................................... 
 
 
20. Prečítajte anketu 

Pýtali sme sa: Čo budete robiť,  keď vyhráte 10 miliónov? 
  
Lucia z Humenného (26): Keď vyhrám 10 miliónov, kúpim si veľký dom s veľkou záhradou. 
Mojim rodičom kúpim nejaké dobré auto a môjmu bratovi zaplatím letenku do Indie, pretože 
viem, že by rád poznal a precestoval Indiu. 
 
Ondrej z Prievidze (18): Keď vyhrám 10 miliónov, kúpim si super auto, s frajerkou pôjdem na 
perfektnú dovolenku, na záhrade si dám postaviť obrovský bazén a otvorím nejakú super 
reštauráciu, kde sa budú variť len vegetariánske jedlá. 
 
Lenka z Prešova (35): Časť peňazí darujem detským domovom a časť si nechám. Založím 
humanitárnu organizáciu, ktorá bude pomáhať ľuďom. Mojim rodičom zaplatím dovolenku pri 
mori, pretože ešte nikdy neboli pri mori a ja si kúpim veľký dom, pretože mám 4 deti. 
 



 275

Samuel z Bratislavy (32): Určite pôjdem na cestu okolo sveta! Zoberiem si dovolenku na jeden 
rok a budem žiť chvíľu v Ázii, chvíľu v Afrike a chvíľu v Amerike. Veľmi rád cestujem, mám 
precestovanú skoro celú Európu a dva roky som žil v Austrálii. Jasné, že nepôjdem sám, pôjdem 
aj so svojou priateľkou Hanou.  
 
Ivana z Popradu (42): Niekde pri mori si kúpim veľký dom, peniaze dám do banky a už nikdy 
nebudem pracovať, budem žiť len z úrokov a s mojím manželom budeme už len oddychovať. 
Zvyšné peniaze rozdelím deťom. 
 
Slovník 
vyhrať, vyhrám, vyhrajú (préz.= fut.) nechať si, nechám si, nechajú si (préz.= fut.) 
letenka, -y F humanitárna organizácia,  

humanitárne organizácie F 
super pomáhať, pomáham, pomáhajú 
perfektný, -á, -é okolo (cesta okolo sveta) 
obrovský, -á, -é svet, -y M 
bazén, -y M žiť*, žijem, žijú 
nejaký, -á, -é úrok, -y M 
detský domov, detské domovy M zvyšný, -á, -é 
 

   Diskutujte. Čo si myslíte o názoroch opýtaných ľudí? Ktorá odpoveď sa vám páči    
              najviac a ktorá sa vám páči najmenej?  

 Predstavte si: Vyhrali ste 10 miliónov. Čo budete robiť?  
 

 Čo si myslíte: Lásku si nemôžeš kúpiť.  
  Budem bohatá, vydám sa pre peniaze. 
 
21. Doplňte správny sufix 

1. Hľadám šikovn____ asistentk____.  
2. Zajtra cestujem vlak____, autobus____ a aj auto_____.  
3. Nemám rád paradajkov______ polievk______.  
4. Muž____, žen______ aj deti čakali na autobus.  
5. Mama so sestr______ prišli včera.  
6. Chcem si kúpiť nov______ dom, nov______ auto a nov_____ mobil.   
7. Teta so strýkom išli na dovolenku. 
8. Potrebujem slovenského učiteľ______, alebo slovensk______ učiteľk________.  
9. Mám vysok____ a pekn____ priateľku.  
10. Jedli sme špagety so syr_______ a kečup_______. 
11. V mojej novej izbe sú iba stoličk____, obraz_____, kvet_____ a postel______. 

 
22. Vymenujte 
pohoria na Slovensku: 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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mestá na Slovensku: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
rieky na Slovensku:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
pamiatky v Bratislave:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 
M 13. 5  
Zahrajme sa: Hádaj, na čo myslím.  
 
 

23. Z písmen najdlhšieho slovenského slova utvorte čím viac iných slov 
    

NAJOBHOSPODÁROVATEĽNEJŠÍ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
M 13. 6  
24a. Čítajte a dokončite príbeh 
Vo štvrtok Eva skončila v práci skôr. Už o štvrtej poobede mala voľno. O šiestej sa Eva mala 
stretnúť s Milanom. 
Milan je Evin priateľ. Je to úspešný mladý muž, ktorý robí vo veľkej firme. Je pekný, priateľský 
a inteligentný, ale má málo času. S Evou sú spolu iba dvakrát do týždňa, pretože Milan je v práci 
12 hodín denne a cez víkendy je často na služobnej ceste mimo Slovenska. Milan Eve vždy 
zatelefonuje a donesie jej zo zahraničia pekný darček. Milan a Eva spolu chodia už dva roky, no 
Eva cíti, že nie je šťastná. 
Eva mala dve hodiny čas, preto sa rozhodla, že pôjde na kávu. Objednala si kávu so šľahačkou 
a minerálku. Eva dlho sedela v kaviarni, pila výbornú kávu a rozmýšľala o Milanovi. Zrazu Eve 
zazvonil telefón. Bol to Milan. Eve povedal, že musí ešte dve hodiny zostať v práci. Eva bola 
smutná a rozhodla sa, že na Milana nebude čakať a pôjde domov. Chcela zaplatiť za kávu 
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a minerálku, ale zistila, že nemá peňaženku. Čašníkovi začala vysvetľovať, že si peňaženku 
zabudla v práci. Zrazu k čašníkovi prišiel sympatický mladý muž, ktorý sedel pri vedľajšom 
stole a zaplatil Evin účet. Usmial sa na Evu a pozval ju ... 
 
Pomocné otázky: Pozval sympatický mladý muž Evu na kávu? Prijala Eva pozvanie? Zostala Eva na káve 
s neznámym mužom, alebo sa ponáhľala domov a čakala na Milana? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 Slovník 
skončiť, skončím, skončia (préz.= fut.) rozmýšľať, rozmýšľam, rozmýšľajú 
skôr zrazu 
priateľský, -á, -é peňaženka, -y F 
inteligentný, -á, -é vysvetľovať*, vysvetľujem, vysvetľujú 
víkend, -y M sympatický, -á, -é 
darček, -y M vedľajší, -ia, -ie 
chodiť spolu (mať známosť), chodím, chodia  
 

 
 Radi čítate knihy? Aké knihy čítate? Ako sa volá kniha, ktorá sa vám páčila  

              najviac? Aké knihy máte radi? (romantické, dobrodružné, historické, horory,  
              rozprávky, detektívky...) 
 

 Čo si myslíte: Z akých kníh sú tieto vety? (romantické, dobrodružné, historické,  
              horory, rozprávky, detektívky...) 
 
 
1. Prečo Marta zabila Frederika? 
2. Šťastný princ pobozkal princeznú. 
3. Bola veľmi tmavá noc a Henrymu sa pokazilo auto v tmavom lese. 
4. Napoleón pokojne a neohrozene kráčal dlhou chodbou. 
5. Obaja stáli na moste a pozerali na západ slnka. 
6. Zem bola už blízko, ale loď plávala vo veľkých vlnách. 
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M 13. 7        Soľ nad zlato 
(slovenská ľudová rozprávka) 

 
Kde bolo, tam bolo, bola jedna veľká krajina, kde vládol starý kráľ. Kráľ mal tri dcéry: najstaršiu 
Eleonóru, prostrednú Hedvigu a najmladšiu Marušku. Kráľ bol už veľmi starý a začal rozmýšľať, 
ktorá z jeho dcér bude kráľovná.  
Zavolal si dcéry a povedal: „ Deti moje, starý som, neviem, ako dlho budem ešte s vami, preto 
chcem rozhodnúť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Dcéry moje, povedzte mi, ako 
veľmi máte rady svojho otca?“ 
Najstaršia dcéra odpovedala: „Otec, ja vás mám rada ako zlato.“ 
Prostredná dcéra Hedviga povedala: „Otec môj, ja vás mám rada ako diamanty!“ 
„A ty, Maruška, ako ma máš rada ty?“ opýtal sa kráľ najmladšej dcéry. 
„Ja vás mám rada ako soľ,“ povedala Maruška. 
„Ako soľ?“ opýtal sa nahnevaný kráľ. 
„Áno, ako soľ,“ prikývla Maruška. 
„Veď soli je všade dosť!“ skríkol kráľ. „Keď ma máš rada iba ako soľ, musíš odísť zo zámku 
a vrátiť sa môžeš iba vtedy, keď soľ bude drahšia ako zlato!“ povedal nahnevaný kráľ. 
Tak Maruška musela odísť zo zámku. Išla dlho tmavým lesom a stretla múdru starú ženu. 
Povedala jej, čo sa stalo na zámku. Starkej bolo Marušky veľmi ľúto, a tak jej ponúkla, aby 
zostala u nej bývať. Maruška nemala kam ísť, preto zostala u starkej a so všetkým jej rada 
pomohla. 
Potom, ako Maruška odišla zo zámku, zrazu sa stratila i všetka soľ. Soľ nebola ani na zámku, ani 
v celom kráľovstve. Kráľ povedal kuchárom, aby varili jedlá bez soli. A tak kuchári varili len 
sladké jedlá a ľudia jedli chlieb bez soli.  
Starý kráľ bol chorý. V zámku bolo veľa zlata, no ani trochu soli. Len teraz kráľ zistil, že soľ je 
drahšia ako zlato. Starý kráľ bol deň čo deň slabší a slabší. Často myslel na Marušku a želal si, 
aby sa vrátila. 
Keď sa Maruška dopočula, že kráľ je chorý, rozhodla sa vrátiť na zámok. Starká jej dala čarovné 
vrecko, v ktorom vždy bola soľ.  
Kráľ sa potešil, že opäť vidí svoju najmladšiu dcéru, ktorá mu priniesla vzácny dar: SOĽ. Kráľ 
prosil Marušku o odpustenie, ale ona sa na otca nehnevala. Všetci sa tešili, že Maruška sa vrátila 
na zámok a kráľ rýchlo vyzdravel. 
Maruška sa stala kráľovnou a kraľovala múdro a spravodlivo a kraľuje možno aj dnes. 
 
