2. lekcia

Priania
Ako sa máš?

JA A MOJE
OKOLIE

Kto je to? – osoba
Čo je to? – vec
Aké je to? – vlastnosť
Hovoríš po slovensky?

A: KONVERZÁCIA
Priania
Maj sa dobre/fajn! Majte sa pekne!

Veľa šťastia! Všetko dobré prajem!

Prajem ti/vám pekný deň!

Nech sa ti/vám darí!
Ďakujem, podobne.

Prajem ti/vám skoré
uzdravenie!

Nech ti/vám to
dobre dopadne!

Šťastnú cestu!

Vlastnosti

mladý ↔ starý

dobrý muž

malý ↔ veľký

vysoký ↔ nízky

nový ↔ starý

zaujímavý ↔ nezaujímavý
nudný

pekný ↔ škaredý sympatický ↔ nesympatický
mrzký

dobrá žena

dobré dieťa/dieťatko

2/ Ja a moje okolie

dobrý ↔ zlý
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1.

Kto je to?

Čo je to?

Čo je to?

To je fotograf.

To je kniha.

To je auto.

Aký je?

Aká je?

Aké je?

To je dobrý fotograf.
pole – malé

2.

strom – vysoký

To je veľmi zaujímavá kniha.
lekár – sympatický

stôl – starý

To je nové auto.
pani suseda – mladá

Je to dobrý športovec?
Nie, nie veľmi. Je to skôr zlý športovec.
malé dieťa

vysoký dom

veľký pes

mladý chlap

dobrá kniha

pekné slovo

☺ veľmi dobre, vynikajúco, super
 celkom dobre, dobre, fajn, o. k.
 ujde to, ako–tak, mohlo by to byť aj lepšie
 nie najlepšie, nie (veľmi) dobre, zle,

Ako sa máš/máte? – Mám sa ...
DOBRE — ZLE

nanič, veľmi zle, nafigu

3.

4.

Dobrý deň, pani suseda!
Servus! Ako sa máš?
Ďakujem, celkom dobre. Ujde to.
To je fajn. Prajem ti pekný deň!

Dobrý deň, pán sused!
Servus! Ako sa máš?
Žiaľ, nie veľmi dobre. Som chorý.
To je mi ľúto. Prajem ti skoré uzdravenie!

pán sused

teta

ujo poštár

pani učiteľka

pán riaditeľ

ujo Juraj

teta Mária

Ako sa voláte?
ťažký jazyk

Voláme sa Georg a Johannes.
Hovoríte už dobre po slovensky?
Nie, ešte nehovoríme dobre po slovensky. Učíme sa.
Je slovenský jazyk ťažký?

2/Ja a moje okolie

Áno, je to ťažký, ale veľmi pekný jazyk.
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5.

Ján a Mária

Ivan a Júlia

Iveta a Klaudia

po maďarsky − maďarský

po španielsky − španielsky

po francúzsky − francúzsky

Pani, hovoríte po slovensky?
Rozumiem po slovensky, ale nehovorím dobre.
Som Češka. Hovorím dobre po česky
a po anglicky.

HOVORÍM — NEHOVORÍM

pane

pani učiteľka

Elke

Thomas

slečna

Angličan

Maďarka

Nemka

Rakúšan

Ukrajinka

po anglicky a ... po maďarsky a ...

po nemecky a ...

po nemecky a ...

po ukrajinsky a ...

B: TEXTY

I. Dobré ráno, teta suseda!
Dobré ráno, Evka! Tak čo, ako sa ti páči nová škola?
Je fajn, páči sa mi. Je to medzinárodná škola. Učíme sa
nielen po slovensky, ale aj po anglicky a po nemecky.
A aká je pani učiteľka?
Je veľmi dobrá a sympatická. A moja nová priateľka
sa volá Zuzka. Je to Rakúšanka, ale jej mama je Slovenka.
Hovorí veľmi dobre po slovensky.
Potom je všetko v poriadku. Nech sa ti darí! Prajem ti veľa šťastia!
Ďakujem, teta! Prajem vám pekný deň! Dovidenia!
Ďakujem, podobne. Dovidenia!

