3. lekcia

Kde je to? – miesto
Čo to máš?

MÔJ DOMOV

Čo robíš? – aktivity
Moja rodina
Náš byt/dom

A: KONVERZÁCIA
Kde je to?
vzadu

hore
vonku
tu, tuto – tam, tamto

vľavo

vpravo
v strede
v prostriedku

1.

vnútri, doma

Kde je jablko?

vpredu
dole/dolu

2.

Prepáč, chlapče.
Prosím?
Prosím ťa, kde je tu zborovňa? Dole či hore?
Dole vpravo.
Ďakujem pekne!
Niet za čo.

učiteľský kabinet − vzadu/vpredu

výťah − vzadu/vpredu

vzadu vľavo
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vpredu v strede

môj
Čo to máte?
Nový počítač.
Je to váš počítač?
Áno, je náš.
Aký je?
Je super.
Naozaj?

WC (vécé) − hore/dole
dolu vpravo

moj-a

moj-e

Čo to máš?
Novú hračku.
Je to tvoja hračka?
Áno, je moja.
Aká je?
Veľmi zaujímavá.
Naozaj?

Čo to máš?
Nové auto.
Je to tvoje auto?
Áno, je moje.
Aké je?
Je dosť malé.
Naozaj?

televízor

kniha

pes

rádio

veľký

nudná

sprostý

pekné

visí

ČO ROBÍ?

stojí
4.

sedí

Čo robí otec?
Stojí.

leží

spí

mačka

pes

lampa

starý otec

vľavo

dolu

hore

vpravo

Kde stojí?
Tam vpredu.

Rodina

starí rodičia:

stará mama

+

starý otec

stará mama

+

dcéra

syn

rodičia:

mama

+

otec
(muž, manžel) = manželia

(žena, manželka)

deti:

+

syn

dcéra

(brat)
vnúčatá:

(sestra) = súrodenci
vnuk

vnučka

Majú títo starí rodičia vnúčatá?
Áno, majú jedného vnuka a jednu vnučku.
Kde sú?
To sme my.

Úloha

títo rodičia – deti
1 syn a 1 dcéra
oni

táto pani – manžel
manžel aj (1) syn
ja a on

Nakreslite a opíšte rodostrom svojej rodiny.

tento chlapec – sestra
veľká sestra a (1) malá sestra
ony
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5.

starý otec
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B: TEXTY

Náš dom

Zuzka, ty sa voláš Schneiderová?
Áno, to je moje priezvisko. Mám nemecké priezvisko.
Jasnačka, veď tvoj otec je Rakúšan. A aká veľká je vaša rodina?
No, je dosť veľká. Mám otca, mamu, brata a malú
sestru. Brat sa volá Kristián a sestra Adrianka.
A kde bývate?
Neďaleko máme svoj dom. Veľmi sa mi páči.
To je super. Máš svoju vlastnú izbu?
Nie. Ja a moja sestra máme spoločnú detskú
izbu. Ale Kristián má vlastnú izbu. Rodičia majú
veľkú spálňu a pracovňu. Je tam veľký písací stôl,
vysoká knižnica, počítač, CD prehrávač a pekný balkón.

detská
izba

A kde obedujete?
Náš dom má v prostriedku svetlú jedáleň. Tam raňajkujeme, obedujeme, večeriame a pozeráme televízor.
Ale kuchyňa je malá. Tam mama varí a pečie.
Máte aj auto?

kuchyňa

jedáleň

kúpeľňa
wc

Máme jedno staré auto a ešte garáž, záhradu, psa
Lapaja a mačku Cilu. Mám veľmi rada náš dom.

detská
izba

predsieň
spálňa

Vy sa máte! My máme iba sídliskový byt.
balkón

Úlohy:
1. Odpovedzte:
Aký dom majú Schneiderovci? Má Zuzana vlastnú detskú izbu? Čo má Kristián? Čo majú
rodičia? Čo je tam? Kde majú jedáleň? Akú jedáleň majú? Čo tam robia? Aká je kuchyňa?
Čo tam robí mama? Majú záhradu? Čo ešte majú?
2. K obrázkom priraďte správne odpovede.
Čo robí Zuzana? obeduje, varí, telefonuje, pozerá televízor, raňajkuje, pečie, večeria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Čo je to? Aké je to? Kde je to?
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Čo je to? To je náš nový dom. A kde je naše auto? Stojí tu vpredu. Aké je? Je už dosť staré.
Vzadu leží náš lenivý pes Lapaj. Vľavo je naše pole. Vpravo stojí vysoký strom a dole sedí
naša mačka Cila. Hore visí pekná búdka. Tam býva malý vták. Vták je vnútri. Má veľký strach.
Veď vonku spí zlá mačka.