Slovník 
rozprávka, -y F kráľovstvo, -á N 
ľudová rozprávka zlato N 
vládnuť*, vládnem, vládnu, vládol, vládla slabý, -á, -é 
kráľ, králi M želať si, želám si, želajú 
prostredný, -á, -é dopočuť sa, dopočujem sa, dopočujú sa 

(préz.= fut.) 
rozmýšľať, rozmýšľam, rozmýšľajú čarovný, -á, -é 
kráľovná, -é F vrecko, -á N 
diamant, -y M potešiť sa, poteším sa, potešia sa 

 (préz.= fut.) 
všade odpustenie N 
dosť nehnevať sa, nehnevám sa, nehnevajú sa 
nahnevaný, -á, -é vyzdravieť, vyzdraviem, vyzdravejú 

vyzdravel  (préz.= fut.) 
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prikývnuť*, prikývnem, prikývnu,  
prikývol, prikývla, prikývli (préz.= fut.) 

spravodlivo 

skríknuť*, skríknem, skríknu,  
skríkol, skríkla, skríkli (préz.= fut.) 

múdro 

stať sa*, stalo sa, stane sa (préz.= fut.) odpustiť, odpustím, odpustia (préz.= fut.) 
 
25. Odpovedajte ÁNO, NIE 
1. Kráľ mal tri dcéry. 
2. Prostredná dcéra sa volala Maruška. 
3. Najstaršia dcéra mala rada otca ako diamanty. 
4. Najmladšia dcéra mala rada otca ako soľ. 
5. Maruška musela odísť zo zámku. 
6. Keď Maruška odišla zo zámku, všade bolo veľa soli. 
7. Kráľ mal rád sladké jedlá, preto kuchári varili bez soli. 
8. Maruška sa vrátila na zámok a priniesla veľa zlata. 
9. Kráľ zomrel a Maruška sa stala kráľovnou. 
 

 Vytvorte dialóg medzi kráľom a kuchárom 
 

 Opíšte kráľa a Marušku. 
 

 Rozprávku zahrajte 
 

 Máte radi rozprávky? Porozprávajte vašu obľúbenú rozprávku. 
 
 
M 13. 8  
 Hádaj hádanky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Čo viete o Slovensku? 
1. V znaku SR je    2. Najväčším hradom na Slovensku je 
 a) lev      a) Nitriansky hrad 
 b) dvojkríž     b) Bratislavský hrad 
 c) sova      c) Spišský hrad 
 
 
 

Hádanky

Čo beží bez nôh?
Pridaj, menšie je, zober, väčšie je.

Kde umiera najviac ľudí?
Ktorý dom je bez dreva, tehál a kameňa?

Čo príde do domu každý večer?
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3. Cimbal je     4. Slovensko má 
 a) zelenina     a) 7 miliónov obyvateľov 
 b) jedlo     b) 5 miliónov obyvateľov 
 c) hudobný nástroj    c) 6 miliónov obyvateľov 
 
5. V prírode na Slovensku nežije  6. Parenica je 
 a) opica     a) syr 
 b) myš      b) ovocie 
 c) jeleň     c) mäso 
 
7. Hlavným mestom Slovenska je  8. Halušky sú 
 a) Praha     a) topánky 
 b) Banská Bystrica    b) jedlo 
 c) Bratislava     c) ovocie 
 
9. Slovensko susedí na severe   10. Samostatná Slovenská republika vznikla 
 a) s Poľskom     a) 1. 1. 1989 
 b) s Ukrajinou     b) 1. 1. 1993 
 c) s Maďarskom    c) 1. 1. 1991 
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SLOVNÍK     13. lekcia 
a iné 
antilopa, -y F 
bazén, -y M 
brána, -y F 
čarovný, -á, -é 
časť, časti F 
darček M 
detský domov, detské domovy M 
diamant, -y M 
divadlo, -á N 
domáce zviera, domáce zvieratá N 
dopočuť sa, dopočujem sa, dopočujú sa (préz.= fut.) 
dosť 
dvojkríž, -e M 
galéria, -ie F 
geografia, -ie F 
gorila, -y F 
had, -y M 
historická a kultúrna pamiatka, historické a kutúrne pamiatky F 
historicky 
hlavné mesto, hlavné mestá N 
hlboký, -á, -é 
hora, -y F 
hrad, -y M 
hranica, -e F 
hroch, -y M 
hudobný nástroj, hudobné nástroje M 
humanitárna organizácia, humanitárne organizácie F 
hus, -i F 
chodiť spolu (mať známosť), chodím, chodia 
chovať, chovám, chovajú 
inteligentný, -á, -é 
jaskyňa, jaskyne F 
jeleň, jelene M 
jež, -e M 
kačka, -y F 
kilometer, kilometre (km) M 
kontinent, -y M 
koza, -y F 
kraj, -e M 
kráľ, králi M 
kráľovná, -é F 
kráľovstvo, -á N 
krava, -y F 
kríž, -e M 
kúpele (pomn.) 
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ľadový medveď, ľadové medvede M 
letenka, -y F 
lev, -y M 
ležať, ležím, ležia 
líška, -y F 
ľudová rozprávka, ľudové rozprávky F 
mačka, -y F 
medveď, medvede M 
miesto, -a N 
minerálny prameň, minerálne pramene M 
more, -ia N 
múdro 
múzeum, múzeá N 
myš, -i F 
navštevovaný, -á, -é 
nehnevať sa, nehnevám sa, nehnevajú sa 
nechať si, nechám si, nechajú si (préz.= fut.) 
nejaký, -á, -é 
nezávislý, -á, -é 
niektorý, -á, -é 
obrovský, -á, -é 
obyvateľ, obyvatelia M (päť miliónov obyvateľov) 
oceán, -y M 
odpustenie N 
odpustiť, odpustím, odpustia (préz.= fut.) 
okolo 
opica, -e F 
ostrov, -y M 
ovca, -e F 
označovať*, označujem, označujú 
palác, -e M 
pamiatka, -y F 
peňaženka, -y F 
perfektný, -á, -é 
pes, psi M 
písomne 
pleso, -á N 
pohorie, -ia N 
pomáhať, pomáham, pomáhajú 
potešiť sa, poteším sa, potešia sa (préz.= fut.) 
pozadie, -ia N 
pozvať*, pozvem, pozvú (préz.= fut.) 
prameň, pramene M 
prefíkaný, -á, -é 
prezident, -i M 
priateľský, -á, -é 
prikývnuť*, prikývnem, prikývnu, prikývol, prikývla, prikývli (préz.= fut.) 
prostredný, -á, -é 
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púšť, púšte F 
radnica, -e F 
rieka, -y F 
romantický, -á, -é 
rozdeliť, rozdelím, rozdelia  (préz.= fut.) 
rozmýšľať, rozmýšľam, rozmýšľajú 
rozprávka, -y F 
samostatný, -á, -é 
skončiť, skončím, skončia (préz.= fut.) 
skôr 
skríknuť*, skríknem, skríknu, skríkol, skríkla, skríkli (préz.= fut.) 
slabý, -á, -é 
sliepka, -y F 
smrť F 
somár, -e M 
sova, -y F 
spomínať, spomínam, spomínajú 
spravodlivo 
stať sa*, stanem sa, stanú sa, stal sa  (préz.= fut.) 
storočie, -ia M 
stredná Európa F 
súčasne 
super 
susediť, susedím, susedia  
svet, -y M 
sviňa, svine F 
sympatický, -á, -é 
škorpión, -y M 
špinavý, -á, -é 
ťava, -y F 
trojuholník, -y M 
tučniak, tučniaky M 
turista, -i M 
úrok, -y M 
v súčasnosti 
vedľajší, -ia, -ie 
verný, -á, -é 
veverica, -e F 
víkend, -y M 
vládnuť*, vládnem, vládnu, vládol, vládla, vládli 
vlk, -y M 
vrecko, -á N 
vrch, -y M 
vták, -y M 
vyhrať, vyhrám, vyhrajú (préz.= fut.) 
vysoká škola, vysoké školy F 
vysvetľovať*, vysvetľujem, vysvetľujú 
využívať, využívam, využívajú 
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vyzdravieť, vyzdraviem, vyzdravejú, vyzdravel (préz.= fut.) 
významný, -á, -é 
vznik M 
vzniknúť*, vzniknem, vzniknú, vznikol, vznikla, vznikli (préz.= fut.) 
zajac, -e M 
založiť, založím, založia (préz.= fut.) 
zámok, zámky M 
zástava, -y F 
Zem F 
zlato N 
znak, -y M 
zoologická záhrada (ZOO) F 
zrazu 
zviera, zvieratá N 
zvyšný, -á, -é 
žaba, -y F 
žirafa, -y F 
žiť*, žijem, žijú 
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14. lekcia 
(doplnková lekcia) 