II. Cez prestávku
Servus! Ty si tu nová?
Áno.
Ako sa voláš?
Eva. A ty?
Ja som Mišo. Si siedmačka?
Nie, som iba šiestačka.
Peter Novák je tvoj spolužiak?
Asi áno. Je to taký vysoký pekný chlapec?
Áno, taký. To je môj kamarát. Fajn chalan, však?
Aha, tu je. Ahoj, Peter! Ako sa máš, kamoš?
Čau! Žiaľ, nie veľmi dobre.
Naozaj? Prečo?
Máme písomku.
Už zvoní. Držím palce, nech vám to dobre dopadne! Majte sa!
Ďakujeme! Čauko!

Čo je to? Aké je to?

A čo je toto? − To je naše auto. − Aké je vaše auto? − Naše auto
je už veľmi staré.
Čo je to? − To je mačka. − Je to vaša mačka? − Áno, to je naša
mačka. – Ako sa volá? – Volá sa Mica.
Čo je to? − To je náš pes. − Ako sa volá? − Volá sa Rexo. − Aký je?
− Je to malý a veľmi dobrý pes.

2/Ja a moje okolie

To je náš dom. − Aký je váš dom? Je vysoký? − Nie, náš dom
nie je vysoký, je nízky.
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C: REÁLIE

Slovenská republika

Slovensko je mladý a nie veľmi veľký európsky štát.
Hlavné mesto sa volá Bratislava. Štátny jazyk je slovenčina. Ľudia
tu hovoria po slovensky, ale aj po maďarsky, po poľsky, po ukrajinsky, po rómsky alebo po nemecky.
Všetci ľudia rozumejú po česky. Deti sa učia po anglicky, po nemecky alebo iný cudzí jazyk.

Čech

Poliak

národnosť – Slovák

Ukrajinec
Róm

Maďar

Spišský hrad

pohorie: Vysoké Tatry

rieka: Dunaj
Demänovská jaskyňa

2/Ja a moje okolie

Slovník k textu
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cudzí, -ia, -ie = fremd
európsky = europäisch
hrad, m. = die Burg
jaskyňa, f. = die Höhle, die Grotte
ľudia, m. pl. = die Leute
národnosť, f. = die Nationalität

D: HRY SO SLOVAMI

pohorie, n. = das Gebirge
rieka, f. = der Fluss
Róm, Rómka = der Roma, die Roma
rómsky, po rómsky = Romani, Romanes (Sprache)
štátny jazyk, m. = die Amtssprache
všetci = alle

B
O
A

Čo je to? / Kto je to?

Z

N

R
Ň
O
V

K
H

A

I

T
R

S
M
O

R
P
Ľ
A

IA
T
E
K

Utvorte zo slov vetu.
pani

a

je

sympatická

mladá
Naša

učiteľka
veľmi

Aký je dom?

Aká je kniha?
vysoký

zaujímavá

dom
kniha

nízky
nudná
Odpovedz:
Aký je tvoj priateľ? Aká je tvoja priateľka? Aký si ty?

E: OKIENKO DO KULTÚRY
Moja mamka niečo má, niečo má,
schovala to do sena, do sena.

Slovenský kroj,

A to boli orechy, orechy,

to je krása!

boli ich tam dva mechy,

Dievčatko

dva mechy.

v ňom
ružou zdá sa.