Čo je/Čo vidím na obrázku?
Obrázok č. 1

Na obrázku je nový dom, ... auto, ... pes, ... pole, ... strom, ... mačka, ... vták.
Na obrázku vidím nový dom, ... auto, ... psa, ... pole, ... strom, ... mačku, ... vtáka.

C: REÁLIE

Slovenská historická architektúra

2. Rejdová – murovaný dedinský dom

4. Bojnice – zámok

1. Čičmany – drevený dom,
drevenica

Slovník k textu
architektúra, f. = die Architektur
drevený dom, m./drevenica, f. = die Holzhütte
historický = historisch
hrad, m. = die Burg

5. Orava – hrad
kaštieľ, m. = das Kastell
murovaný dedinský dom, m. = das gemauerte
Landhaus
zámok, m. = das Schloss
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3. Topoľčianky – kaštieľ
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D: HRY SO SLOVAMI

Aký je, aká je, aké je?

usilovný

smädný
hladný

múdry

pomalý

čistotný

I.

Frazeológia

Je hladný ako
Je smädný ako

slimák

Je usilovný ako

mačička

ťava

Je múdry ako
Je čistotný ako
Je pomalý ako

včielka

sova
vlk

II. Antonymá:

rýchly

↔ pomalý

ťažký

múdry ↔ hlúpy, sprostý

↔ ľahký

usilovný ↔ lenivý

III. Vyraďovačka
Prečiarkni slovo, ktoré do radu nepatrí.
vták, pes, mačka, dom, ťava
brat, suseda, sestra, rodičia
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E: OKIENKO DO KULTÚRY
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Pesnička

robiť, raňajkovať, večerať, obedovať
dobrý, milý, múdry, lenivý
jedáleň, lampa, kuchyňa, spálňa, predsieň

Hra

Zlatá brána
Zlatá brána otvorená,

Prší, prší

zlatým kľúčom podoprená,

Prší, prší, len sa leje,

Keď som išiel od Zuzičky,

nezatváraj, milá, dvere,

štrngali mi podkovičky,

milá má, duša má,

štrngali, brngali,

či je ona, či je on,

nezatváraj pred nama.

sivé očká plakali.

nepustím ho z brány von!

kto do nej vojde,
jabĺčko nájde,

F: GRAMATIKA
AKUZATÍV sg. – koho? čo?
maskulínum akého/aký?
toho jedného dobrého kamaráta –a
psa (živ.)
ten jeden vysoký strom (neživ. N = A)

III.

feminímum akú?

neutrum aké?

tú jednu dobrú knihu

to jedno veľké auto, pole
(N = A)

-u

sg.

OBEDOVAŤ (– ova > – uje)

pl.

1. obedujem

obedujeme

2. obeduješ

obedujete

3. obeduje

obedujú

G: SLOVNÍK
aktivita, f. = die Aktivität
byt, m. = die Wohnung
búdka, f. = das Vogelhaus
CD prehrávač, m. = der CD-Player
či = oder
domov, m. = 1.das Heim; 2. die Heimat
dosť = genug
hračka, f. = das Spielzeug, das Kinderspiel
jablko, n. = der Apfel
jeden, jedna, jedno = einer, eine, eines
kabinet, m. = das Kabinett
kde = wo
ležať (leží, ležia) = liegen
mačička (demin. od mačka), f. = das Kätzchen
mať (má, majú) = haben
miesto, n. = 1. der Ort, die Stelle; 2. der Platz
neďaleko = nicht weit, unweit
obedovať (obeduje, obedujú) = zu Mittag
essen, das Mittagessen einnehmen
piecť (pečie, pečú) = 1. backen (Kuchen);
2. braten (Fleisch)
počítač, m. = der Computer
pozerať (pozerá, pozerajú) = schauen, gucken
rád (rada, rado) = gern (gerne, gern)
raňajkovať (raňajkuje, raňajkujú) = frühstücken