Sviatky na Slovensku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa naučíme? 
● povedať základné informácie o Vianociach, Novom roku a Veľkej   
   noci 
● napísať pozdravy 
● porozumieť vybraným pranostikám 
 
 
Základné vetné modely: 
Kedy sú Vianoce? Ako sa volá tradičné vianočné jedlo?  
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M 14. 1     Vianoce 
 
Vianoce patria určite k najkrajším 
sviatkom v roku. Sú to sviatky, keď sú 
rodiny spolu, ľudia slávia narodenie Pána 
a obdarúvajú sa darčekmi. Vianočné 
obdobie začína koncom novembra 
a vrcholí 24. decembra. Vianočné obdobie 
tvoria štyri adventné týždne. Obdobie od 
novembra do Vianoc je magickým 
obdobím, pretože v tomto čase je veľa 
výnimočných dní: 
 
 
 

 
 
º svätý Martin (11. november) 
   Martin na bielom koni. 
V tento deň zvyčajne prvýkrát pred Vianocami sneží. 
 
º svätá Katarína (25. november)  
   Katarína na ľade a Vianoce na blate. 
Hovorí sa, že keď je na svätú Katarínu sneh, Vianoce budú bez snehu. 
º svätý Ondrej (30. novembra) 
Na Ondreja zvykli dievčatá liať olovo do horúcej vody, aby sa dozvedeli, akého budú mať 
manžela. 
 
º svätá Barbora (4. decembra) 
   Barbora ťahá sane do dvora. 
Na Barboru zvyčajne napadol sneh, ktorý sa už neroztopil, ale vydržal až do Vianoc. 
 
º svätý Mikuláš (6. decembra) 
Na svätého Mikuláša si deti na okno vykladajú čižmu a ak boli dobré, do rána im Mikuláš do 
čižmy prinesie čokolády, ovocie, alebo oriešky. 
 
º svätá Lucia (13. decembra) 
   Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. 
Na Luciu často dievčatá čarovali, aby sa dozvedeli kedy a za koho sa vydajú. 
 
VIANOCE (24. decembra) 
 Vianočné sviatky sa začínajú 24. decembra. Tento deň sa nazýva aj Štedrý večer, pretože 
večera v tento večer bola a je vždy bohatá a štedrá. Na Štedrý večer sa na Slovensku zvykne jesť 
kapustnica, zemiakový šalát a ryba. Na Vianoce však na stole nechýba ani veľa ovocia, oriešky, 
sušené slivky, oplátky, med, cibuľa, cesnak, chlieb a vianočné koláče. Večera na Štedrý deň je 
spojená s rôznymi zvykmi: 
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- jablko zo Štedrovečerného stola sa zvykne rozkrojiť na polovicu. Ak v jablku nájdeme jadierka 
v tvare hviezdy, znamená to šťastie a zdravie. Ak sa v rozkrojenom jablku objaví krížik znamená 
to chorobu, alebo smrť. 
- ľudia zvykli pod obrus štedrovečerného stola dávať peniaze, aby im nikdy počas budúceho roka 
nechýbali a šupinky z kapra pre šťastie, 
 Súčasťou Vianoc je aj vianočný stromček, pod ktorým sú darčeky. Na Slovensku sa 
darčeky dávajú na Štedrý večer. 
 25. december je 1. sviatok vianočný. Tento sviatok je oslavou narodenia Pána, teda 
oslavou Ježiša Krista. 
 26. december je 2. sviatok vianočný. Je to sviatok svätého Štefana. V tento deň sa 
zvyčajne na dedinách usporadúvali veľké štefanské zábavy. 
 Vianočné obdobie sa končí 6. januára slávnosťou Zjavenia Pána (Traja králi) 
 
     Nový rok  
31. decembra, posledný deň v roku, sa oslavuje Starý rok a víta sa Nový rok (1. 1.). Tieto oslavy 
zvyčajne nie sú oslavami v úzkom rodinnom kruhu, ako je to napríklad na Vianoce. V tento deň 
bývajú rôzne spoločenské udalosti, plesy, večierky, oslavy, na ktorých sa ľudia zabávajú 
s rodinou, alebo s priateľmi a vítajú Nový rok. V minulosti sa k poslednému dňu v roku viazalo 
veľa pranostík:   
 

Ak slnce na Nový rok vychodí jasne, môžeme očakávať dobré počasie. 
Aký je Nový rok, taký je mesiac august, lebo suchý, alebo vlhký. 

Ak je 2. januára jasno, bude veľa ovocia. 
Hmlistý január, jasná jar, chladné leto. 

Ak 25. januára sneží, alebo prší, bude zlá úroda. 
Teplý január - trest boží. 

Slabý január, chladná jar, horúce leto. 
 
 
   Vinše a koledy: 
 
1. A ja Vám vinšujem na tie sväté hody,  
   hojnejších, pokojnejších a zdravších 
   rokov sa dožiť, ako ste sa dožili a prežili.  
   Od Boha lásku, od ľudí priazeň.  
   Na tamtom svete slávu nebeskú,  
   korunu anjelskú, aby ste mohli  
   všetci dosiahnuť. 
 
2. Hojnosť vína, 
    hojnosť chleba, 
    a po smrci: 
   fuk do neba! 
 
3. Všetko krásne v Novom roku, 
   dobrých ľudí hneď po boku. 
   Veľa šťastia, veľa zdravia, 
   nech sa všetky plány daria. 
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Tradičné jedlo:     
Vianočná kapustnica 

Čo potrebujeme: 
- 1 - 1,5 kg kapusta kyslá 
- 1 stredne veľká cibuľa 
- 2 ks domáca klobása 
- 1 hrsť sušené hríby 
- 1 hrsť sušené slivky 
- 1/2 hrste sušené jablká 
- olej 
- bobkový list 
- celé čierne korenie 
- soľ 
- mletá červená paprika sladká 
- rasca celá 
 
Postup: 
1. cibuľu nakrájate na malé kocky, opražíte na rozpálenom oleji, pridáte mletú červenú papriku a 
rýchlo zalejete trochou vody (aby sa paprika nespálila a nezhorkla) 
2. pridáte kapustu aj s trochou kapustovej vody, klobásy nakrájate na malé kolieska a vložíte do 
kapusty 
3. pridáte hríby, slivky, jablká a koreniny 
4. pomaly varíte asi 1 hodinu 
5. dochutíte soľou 
 
 
 
Pozdravy: 

Príjemné a požehnané vianočné

sviatky Ti zo srdca želá
Ivana

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a
veselý nový rok Vám prajú

Jozef a Zuzana

Šťastný nový rok, veľa zdravia,
spokojnosti a lásky Vám želárodina Kováčová
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Veľká noc 
 Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky, tiež Pascha je najvýznamnejším kresťanským 
sviatkom. Veľká noc sa oslavuje v marci alebo v apríli. V kresťanskom chápaní je Veľká noc 
oslavou vzkriesenia Ježiša Krista. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia, pretože sa často 
spájajú s pohanskými oslavami príchodu jari.   
 Veľkonočné ľudové zvyky a tradície sú veľmi bohaté. K najznámejším ľudovým zvykom 
patrí symbolické vynášanie zimy a vítanie jari. Zimu symbolizovala slamená figurína oblečená 
do ženských šiat, ktorá sa volala Morena. Dievčatá a chlapci ju nosili so spevom po dedine a 
nakoniec ju hodili do vody alebo spálili. Ľudia sa tešili, že studená a chladná zima odchádza 
a prichádza obdobie jari. Zvyk vynášania Moreny bol rozšírený nielen na území celého 
Slovenska, ale aj v iných  slovanských národoch.  
 