SUBSTANTÍVA

maskulínum ten
chlap-Ø

feminínum tá

neutrum to

žen-a

mest-o/pol-e

ADJEKTÍVA

maskulínum aký?
veľk-ý

feminínum aká?
veľk-á

neutrum aké?
veľk-é

2/Ja a moje okolie

F: GRAMATIKA
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NOMINATÍV sg. – kto? čo?

maskulínum
ten jeden môj veľký priateľ/
/strom

feminínum

neutrum

tá jedna moja veľká kniha

to jedno moje veľké auto/
/pole

Pravopis: ťažký − cudzí (jazyk)
Mäkké konsonanty: ď, ť, ň, ľ, dž, č, ž, š (všetky s mäkčeňom) + dz, c, j.
ja – môj, moja, moje
my – náš, naša, naše

ty – tvoj, tvoja, tvoje
vy –váš, vaša, vaše

Slovensko

slovenský jazyk

po slovensky

Nemecko

nemecký jazyk

po nemecky

Ukrajina

ukrajinský jazyk

po ukrajinsky

ADJEKTÍVA – opozitá:

zaujímavý – nezaujímavý

sympatický – nesympatický

VERBÁ

Ako sa voláš? Ako sa volá?
Volám sa Juraj.

Indikatív prézent: -m,

Volá sa Ivana Nováková.

I. VOLAŤ (SA) (a > á)
sg.

pl.

nie-forma

sg.

pl.

1. volám sa

voláme sa

nevolám sa nevoláme sa

1. hovorím

hovoríme

2. voláš sa

voláte sa

nevoláš sa nevoláte sa

2. hovoríš

hovoríte

3. volá sa

volajú sa

nevolá sa

3. hovorí

hovoria

G: SLOVNÍK

2/Ja a moje okolie

-me, -te, -ú/-u, -á/-a/-ia

II. HOVORIŤ (i > í)

mať
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-š, -Ø

aký = 1. was für ein; 2. welcher
ale aj = aber auch
asi = 1. etwa, ungefähr, zirka;
2. wohl, vielleicht
auto, n. = das Auto
ďakovať (ďakuje, ďakujú) = danken
dieťa, n. (pl. deti) = das Kind (pl. die Kinder)
diskotéka, f. = die Diskothek
dom, m. = das Haus
ešte = noch
hovoriť (hovorí, hovoria) = sprechen
chalan, m. (subšt. od chlapec) = ugs. der Bub
chlap, m. = der Mann/der Kerl
chorý = krank
jazyk, m. = 1. die Sprache; 2. die Zunge

nevolajú sa

učiť sa, prosiť, tešiť (sa)

jej = ihr
kamoš, m. (subšt od kamarát) = der Kumpel,
kniha, f. = das Buch
mačka, f. = die Katze
nanič = übel, schlecht, zu nichts wert
naozaj = wirklich
náš (naša, naše) = unser (unsere, unser)
okolie, n. = 1. die Umgebung; 2. die Umwelt
osoba, f. = die Person
pes, m. = der Hund
písomka, f. = die Schularbeit
pole, n. = das Feld
prečo = warum
prestávka, f. = die Pause
prianie, n. = der Wunsch
priať (praje, prajú) = wünschen
prosiť (prosí, prosia) = bitten
riaditeľ = der Direktor/der Leiter
rozumieť (rozumie, rozumejú) = verstehen

športovec, m. = der Sportler
športovkyňa, f. = die Sportlerin
taký = 1. so, so ein; 2. solcher
ten, tá, to = der, die, das
teta, f. = die Tante
učiť sa (učí sa, učia sa) = lernen
ujo, m. = der Onkel
úplne = ganz
váš (vaša, vaše) = euer (eure, euer);
Ihr (Ihre, Ihr)
vec, f. = die Sache, das Ding
vlastnosť, f. = die Eigenschaft
vynikajúco = ausgezeichnet
zvoniť (zvoní, zvonia) = läuten

VLASTNOSTI

EIGENSCHAFTEN

malý = klein
mladý = jung
mrzký = garstig, scheußlich
nízky = niedrig, tief
nový = neu
nudný = langweilig, fad
pekný (adj.), pekne (adv.) = schön
starý = alt

sympatický = sympathisch
škaredý = hässlich, scheußlich
ťažký = 1. schwer (Gewicht); 2. kompliziert,
schwierig, hart
veľký = groß
veselý = lustig
vysoký = 1. hoch; 2. groß (Mensch)
zaujímavý = interessant
zlý (adj.), zle (adv.) = 1.schlecht; 2. schlimm