 

 S Veľkou nocou je spojených veľa obradov a zvykov. Na 
veľkonočný pondelok v niektorých oblastiach Slovenska chlapci 
šibú dievčatá vŕbovým korbáčom a hovoria rôzne riekanky: 
 Šibi ryby mastné ryby, 
 kus koláča od korbáča ... 
 V iných oblastiach sa kúpe: chlapci oblievajú dievčatá 
vodou, aby boli zdravé a pekné. Dievčatá dávajú chlapcom 
maľované vajíčka  a koláče. Polievať a šibať chodili chlapci a muži 
oblečení v krojoch, ktorí so spevom chodili po dedine. Dievčatá si 
vždy pre chlapcov prichystali koláče a maľované vajíčka. Vajíčka 
dievčatá farbili prírodnými farbivami:     

Modrá farba vznikla varením čučoriedok. 
 Červená farba vznikla varením cvikle. 
 Žltá farba vznikla varením cibuľových šupiek. 
 Zelená farba vznikla varením mladej trávy. 
Zdobenie vajíčok bolo dôležitou súčasťou jarných veľkonočných 
sviatkov. Vajíčka symbolizovali život a plodnosť. Zafarbené 
vajíčka majú starú a bohatú tradíciu nielen na Slovensku, ale aj u 
všetkých slovanských národov.  

 
 
 40 dní pred Veľkou nocou je obdobie pôstu. Pôst sa začína Popolcovou stredou a vrcholí 
pôstom na Veľký piatok (deň ukrižovania Ježiša Krista). V tomto období sa nekonali sobáše ani 
zábavy. 
 Kvetná nedeľa je nedeľa pred Veľkonočnou nedeľou. Na Kvetnú nedeľu si ľudia priniesli 
do kostola rozkvitnuté vŕbové prútiky (maňušky, jahňady, bahniatka), ktoré im kňaz vysvätil 
modlitbami. Od Kvetnej nedele do Veľkonočného piatka sa v kostoloch čítali pašie (časti 
evanjelia, v ktorých sa hovorí o utrpení Ježiša Krista).  
 Zelený štvrtok symbolizuje poslednú večeru Ježiša Krista. V tento deň sa dievčatá chodili 
umývať do potoka, pretože verili, že voda na Zelený štvrtok má čarovnú moc. 
 Veľký piatok je deň ukrižovania Ježiša Krista. Tento deň bol vždy dňom prísneho pôstu. 
Ľudia v tento deň jedli veľmi málo, alebo vôbec, no najmä, nejedlo sa mäso. 
 Biela sobota 
 Veľkonočná nedeľa 
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    Veľkonočné vinše: 
1.  Želáme Vám veľa smiechu,  
    na Veľkú noc len potechu,  
    v pondelok veľký zhon,  
    ženám šibačov plný dom. 
 
2.  Sviatky plné milosti,  
     požehnania hojnosti  
    od vzkrieseného Spasiteľa  
    rodina naša vám dnes želá. 
 
3.  Studená vodička,  
    farebné vajíčka,  
    koláčik makový,  
    korbáčik vŕbový. 
 
4.  Ženám veľa vody,  
    chlapom veľa vínka,  
    deťom nech vo vrecku  
    zopár mincí cinká. 
 
 
 
Sviatky na Slovensku 
1. január -  Nový rok 
1. január -  Deň vzniku Slovenskej republiky 
6. január -  Zjavenie Pána/Traja králi/ 
6. apríl -  Veľký piatok (dátum sa mení každý rok) 
8. apríl – Veľkonočná nedeľa (dátum sa mení každý rok) 
9. apríl – Veľkonočný pondelok (dátum sa mení každý rok) 
1. máj – Sviatok práce 
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom 
5. júl – Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda 
29. august – Výročie Slovenského národného povstania 
1. september – Deň ústavy Slovenskej republiky 
15. september – Sedembolestná Panna Mária 
1. novembra – Sviatok všetkých svätých 
17. novembra – Deň boja za slobodu a demokraciu 
24. december – Štedrý deň 
25. december – 1. sviatok vianočný 
26. december – 2. sviatok vianočný 
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SLOVNÍK
A
a (1)
a iné (13)
adresa, -y F  (9)
adresát, -i M (9)
agentúra, -y F  (12)
ahoj (1)
aj (4)
ako (1)
Ako dlho ... ? (9)
Ako sa dostanem ....? (10)
Ako sa máš? (1)
Ako sa voláš? (1)
aký, -á, -é (2)
ale (5)
alebo (3)
alergia, -ie F  (8)
alkohol M (5)
ambulancia, -ie F  (8)
ananás, -y  M (5)
áno (1)
antibiotiká (8)
antilopa, -y F  (13)
arogantný, -á, -é (12)
auto, -á N  (6)
autobus, -y M (6)
automechanik, automechanici M (12)
azylant, -i M (9)

B
banán, -y  M (5)
bankomat, -y M (9)
bankomatová karta, bankomatové karty F (9)
báť sa*, bojím sa, boja sa (8)
batožina, -y F  (10)
bazén, -y M (13)
bicykel, bicykleM (10)
biely, -a, -e  F  (2)
blahoželanie, -ia N  (9)
bláznivý, -á, -é (11)
blízko (3)
blúzka, -y F  (7)
bohatý, -á, -é (4)
bojazlivý, -á, -é (12)
bolieť*, bolí, bolia, bolel (8)
brada, -y F  (8)



brána, -y F  (13)
brať*, beriem, berú (8)
bratranec, bratranci M (4)
brigáda, -y F  (12)
broskyňa, -e  F (5)
brucho, -á N  (8)
budúci týždeň/rok (11)
bunda, -y F (7)
búrka, -y F  (11)
byť, som, je, sú (2)
byt, -y M (6)
bývať, bývam, bývajú (3)

C
cédéčko, -a N  (6)
cesnak, -y  M (5)
cestovať, cestujem, cestujú (5)
cestoviny (pl.) F  (5)
cestovný pas /pas/, cestovné pasy M (9)
cibuľa, cibule  F  (5)
citrón, -y  M (5)
coca cola, -y F  (5)
cudzí jazyk, cudzie jazykyM (12)

Č
č aj, -e M (3)
čakať, čakám, čakajú (4)
čarovný, -á, -é (13)
čas M (5)
časopis, -y M (3)
časť, časti F  (13)
často (3)
čašníčka, -y F  (5)
čašník, čašníci M (5)
čau! (1)
čelo, -á N  (8)
čerešňa, čerešne  F  (5)
čerstvý, -á, -é (5)
červená F  (2)
česať sa*, češem sa, češú sa (3)
čestný, -á, -é (12)
čiapka, -y F  (7)
čiastočný úväzok (VPP – vedľajší pracovný pomer)M (12)
čierny, -a, -e (2)
čiernobiely, -a, -e (9)
číslo, -a F  (1)
čítať, čítam, čítajú (3)
čo (2)
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Čo si dáte? (5)
Čo si želáte? (5)

D
ďakujem (1)
ďaleko (3)
darček, -y  M (13)
dať, dám, dajú (pré+A123z.= fut.) (5)
dávky v hmotnej núdzi (9)
dcéra, -y F  (4)
dedina, -y F  (11)
deka, -y F  (6)
deň, dni M (1)
depresívny, -a, -e (8)
desať (1)
detská izba, detské izby F  (6)
detský domov, detské domovy M (13)
deväť  (1)
dezert, -y M (5)
diamant, -y M (13)
dieťa, deti N  (2)
dievča, dievčatá F  (1)
diskotéka, -y F   (7)
divadlo, -á N  (10)
dlhý, -á, -é (7)
dnes (3)
do (do Bratislavy, do kina, do mesta ...) (3)
do/zo zahraničia (9)
doba neurčitá F  (12)
dobre (1)
doklad, -y M (9)
doktor, -i /lekár, -i/ M (2)
doktorka, -y /lekárka, -y/ F  (2)
dole (6)
dolina, -y F  (8)
dom, -y M (2)
doma (3)
domáce zviera, domáce zvieratá N  (13)
dopočuť sa, dopočujem sa, dopočujú sa (préz.= fut.) (13)
doporučene (9)
dosť (13)
dostať sa*, dostanem sa, dostanú sa (préz.= fut.) (10)
dostať*, dostanem, dostanú (préz.= fut.) (9)
dostávať, dostávam, dostávajú (9)
dovidenia (1)
dovolenka, -y F  (12)
dôležitý, -á, -é (8)
drahý, -á, -é (5)
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drevený, -á, -é (10)
drogéria, -ie F (7)
dusiť, dusím, dusia (7)
dva (1)
dvakrát (5)
dvakrát, trikrát, štyrikrát... (7)
dvojkríž, -e M (13)
džem, -y M (5)
džús, -y M (5)

E
elegantný, -á, -é (7)
električka, -y F  (10)
elektronika, -y F  (7)
e-mail M (3)
ešte (4)
evidencia, -ie F (9)

F
fabrika, - y (12)
fajn (1)
fantastický, -á, -é (12)
farba, -y  F  (2)
farebný, -á, -é (9)
fazuľa, -e  F  (5)
fialová F (2)
film, -y  M (3)
firma, -y F  (12)
fľaša, -e F  (7)
flexibilný, -á, -é (12)
formulár, -e M (9)
fotografia, -ie F  (6)
fúkať, fúkam, fúkajú (11)
futbal M (3)

G
galéria, -ie F  (13)
gauč, -e M (6)
geografia, -ie F  (13)
gorila, -y F  (13)
gram [g] 2 gramy, 5 gramov, [dag] dekagram M (7)
gramatika, -y F  (4)
guľovať sa*, guľujem sa, guľujú sa (11)

H
had, -y M (13)
halušky (pl.) (5)
hi-fi veža, -e (6)
historická a kultúrna pamiatka, historické a kultúrne pamiatky (13)
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historicky (13)
hľadať, hľadám, hľadajú (4)
hladný, -á, - é (5)
hlásiť sa, hlásim sa , hlásia sa (9)
hlava, -y F  (8)
hlavné mesto, hlavné mestá N  (13)
hlboký, -á, -é (13)
hnedá F  (2)
hodina, hodiny (h) (hod.) F  (5)
hokej M (3)
hora, -y F  (13)
hore (6)
horký, -á, -é (5)
horúco (11)
hovoriť, hovorím, hovoria (4)
hrad, -y M (13)
hrach  M (5)
hranica, -e F  (13)
hrdlo, -á N  (8)
hroch, -y M (13)
hrozno, -á  N  (5)
hrubý, -á, -é (7)
hruška, -y  F  (5)
huba, -y F (7)
hudba, -y F  (3)
hudobný nástroj, hudobné nástroje M (13)
humanitárna organizácia, humanitárne organizácieF (13)
hus, -i F  (13)

Ch
chata, -y F (8)
chcieť*, chcem, chcú, chcel (7)
chladnička, -y F  (6)
chladno (11)
chladný, -á, -é (11)
chlapec, chlapci M (1)
chlieb, chleby M (3)
chodba, -y F  (6)
chodiť sa lyžovať (sánkovať, kúpať...) (11)
chodiť spolu (mať známosť), chodím, chodia (13)
chodiť, chodím, chodia (4)
chorý, -á, -é (8)
chovať, chovám, chovajú (13)
chrbát, -y M (8)
chrbtica, -e F  (8)
chrípka, -y F  (8)
chudobný, -á, -é (4)
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I
iba, len (4)
ihneď, hneď (12)
ich (4)
informačná tabuľa, informačné tabuleF (10)
inteligentný, -á, -é (13)
internet M (12)
iný, -á, -é (10)
inzerát, -y M (6)
ísť*, idem, idú, (i)šiel, (i)šli, pôjdem, pôjdu  (3)
izba, -y F  (6)

J
ja (1)
jablko, jablká  N  (5)
jahoda, -y  F  (5)
jar F  (11)
jaskyňa, jaskyne F  (13)
jasné (3)
jazero, -á N  (10)
jazyk, -y M (4)
je (1)
jedáleň, jedálne F  (5)
jedálny lístok, jedálne lístkyM (5)
jeden, jedna, jedno (1)
jedlo, -á N  (5)
jednoduchý, -á, -é (5)
jednosmerný lístok, jednosmerné lísty (10
jeho (4)
jej (4)
jeleň, jelene M (13)
jeseň F  (11)
jesť*, jem, jedia, jedol, jedla, jedli (3)
jež, -e M (13)
juh M (11)

K
kabát, -y M (7)
kabelka, -y F  (12)
kabínka, -y F  (7)
kačka, -y F  (13)
kakao, -á N  (5)
kam (3)
kamarát, -i /priateľ, priatelia/ M (4)
kamarátka, -y /priateľka, -y/ F  (4)
kancelária, -ie F  (3)
kapusta, -y  F (5)
kartička evidencie, kartičky evidencieF (9)
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kartička poistenca F  (8)
kaskadér, -i M (12)
kaskadérka, -y F  (12)
káva, -y F  (3)
kaviareň, kaviarne F  (8)
každý, -á, -é (3)
kde (2)
kečup, -y M (7)
kedy (3)
kilo, -á M (7)
kilogram, -y [kg] M (7)
kilometer, kilometre (km) M (13)
kino, kiná N  (3)
klesnúť*, klesnem, klesnú, klesol, klesla, klesli (préz.= fut.) (11)
klobása, -y F  (5)
klobúk, -y M (7)
knedľa, knedle F  (5)
kniha, -y F  (2)
knižnica, -e F (6)
koho (4)
koláč, -e M (5)
kolega, kolegovia M (12)
kolegyňa, kolegyne F  (12)
koleno, -á N  (8)
Koľko stojí....? (4)
kontinent, -y M (13)
kontrola, -y F  (8)
korenie, -ia N  (7)
koruna, -y F  (4)
kostým, -y M (7)
košeľa, košele F  (7)
koza, -y F  (13)
kozmetika, -y F  (7)
kôň, kone M (10)
kraj, -e M (13)
krájať, krájam, krájajú (7)
krajina, -y F (11)
kráľ, králi M (13)
kráľovná, -é F  (13)
kráľovstvo, -á N  (13)
krát (4)
krátky, -a, -e (7)
krava, -y F  (13)
krém, -y M (7)
kreslo, -á N  (6)
kríž, -e M (13)
krk, -y M (8)
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krv F  (8)
kto (2)
ktorý, -á, -é (8)
kuchár, -i M (2)
kuchárka, -y F  (2)
kuchyňa, kuchyne F  (6)
kuchynská linka, kuchynské linkyF  (6)
kúpele (pomn.) (13)
kúpeľňa, kúpeľne F  (6)
kupovať, kupujem, kupujú (5)
kura N  (5)
kurz, -y M (2)
kus, -y M (7)
kvet, -y M (6)
kvitnúť*, kvitnem, kvitnú, kvitol, kvitla, kvitli (11)
kyslý, -á, -é (5)

L
lacný, -á, -é (5)
ľadový medveď, ľadové medvede M (13)
ľahký -á, -é (3)
lakeť, lakte M (8)
lampa, -y F  (6)
láskavý, -á, -é (12)
lavička, -y F  (10)
ľavý, -á, -é (8)
lekáreň, lekárne F  (8)
lenivý, -á, -é (12)
letenka, -y F  (13)
letisko, -á N  (10)
leto, -á N  (11)
lev, -y M (13)
ležať, ležím, ležia (13)
líce, -a N  (8)
liečiť, lečim, liečia  (12)
liek, -y M (8)
lietadlo, -á N  (10)
list, -y M (3)
lístok (cestovný lístok, cestovné lístky), -y M (10)
líška, -y F  (13)
liter, litre [l] M (5)
loď, lode F  (10)
ľudia (pl.) (5)
ľudová rozprávka, ľudové rozprávky F (13)
ľutovať*, ľutujem, ľutujú (9)
lýtko, -a N  (8)
lyžica, -e F  (5)
lyžovať sa, lyžujem sa, lyžujú sa (11)
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M
mačka, -y F  (13)
mak M (5)
málo, menej, najmenej (6)
maľovať, maľuje, maľujú (12)
malý, -á, -é (2)
mama, -y F  (1)
manažér, -i M (2)
manažérka, -y F  (2)
manžel, -ia M (4)
manželka, -y F  (4)
mapa, -y F  (10)
marhuľa, marhule F (5)
maslo, -á N  (3)
mať rád/ mať rada (5)
mať, mám, majú (3)
mäsiarstvo, -a N  (7)
mäso N  (5)
med M (5)
medveď, medvede M (13)
medzi (10)
meniť sa, mením sa, menia sa (11)
mesto, -á M (3)
mestský úrad, mestské úrady M (10)
meškať, meškám, meškajú (10)
meter, metre [m] M (11)
miestenka, -y F  (10)
miesto, -a N  (13)
miešať, miešam, miešajú (7)
mihalnice (pl.) (8)
milý, -á, -é (12)
minerálka, -y F  (5)
minerálny prameň, minerálne prameneM (13)
minule (8)
minulý, -á, -é (8)
mínus (4)
miska, -y F  (5)
mladý, -á, -é (2)
mlieko, -á N  (3)
mobil, -y M (2)
móda, -y F  (7)
moderný, -á, -é (4)
modrý, -á, -é (2)
more, -ia N  (13)
motorka, -y F (10)
mozog M (8)
môcť*, môžem, môžu, mohol, mohla, mohli (7)
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môj, moja, moje (4)
mrkva, -y  F  (5)
múdro (13)
múka, -y F  (7)
musieť*, musím, musia, musel (8)
múzeum, múzeá N  (13)
muž, -i M (1)
my (2)
mydlo, -á N  (6)
myš, -i F  (13)