JAZYK

SPRACHE

anglický, po anglicky = englisch
český, po česky = tschechisch
maďarský, po maďarsky = ungarisch
nemecký, po nemecky = deutsch

poľský, po poľsky = polnisch
slovenský, po slovensky = slowakisch
ukrajinský, po ukrajinsky = ukrainisch

FRÁZY A SLOVNÉ SPOJENIA

PHRASEN UND REDEWENDUNGEN

Aha, tu je! = Aha, da ist er/sie/es!
Ako sa máš? = Wie geht es dir?
– Ďakujem, mám sa celkom dobre. = Danke, es
geht mir ganz gut.
– Mám sa ako-tak. = Es geht mir relativ gut/ganz gut.
– Mohlo by to byť aj lepšie. = Es könnte noch besser
sein.
– Nafigu. = Vergiss es!/Zum vergessen!
– Nie najlepšie. = Nicht besonders gut.
– Ujde to. = Es geht.
– Veľmi zle. = Sehr schlecht.
– Žiaľ, nie veľmi dobre. = Leider nicht sehr gut.
cez prestávku = während/in der Pause
Ďakujem pekne! – Niet za čo. = Danke schön! –
Keine Ursache!
Držím palce! = Ich halte die Daumen!
Je to skôr zlý športovec. = Das ist eher ein
schlechter Sportler.
Maj(te) sa dobre/fajn/pekne! – Ďakujem, podobne.
= Mach’s gut!/Machen Sie’s gut!
– Danke, gleichfalls.
Maj(te) sa! (pozdrav) = Tschüs!/Mach’s/Machen
Sie’s gut! (bei der Verabschiedung)

Máme písomku. = Wir haben eine Schularbeit.
Fajn chalan, však? = Ein lieber Bub, nicht wahr?
Nech ti/vám to dobre dopadne! = Gutes Gelingen!
Nech sa ti/vám darí! = Viel Erfolg!
Potom je všetko v poriadku. = Dann ist alles
in Ordnung.
Prajem ti /vám pekný deň! = Ich wünsche dir/euch/
/Ihnen einen schönen Tag!
Prajem ti/vám skoré uzdravenie! = Ich wünsche dir/
/euch/Ihnen gute/baldige Genesung, Besserung!
Servus! = Servus!
Si siedmačka? = Bist du in der siebten Klasse?
/Bist du eine Schülerin der 7. Schulstufe?
Šťastnú cestu! = Glückliche Reise! / Gute Reise!
Tak čo, ako sa ti páči nová škola? = Also, wie gefällt
dir die neue Schule?
– Je fajn, páči sa mi. = – (Sie ist) fein, sie gefällt mir.
To je mi ľúto. = Es tut mir Leid.
Veľa šťastia! = Viel Glück!
Všetko dobré prajem! = Ich wünsche alles Gute!

2/Ja a moje okolie

siedmak, m. = der Siebtklässler/
der Schüler der 7. Klasse
siedmačka, f. = die Siebtklässlerin/
die Schülerin der 7. Klasse
skôr (pri porovnaní) = eher (im Vergleich mit)
slovo, n. = das Wort
stôl, m. = der Tisch
strom, m. = der Baum
sused, m. = der Nachbar
suseda, f. = die Nachbarin
šiestak, m. = der Sechstklässler/
der Schüler der 6. Klasse
šiestačka, f. = die Sechstklässlerin/
die Schülerin der 6. Klasse
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1.

H: CVIČENIA

Čítajte mená jazykov v slovníku a správne
vyslovujte dĺžku. Všímajte si, že po dlhej

2.

slabike nasleduje krátka.

a) Utvorte chýbajúce tvary.