N
na (na stene, na stole...) (6)
Na zdravie! (1)
nabudúce (7)
nábytok, nábytky M (6)
nad (10)
nádcha, -y F  (8)
nahlásiť sa, nahlásim sa, nahlásia sa (préz.= fut.) (9)
nahnevaný, -á, -é (8)
náhoda, -y F  (9)
náhradný, -á, -é (9)
najbližší, -ia, -ie (10)
nájsť*, nájdem, nájdu, našiel, našla, našli (préz.= fut.) (9)
nákupné centrum, nákupné centrá M (7)
nakupovať, nakupujem, nakupujú (3)
nalepiť, nalepím, nalepia (préz.= fut.) (9)
namerať*, nameriam, namerajú (préz.= fut.) (11)
námestie, -ia N  (10)
naopak (11)
napadnúť*, napadnem, napadnú, napadol, napadne (sneh)(préz.= fut.) (11)
narodiť sa, narodím sa, narodia sa (préz.= fut.) (9)
národnosť, -i F (9)
naspäť (10)
nástupište, nástupištia N (10)
nastúpiť, nastúpim, nastúpia (pré+A476z.= fut.) (10)
nástupný plat, nástupné platy M (12)
nastupovať*, nastupujem, nastupujú (10)
náš, naša, naše (4)
natierať, natieram, natierajú (8)
navštevovaný, -á, -é (13)
názov, názvy M (12)
nedeľa, -e F (3)
nehnevať sa, nehnevám sa, nehnevajú sa (13)
nechať si, nechám si, nechajú si (pré+A485z.= fut.) (13)
nejaký, -á, -é (13)
nemocnica, -e F  (8)
nepohodlný -á, -é (6)
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nerozumieť, nerozumiem, nerozumejú, nerozumel (1)
nervózny, -a, -e (8)
nestránkové dni (pl.) (9)
nešťastný, -á, -é (8)
nevadí (7)
neviem (10)
nevýhoda, -y F  (6)
nezamestnaný, -á (9)
nezariadený -á, -é (6)
nezávislý, -á, -é (13)
nezdravý, -á, -é (5)
nie (1)
niečo (4)
niekedy (3)
niekoľko (7)
niektorý, -á, -é (13)
nikdy (3)
nízky, -a, -e (2)
noc, -i F  (1)
noha, -y F  (8)
nohavice (pomn.)  (7)
normálne (1)
nos, -y M (8)
noviny (pomn.) (3)
nový -á, -é (2)
nôž/nožík, nože M (5)
nula (1)

O
obaja (8)
obed, -y M (3)
obedňajšia prestávka, obedňajšie prestávky F (9)
obedovať, obedujem, obedujú (3)
obchod, -y M (3)
objednať sa, objednám sa, objednajú sa (préz.= fut.) (8)
oblačno (11)
oblasť, oblasti M (11)
oblečenie, -ia N  (7)
oblek, -y M (7)
obličky (pl.) (8)
obliekať sa*, obliekam sa, obliekajú sa (3)
obľúbený, -á, -é (5)
obočie N  (8)
obraz, -y M (2)
obrovský, -á, -é (13)
obsluha, -y F  (5)
obsluhovať, obsluhujem, obsluhujú (12)
obuv F  (7)
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obývačka, -y F (6)
obyvateľ, obyvatelia M (päť miliónov obyvateľov) (13)
oceán, -y M (13)
od ... do ... (12)
odbor sociálnych vecí M (9)
oddych M (8)
oddychovať, oddychujem, oddychujú (3)
odchádzať, odchádzam, odchádzajú (préz.= fut.) (10)
odchod, -y M (10)
odísť*, - , - ,odišiel, odišla, odišli, odídem, odídu (préz.= fut.) (11)
Odkiaľ si/ste? (1)
odosielateľ, -ia M (9)
odporúčanie, -ia N  (12)
odpustenie, -ia N  (13)
odpustiť, odpustím, odpustia (préz.= fut.) (13)
odvážny, -a, -e (12)
okno, okná N  (2)
oko, oči N  (8)
okolo (13)
olej, -e M (7)
on (1)
ona (1)
opasok, -y M (7)
opica, -e F  (13)
oproti (10)
opuchnutý, -á, -é (8)
oranžový, -á, -é (2)
orech, -y M (5)
osem (1)
ospravedlnenie, -ia N  (12)
ospravedlniť sa, ospravedlním sa, ospravedlnia sa (préz.= fut.) (12)
ostrov, -y M (13)
otec, otcovia M (3)
otočiť, otočím, otočia (préz.= fut.) (12)
ovca, -e F  (13)
ovocie N  (5)
označovať*, označujem, označujú (13)
ozvať sa, ozvem sa, ozvú sa (préz.= fut.) (12)
oženiť sa, ožením sa, oženia sa (pré+A579z.= fut.) (12)

P
pacient, -i M   (8)
pacientka, -y F  (8)
páčiť sa, páči sa mi, páčia sa mi ... (7)
palác, -e M (13)
palacinka, -y (pl.) (5)
pamiatka, -y F  (13)
pán, páni M (1)
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pančucha, -y F  (7)
pani, panie F  (1)
papiernictvo, -á N (7)
paprika, -y  F (5)
paradajka, -y  F  (5)
pardon (1)
patriť, patrím, patria (11)
päť (1)
päta, -y F  (8)
pečeň, pečene F  (8)
pečiatka, -y F  (9)
pekný, -á, -é (2)
peňaženka, -y F  (13)
peniaze (pomn.) (4)
perfektný, -á, -é (13)
perina, -y F  (6)
pero, -á N  (2)
pes, psi M (13)
petržlen, -y  M (5)
piatok, -y M (3)
piecť*, pečiem, pečú, piekol, piekla, piekli (7)
písať*, píšem, píšu (3)
písomne (13)
piť*, pijem, pijú (3)
pivo, -á N  (3)
pizza, -e F  (5)
plán, -y M (6)
plat, -y M (12)
platiť, platím, platia (5)
pleso, -á N  (13)
plný úväzok (HPP – hlavný pracovný pomer) (12)
pľúca (pomn.) (8)
plus (4)
po jedle (8)
počasie (sg.) N  (8)
počítač, -e M (3)
počkať, počkám, počkajú (préz.= fut.) (9)
pod (7)
podací lístok, podacie lístky M (9)
podnikateľka, -y F  (12)
podnikteľ, podnikatelia M (12)
podpísať sa*, podpíšem sa, podpíšu sa (préz.= fut.) (9)
podprsenka, -y F  (7)
podrobnosť, podrobnosti F  (12)
pohľadnica, -e F  (9)
pohlavie, -ia N  (9)
pohodlný -á, -é (6)
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pohorie, -ia N (13)
pohotovosť F  (8)
poisťovňa, poisťovne F (12)
pokazený, -á, -é (10)
pokojný, -á, -é (12)
pol (7)
pol kila [˝],  [Ľ]štv rť kila (9)
polica, -e F  (6)
policajt, -i M (2)
policajtka, -y F (2)
polícia, na políciu F  (9)
polievka, -y F  (5)
poliklinika, -y F  (8)
pomáhať, pomáham, pomáhajú (13)
pomaly (5)
pomaranč, -e M (5)
pomôcť*, pomôžem, pomôžu, pomohol, pomohla, pomohli (7)
ponáhľať sa, ponáhľam sa, ponáhľajú sa (5)
pondelok, -y M (3)
ponožka, -y F (7)
ponuka, -y F  (12)
ponúknuť, ponúknem, ponúknu, ponúkol, ponúkla, ponúkli (12)
ponuky práce (pl.) (12)
poobede (3)
poplatok, poplatky M (12)
populárny, -a, -e (3)
poradie, -ia (v poradí) N (9)
poriadok M (6)
poschodie, -ia N  (6)
poslať*, posielam, posielajú (préz.= fut.) (9)
poštár, -i M (9)
poštárka, -y F  (9)
potešiť sa, poteším sa, potešia sa (préz.= fut.) (13)
potraviny (pl.) F  (7)
potrebovať, potrebujem, potrebujú (4)
povolanie, -ia N  (9)
pozadie, -ia N  (13)
pozajtra (11)
pozerať, pozerám, pozerajú, pozrel  (3)
pozícia, -ie F  (12)
pozrieť sa, pozriem sa, pozrú sa, pozrel sa (8)
pozvať*, pozvem, pozvú (préz.= fut.) (8)
požiadať, požiadam, požiadajú (préz.= fut.) (9)
práca, -e F  (3)
pracovať na zmeny (12)
pracovať, pracujem, pracujú (3)
pracovná cesta F  (12)
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práčka, -y F  (6)
prameň, pramene M (13)
pravda, -y F  (10)
právnička, -y F  (2)
právnik, právnici M (2)
pravý, -á, -é (8)
prax, -e F (12)
pred (10)
predať, predám, predajú (préz.= fut.) (6)
predavač, predavači M (2)
predavačka, -y F  (2)
predobedom (3)
predpísať*, predpíšem, prepíšu (préz.= fut.) (8)
predpoveď počasia, predpovede počasia F (11)
predsieň, predsiene F  (6)
predvčerom (8)
prefíkaný, -á, -é (13)
prehánky (pl.) (11)
prechádzka, -y F  (11)
preložiť, preložím, preložia (préz.= fut.) (4)
prenajať*, prenajmem, prenajmú (préz.= fut.) (6)
prepáčte (1)
presne (10)
presný, -á, -é (12)
prestúpiť, prestúpim, prestúpia (préz.= fut.) (10)
prestupovať*, prestupujem, prestupujú (10)
pretože (5)
preukaz, -y M (10)
prezident, -i M (13)
priamy spoj (10)
priateľský, -á, -é (12)
príbor M (5)
pridať, pridám, pridajú (préz.= fut.) (7)
priemerne (11)
priezvisko, -á N  (9)
prichádzať, prichádzam, prichádzajú (10)
príchod, -y M (10)
príjemný, -á, -é (8)
prikývnuť*, prikývnem, prikývnu, prikývol, prikývla, prikývli (préz.= fut.) (13)
priniesť*, prinesiem, prinesú, priniesol, priniesla, priniesli (préz.= fut.) (9)
príroda F  (11)
prísny, -a, -e (12)
prísť*, - , - , prišiel, prišla, prišli, prídem, prídu (préz.= fut.) (8)
program, -y M (5)
prosím (1)
prostredný, -á, -é (13)
prsia (pl.) (8)
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prst, -y M (8)
pršať, prší (prézent), pršalo (préteritum) (8)
prvá trieda /1. trieda/ (9)
púšť, púšte F  (13)

R
rád, radšej, najradšej (7)
rádio, -á N  (6)
radnica, -e F  (13)
rameno, -á N  (8)
raňajky (pomn.) F (3)
rande N  (7)
ráno (1)
rásť*, rastiem, rastú, rástol, rástla, rástli (11)
recept, -y M (7)
reštaurácia, -ie F (3)
rieka, -y F  (13)
rifle (pomn.) (7)
rizoto, -á N  (5)
robiť, robím, robia (3)
ročné obdobie, ročné obdobia N  (11)
rodičia (pl.) (4)
rodičovská dovolenka, rodičovské dovolenky F (12)
rodina, -y F  (4)
rok, -y (1 rok, 2, 3, 4, roky, 5, 10, 15 rokov) M (4)
romantický, -á, -é (13)
rozdeliť, rozdelím, rozdelia  (préz.= fut.) (13)
rozhodnúť sa*, rozhodnem sa, rozhodnú sa, rozhodol sa, rozhodla sa (préz.= fut.) (10)
rozhodnúť*, rozhodnem, rozhodnú, rozhodol, rozhodla (préz.= fut.) (9)
rozhovor, -y M (3)
rozmýšľať, rozmýšľam, rozmýšľajú  (13)
rozprávať sa, rozprávam sa, rozprávajú sa (5)
rozprávka, -y F  (13)
rožok, rožky M (5)
ruka, -y F  (8)
rukáv, -y M (7)
rukavica, -e F  (7)
ružový, -á, -é (2)
ryba, -y F  (5)
rýchlo (5)
ryža, -e F  (5)

S
sako, -á N  (7)
samostatný, -á, -é (13)
sánkovať sa*, sánkujem sa, sánkujú sa (11)
sedem (1)
sedieť*, sedím, sedia, sedel (5)
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sekretárka, -y F  (12)
sesternica, -e F  (4)
sever M (11)
schod, -y M (6)
sídlisko, -á N  (10)
sídlo, -a N  (12)
silný, -á, -é (11)
sivý, -á, -é (2)
skončiť, skončím, skončia (préz.= fut.) (13)
skôr (13)
skríknuť*, skríknem, skríknu, skríkol, skríkla, skríkli (préz.= fut.) (13)
skriňa, skrine F  (2)
skrinka, -y F (6)
skúsenosť, skúsenosti F (12)
skúška, -y F  (12)
skúšobná lehota/skúšobná doba F  (12)
slabý, -á, -é (13)
sladký, -á, -é (5)
slaný, -á, -é (5)
slanina, -y F  (7)
slečna, -y F  (1)
sliepka, -y F  (13)
slipy (pomn.) (7)
slivka, -y  F  (5)
slivovica, -e F  (5)
slnečno (11)
slnečný, -á, -é (11)
slnko, -á N  (8)
slobodný, -á (9)
slovenské občianstvo N  (9)
slovenský jazyk M (4)
slovenský, -á, -é (3)
slovník, -y M (2)
smädný, -á, -é (5)
smieť, smiem, smú, smel (8)
smotana, -y F  (7)
smrť F  (13)
smutný, -á, -é (2)
sneh M (11)
snežiť, sneží (prézent), snežilo (préteritum)(11)
sobota, -y F  (3)
sociálna pracovníčka, sociálne pracovníčkyF (2)
sociálny pracovník, sociálni pracovníc M (2)
soľ F  (7)
somár, -e M (13)
sova, -y F  (13)
spadnúť*, spadnem, spadnú, spadol, spadla, spadli (8)
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spať*, spím, spia (3)
spiatočný lístok, spiatočné lístky M (10)
spoj, -e M /spojenie, -ia/ N  (10)
spokojný, -á, -é (12)
spoľahlivý, -á, -é (12)
spolu (4)
spomínať, spomínam, spomínajú (13)
sporák, -y M (6)
spravodlivo (13)
sprcha, -y F  (6)
spýtať sa, spýtam sa, spýtajú sa (préz.= fut.) (8)
spytovať sa*, spytujem sa, spytujú sa (10)
srdce, -ia N  (8)
stále (8)
stará mama, staré mamy  /babka, babky/ F (4)
starí rodičia (pl.) (4)
starý otec, starí otcovia /dedko, dedkovia/ M (4)
starý, -á, -é (2)
stať sa*, stanem sa, stanú sa, stal sa  (préz.= fut.) (13)
stáť*, stojím, stoja (4)
stav M (9)
stavebná firma, stavebné firmyF  (12)
stehno, -á N (8)
stena, -y F  (6)
stolička, -y F  (2)
storočie, -ia M (13)
stôl, stoly M (2)
stránkové dni (pl.) (9)
stratiť, stratím, stratia (préz.= fut.) (9)
streda, -y F  (3)
stredná Európa F  (13)
strecha, -y F  (7)
stretnúť sa*, stretnem sa, stretnú sa, stretol sa, stretla sa, stretli sa (préz.= fut.) (8)
stretnutie, -ia N  (8)
strom, -y M (2)
studený, -á, -é (4)
stupeň Celzia = °C  (1 stupeň, 2, 3, 4 stupne, 5, 10 stupňov (11)
súčasne (13)
sucho, -á N  (11)
sukňa, sukne F  (7)
super (13)
súrne (9)
súrodenci (4)
susediť, susedím, susedia  (13)
svadba, -y F  (7)
svet, -y M (13)
sveter, svetre M (7)
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svetlý, -á, -é (5)
svetová strana, svetové strany F  (11)
sviatok, sviatky M (9)
svietiť, svietim, svieta (8)
sviňa, svine F  (13)
sympatický, -á, -é (13)
syn, synovia M (4)
syr, -y M (3)

Š
šál, -y M (7)
šalát, -y M (5)
šampanské N  (5)
šampón, -y M (7)
šaty (pomn.) (7)
šedý, -á, -é (7)
šéf, -ovia M (12)
šesť (1)
šikovný, -á, -é (12)
široký -á, -é (6)
škaredý, -á, -é (2)
škola, -y F  (3)
škorpión, -y M (13)
šoférovať, šoférujem, šoférujú (5)
špagety (pl.) (5)
špinavý, -á, -é (13)
šport, -y M (3)
šťastný, -á, -é (8)
štát, -y M (11)
štátna príslušnosť, štátne príslušnosti F (9)
štíhly, -a, -e (2)
štipľavý, -á, -é (5)
štít, -y M (8)
študent, -i M (2)
študentka, -y F  (2)
študentský lístok, študentské lístky M (10)
študovať, študujem, študujú (3)
štvrť (9)
štvrtok, -y M (3)
štyri (1)
šunka, -y F (5)