Aký?

Aká?

zaujímavý
pekný

Aké?

zaujímavá

zaujímavé

sympatická
mrzké
starý
malá
nízke
b) Spojte čiarou vhodné adjektívum so substantívom.
zlý
veľké

kniha

strom

nové
pes

dieťa

pekný
vysoký
zaujímavá

auto

deň

pole
malé

c) Utvorte vhodné dvojice.

zaujímavá kniha

strom
auto

medzinárodná

veľký

dieťa
jazyk

mladá

nesympatické
pekný

2/Ja a moje okolie

d) Podľa obrázka odpovedzte na otázky: Čo je to? / Kto je to? Aké je to?
Príklad: To je kniha. To je zaujímavá kniha. – A to je nezaujímavá/nudná kniha.
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3.

a) Odpovedzte podľa príkladov.
Je to dom? Áno,

to je dom.

Je to pani alebo pán? To

nie je pani, to je pán.

Je to športovec?
Je to muž alebo žena?
Je to vták alebo mačka?
Ste to vy?
Je to pes alebo mačka?
Je to auto?
Je to kniha alebo dom?
Je to strom?

b) Doplňte tvary slovesa byť v klade alebo v zápore.
Kto ............... to? To .............. naša nová spolužiačka. A vy ................ kto? My ................ Juraj
a František. Oni ............. Hans a Peter. A kto ............. ty? ............. (ty) vysoký? Nie, ja ............
........... vysoký, (ja) ........... nízky. Čo ............. to? To ............ strom. ............ to Eva a Zuzka?
Áno, to ........... ony. Kde .......... Zuzka? Zuzka ......... to sympatické dievča? A ty .............. aký?
Ja ........ nízky a škaredý. Vy .......... naša pani učiteľka? Nie, ja ........... ........... vaša učiteľka,
vaša učiteľka ........ tá vysoká pekná pani. Aký ........ tvoj otec?

4.

Doplňte sloveso volať sa. Slovko sa stojí vždy na druhom mieste vo vete.
Ako ..... (ty) ............................? (Ja) ................... ..... Eva. Aj ty .... ....................... Eva?
Ako ...... .................. tvoja mama? Moja mama ....... ........................... Viera. Chlapče, ty .........
.................. Ivan Hurný? Nie, ja ...... ...................... Ivan Hurný, (ja) ................... .... Ján Lesný.
Oni ...... ................. Kováčovci. Naša mačka ...... .............. Mica. Môj pes ........ .............. Rexo.

5.

a) Zaraďte slová do rodov podľa koncovky: ten: -ø, tá: -a, to: -o/-e, ie. Priraďte im
zámeno ten, tá alebo to.
rádio, fyzika, guma, tabak, telefón, slečna, pán, marmeláda, František, Zina, káva,
citrón, taška, Bratislava, Praha, Rakúsko, Poľka, dátum, glóbus, gitara, študent, kompót,
škola, kancelária, kino, republika, štát, kamarát, hotel, univerzita, autobus, auto, televízor

2/ Ja a moje okolie

(Vy) ....................... ...... Ján a Michal? Áno, ja ........ ............... Ján a on ..... ................. Michal.
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b) Zaraďte do tabuľky podčiarknuté slová zo strany 4.
TEN
TÁ
TO

6.

Priraďte k slovám vhodné adjektíva v správnom tvare: starý telefón-Ø, malá guma,
dobré rádio. Vyberte si z možností:
dobrý – zlý, nový – starý, pekný – škaredý/mrzký, veľký – malý, nízky – vysoký,
zaujímavý – nezaujímavý/nudný, sympatický – nesympatický, starý – mladý
telefón, guma, rádio, slečna, pán, marmeláda, František, Zina, káva, taška, Bratislava,
Rakúsko, glóbus, gitara, študent, škola, kancelária, kino, republika, kamarát, hotel, auto

7.