T
tá  (2)
tabletka, -y F  (8)
tam (2)
tanier, -e M (5)
taška, -y F  (2)
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ťava, -y F  (13)
taxík, -y M (10)
ťažký -á, -é (3)
technika, -y F  (7)
telefón, -y /mobil, -y/ M (2)
telefonický, -á, -é (3)
telefónne číslo, telefónne číslaN  (1)
telefonovať, telefonujem, telefonujú (3)
televízia, -ie F  (4)
televízor M (3)
telo, -á N  (8)
ten  (2)
tenký, -á, -é (7)
teplo N  (7)
teplota, -y F  (8)
teplý, -á, -é (3)
teta, -y F  (4)
text, -y M (9)
tielko, -a N  (7)
tiež (1)
tmavý, -á, -é (5)
to  (2)
toaletný papier, toaletné papiere M (7)
tolerantný, -á, -é (12)
topánky (pomn.) (7)
tráva, -y F  (11)
tri (1)
tričko, -á N  (7)
trieda, -y F  (2)
trištvrte (9)
trochu (7)
trojuholník, -y M (13)
trolejbus, -y M (10)
trpezlivý, -á, -é (12)
tu (2)
tučniak, tučniaky M (13)
tučný, -á, -é (2)
túra, -y F  (8)
turista, -i M (13)
turistika F  (8)
tvár, -e F  (8)
tvaroh M (5)
tvoj, -a, -e (4)
tvorivý, -á, -é (12)
tvrdohlavý, -á, -é (12)
ty (1)
týždeň, týždne (1 týždeň, 2, 3, 4 týždne, 5, 6, 10 týždňov) M (3)
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U
učiť sa, učím sa, učia sa (3)
učiteľ, učitelia M (2)
učiteľka, -y F  (2)
účtovník, účtovníci M (12)
účtvníčka, -y F  (12)
uhorka, -y  F  (5)
ucho, uši N (8)
ujo, ujovia /strýko, strýkovia/ M (4)
ukradnúť*, ukradnem, ukradnú, ukradol, ukradla, ukradli (préz.= fut.) (9)
ulica, -e F  (8)
úloha, -y F  (3)
umelec, umelci M (12)
umelkyňa, umelkyneF (12)
umývačka riadu, umývačky riaduF  (6)
umývadlo, -á N (6)
umývať sa, umývam sa, umývajú sa (3)
unavený -á, -é (3)
univerzita, -y F (10)
unudený, -á, -é  /znudený/ (8)
upratovať, upratujem, upratujú (3)
Úrad práce (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) M (9)
úradníčka, -y F  (2)
úradník, úradníci M (2)
úrok, -y M (13)
usmiať sa*, usmejem sa, usmejú sa (préz.= fut.) (12)
ústa (pomn.) (8)
uterák, -y M (6)
utorok, utorky M (3)
úzky -a, -e (6)
už (9)

V
v novinách (12)
v pohode (1)
v poisťovni (12)
v poriadku (9)
v strede (6)
v súčasnosti (13)
v, vo (3)
vajce, vajcia N  (5)
vaňa, vane F  (6)
vankúš, -e M (6)
variť, varím, varia (3)
váš, vaša, vaše (4)
včera (8)
vdova, -y F  (9)
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vdovec, vdovci M (9)
večer M (1)
večera, -e F  (3)
vedieť*, viem, vedia, vedel (12)
vedľa (6)
vedľajší, -ia, -ie (13)
vegetarián, -i M (5)
vegetariánske jedlo, vegetriánske jedlá M (5)
vek M (9)
veľa, viac, najviac (6)
veľkosť, -i F  (7)
veľký, -á, -é (2)
verný, -á, -é (13)
veselý, -á, -é (2)
vešiak, -y M (6)
veterno (11)
veverica, -e F  (13)
vchod, -y M (10)
vidieť, vidím, vidia, videl (4)
vidlička, -y F  (5)
vierovyznanie, -ia N  (12)
vietor, vetry M (11)
víkend, -y M (13)
víno, -a N  (5)
vitamín, -y M (8)
vládnuť*, vládnem, vládnu, vládol, vládla, vládli (13)
vlak, -y M (10)
vlastne (4)
vlastný, -á, -é (6)
vlasy (pl.) (8)
vľavo (6)
vlk, -y M (13)
vločky (pl.) (5)
vnučka, -y F  (4)
vnuk, vnuci M (4)
vnútorné orgány (pl.) (8)
voda, -y F  (5)
vodičský preukaz,  vodičské preukazy M (10)
vodka, -y F  (5)
vojačka, -y F  (2)
vojak, vojaci M (2)
volať, volám, volajú (5)
voľno N  (3)
voľný čas M (6)
vpravo (6)
vpredu (6)
vrecko, -á N  (13)
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vrch, -y M (13)
vstávať, vstávam, vstávajú (3)
všade (9)
všetko (4)
vták, -y M (13)
vy (1)
vybavenie, -ia N  (12)
výberové konanie M (12)
výborne (1)
výborný, -á, -é (5)
vybrať *(peniaze), vyberiem, vyberú (préz.= fut.) (9)
vybrať si*, vyberiem si, vyberú si (7)
vydať sa, vydám sa, vydajú sa (préz.= fut.) (12)
vydatá (9)
výdavok M (4)
výhľad, -y M (8)
výhoda, -y F  (6)
vyhrať, vyhrám, vyhrajú (préz.= fut.) (13)
východ, -y M (10)
vykríknuť, vykríknem, vykríknu, vykríkol, vykríkla, vykríkli (préz.= fut.) (12)
výlet, -y M (8)
vymeniť, vymením, vymenia (préz.= fut.) (6)
vyplniť, vyplním, vyplnia (préz.= fut.) (9)
vyprážaný, -á, -é  (5)
vyprážať, vyprážam, vyprážajú  (7)
vyskočiť, vyskočím, vyskočia (préz.= fut .) (12)
vysoká škola, vysoké školy F  (13)
vysoký, -á, -é (2)
vyspať sa, vyspím sa, vyspia sa (préz.= fut.) (12)
vystrašený, -á, -é  (8)
vystúpiť, vystúpim, vystúpia (préz.= fut.) (10)
vystupovať*, vystupujem, vystupujú (10)
vysvetľovať*, vysvetľujem, vysvetľujú (13)
vyšetrenie, -ia N  (8)
využívať, využívam, využívajú (13)
vyzdravieť, vyzdraviem, vyzdravejú, vyzdravel (préz.= fut.) (13)
významný, -á, -é (13)
vzadu (6)
vzdelanie M (9)
vzdelaný, -á, -é (12)
vzdialený, .-á, -é (12)
vznik M (13)
vzniknúť*, vzniknem, vzniknú, vznikol, vznikla, vznikli (préz.= fut.) (13)
vždy (3)

W
whisky N  (5)

313



Z
z, zo (1)
za (10)
zabudnúť*, zabudnem, zabudnú, zabudol, zabudla, zabudli (préz.= fut.) (9)
začať*, začnem, začnú (préz.= fut.) (8)
záhrada, -y  F  (6)
zahraničie, -ia N (9)
zajac, -e M (13)
zajtra (11)
založiť, založím, založia (préz.= fut.) (13)
záľuba, -y F  (12)
zamestnaný, -á, -é (12)
zámok, zámky M (13)
zamračí sa*, bolo zamračené, bude zamračené (11)
západ M (11)
zapálený, -á, -é (8)
zaregistrovať sa*, zaregistrujem sa, zaregistrujú sa (préz.= fut.) (9)
zariadený -á, -é (6)
zástava, -y F (13)
zastávka, -y F  (10)
zavolať, zavolám, zavolajú (préz.= fut.) (4)
zdravé, -ý, -á (5)
zdravotná sestra, zdravotné sestry /sestrička, -y/ F (2)
zdravotný stav M (12)
zdravý, -á, -é (8)
zelený, -á, -é (2)
zelenina, -y F  (5)
Zem F  (13)
zemiak, -y  M (5)
zemiakové placky (pl.) (5)
zhora (8)
zima, -y F  (7)
zistiť, zistím, zistia (préz.= fut.) (12)
zlato N  (13)
zľava, -y F  (10)
zle (1)
zlomený, -á, -é (8)
zmluva na dobu určitú/neurčitú (12)
zmluva, -y F  (12)
zmrzlina, -y F  (5)
znak, -y M (13)
známka, -y F  (9)
zobrať*, zoberiem, zoberú, zobral (préz.= fut.) (7)
zodpovedný, -á, -é (12)
zoologická záhrada, zoologické záhrady (ZOO) F (13)
zošit, -y M (2)
zrazu (13)
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zrkadlo, -á N  (6)
zrušiť, zruším, zrušia (préz.= fut.) (12)
zub, -y M (8)
zubár, -i M (8)
zubná kefka, zubné kefky F  (6)
zubná pasta, zubné pasty F  (6)
zubné oddelenie, -ia F  (8)
zviera, zvieratá N  (13)
zvoniť, zvoním, zvonia (12)
zvyčajne,  /obyčajne/ (3)
zvýšená teplota (8)
zvyšný, -á, -é (13)

Ž
žaba, -y F  (13)
žalúdok, -y M (8)
želať si, želám si, želajú si (5)
železničná stanica, železničné staniceF (10)
žena, -y F  (1)
ženatý (9)
žiadať, žiadam, žiadajú (préz.= fut.) (9)
žiadny, -a, -e (8)
žiadosť, žiadosti F  (9)
žirafa, -y F  (13)
žiť*, žijem, žijú (13)
životopis, -y M (12)
žltý, -á, -é F  (2)
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