Doplňte koncovky.
Je to tvoj__ suseda? Áno, to je moj__ dobr__ suseda. Je to vaš__ auto? Áno, to je
naš__ star__ auto. Je to tvoj nov__ kamarát? Áno, to je môj nov__ kamarát. Je to tvoj__
mačka? Áno, to je moj__ mal__ mačka. Je to váš pes? Áno, to je náš veľk__ pes. Je to
tvoj__ rádio? Áno, to je moj__ modern__ rádio. Je to vaš__ kniha? Áno, to je moj__
zaujímav__ kniha.

8.

Doplňte do tabuľky.
ŠTÁT

JAZYK

HOVORIŤ PO .............

Maďarsko
Poľsko
Anglicko
Rakúsko
Ukrajina
Rusko

9.

Doplňte tvary slovies.
Čím (byť – Vy) .....................? Ja (byť) ................. lekárka. A kto (byť) ................ oni? Vy (byť)
.................. Ivan a Juraj? Nie, (nebyť – my) ......... ............... Kto (byť) ......... to? To (byť).........
moja priateľka. (Volať sa – ona) ................. ........ Lenka. A vy? Ako (volať sa – vy) ..........
.....................? My (volať sa) ........... .......................... Júlia a Mária. Čo (byť) ........... to? To
(byť)................... mačka. Ako (volať sa) ....... ................... váš pes? (Volať sa – on) ..................

2/Ja a moje okolie

............ Rexo. Aký (byť – on) .........? Náš pes (byť) ................. veľký a zlý.

26

(Hovoriť – vy) ............................ po slovensky? Nie, (nehovoriť – my) ............................... po
slovensky, ale (učiť sa – my) ................. .......... . Aj ty (učiť sa ) ........ ....................... po slovensky? Nie, ja (neučiť sa) ........ ........................ po slovensky, ja (byť) ............ Slovák.
A oni? (Učiť sa – oni) .............. ......... po slovensky alebo po nemecky? Oni (neučiť sa) ......
................ po slovensky, (oni – učiť sa) ...................... ........ po nemecky. (Učiť sa – on)
............... .......... po rusky? Nie, (neučiť sa – on) ...................... ......... po rusky, (učiť sa – on)
.............. .......... po maďarsky.

10.

a) Čo odpovedá Paulínka?

Katka

Paulínka

Ahoj!
Ja som Katka. A ty?
Si tiež šiestačka?
Si Slovenka?
Aký jazyk sa učíš?
Hovoríš už dobre po anglicky?
Je to tvoja kniha?
Servus!

b) Čo hovorí pán Juraj?
pán Juraj Debnár

.

!
.
.
.
.
.
.
!

pán Ján Kováč

!
?
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
!
!

Dobrý deň!
Volám sa Ján Kováč.
Teší ma.
Ďakujem, dobre.
Áno, som Slovák.
Nehovorím ešte po anglicky, ale učím sa.
Nie, nie som inžinier, som roľník.
Áno, to je moje auto.
(Auto) Nie, nie je nové, je skôr staré.
To je moja priateľka Lenka.
Je mladá a šikovná.
Môj pes sa volá Punťo.
Ďakujem, podobne.
Dovidenia!

c) Odpovede skontrolujte podľa textu.

11.

Otvorený dialóg

Juraj: Ahoj!
Jadranka: ...
Juraj: Ja som nový žiak. Aj ty si nová?
Jadranka: ...
Juraj: Volám sa Juraj. A ty?
Jadranka: ...
Juraj: Si Slovenka? Nehovoríš veľmi
dobre po slovensky.
Jadranka: ...
Juraj: Je tu večer diskotéka?
Jadranka: ...
Juraj: Aká je?
Jadranka: ...

2/Ja a moje okolie

Áno, je. / Som Chorvátka. Ešte nehovorím dobre po slovensky, ale rozumiem už veľmi dobre.
Áno, som. / Žiaľ, nie je veľmi dobrá. / Ja som Jadranka. / Ahoj!
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