robiť (robí, robia) = 1. arbeiten; 2. tun, machen
rodina f. = die Familie
sedieť (sedí, sedia) = sitzen
slimák, m. = die Schnecke
sova, f. = die Eule
spať (spí, spia) = schlafen
spoločný = gemeinsam, kollektiv
stáť (stojí, stoja) = stehen
svoj (svoja, svoje) = mein, dein, sein, ihr, sein;
unser, euer, euer, ihr, Ihr
ťava, f. = das Kamel/das Dromedar, das Trampeltier
telefonovať (telefonuje, telefonujú) = telefonieren/
/telephonieren
televízor, m. = der Fernseher, das Fernsehgerät
títo (pl.) = die da
variť (varí, varia) = kochen
včela, f. (demin. včielka) = die Biene
(Deminutiv das Bienchen)
večerať (večeria, večerajú) = zu Abend essen
veď = 1. ja, doch; 2. nun
vidieť (vidí, vidia) = sehen
vlastný = eigen, Eigen-; 2. leiblich
vlk, m. = der Wolf
výťah, m. = der Aufzug, der Lift
WC, n. = das WC, die Toilette

VLASTNOSTI

EIGENSCHAFTEN

čistotný = reinlich
hladný = hungrig
hlúpy = dumm, blöd
chudý = mager, dűrr
ľahký = 1. leicht 2. sorgenlos
lenivý = faul
múdry = klug

pomalý = langsam
rýchly = schnell
smädný = durstig
sprostý = blöd, dumm
svetlý = hell
usilovný = fleißig
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raňajkovať, diskutovať, telefonovať, ďakovať...
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RODINA

FAMILIE

brat, m. = der Bruder
dcéra, f. = die Tochter
mama, f. = die Mutti, die Mama
manžel, m. = der Ehemann/der Gatte
manželka, f. = die Ehefrau/die Gattin
manželia (pl.) = das Ehepaar
muž, m. = 1. der Mann; 2. der Ehemann/der Gatte
otec, m. = der Vater
rodičia, pl. = die Eltern
sestra, f. = die Schwester
stará mama, f. = die Großmutter/die Oma

starý otec, m. = der Großvater/der Opa
starí rodičia, m. pl. = die Großeltern
súrodenec, m. = der Bruder oder die Schwester
súrodenci (pl.), m. = die Geschwister
syn, m. = der Sohn
vnuk, m. = der Enkel
vnučka, f. = die Enkelin
vnúča, m. = das Enkelkind
vnúčatá (pl.) = die Enkelkinder
žena, f. = 1. die Frau; 2. die Ehefrau/die Gattin

MIESTO – KDE

DAS ORT – WO

doma = zuhause
dole, dolu = unten
hore = oben
tam(to) = dort da
tu(to) = da her
vľavo = links

vnútri = drinnen
vonku = draußen
vpravo = rechts
vpredu = vorn(e)
v prostriedku/v strede = in der Mitte
vzadu = hinten

DOM/BYT

HAUS/WOHNUNG

balkón, m. = der Balkon
garáž, f. = die Garage
izba, f. = das Zimmer
jedáleň, f. = das Speisezimmer, das Esszimmer
knižnica, f. = die Bibliothek, der Bücherschrank
kuchyňa, f. = die Küche

kúpeľňa, f. = das Badezimmer
pracovňa, f. = das Arbeitszimmer, der Arbeitsraum
predsieň, f. = das Vorzimmer
spálňa, f. = das Schlafzimmer
záhrada, f. = der Garten

FRÁZY A SLOVNÉ SPOJENIA

PHRASEN UND REDEWENDUNGEN

Hej, chlapče, prosím ťa, kde je tu... = He/Hallo,
Junge,wo gibt´s hier, .... bitte?
Jasnačka! = Es ist mir klar!/Na, klar!/(!)
(volkst.: Klaro!)
Mám veľmi rada náš dom. = Ich mag unser Haus
sehr.
Naozaj? = Wirklich?/Echt?

páči sa mi = es gefällt mir
písací stôl = der Schreibtisch
Prosím? = Bitte?
Rád/rada telefonuje. = Ich telefoniere gern(e).
sídliskový byt = die Wohnblockwohnung
Vy sa máte! = Na, euch/Ihnen geht´s aber gut! / Es
geht euch/Ihnen aber gut!

H: CVIČENIA

1.

Doplňte.
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a) mať
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Kto .............. nové auto? Pani suseda, ............. nového psa? Juraj, kde ............... toho
svojho kamaráta? Vlado a Mária ......................veľký dom. (My) ..................... písomku?
Mama a otec ................ balkón. Pani učiteľka .............. nového žiaka. Ja................ rada
matematiku. Môj pes ................... rád našu mačku. Oni ................ pekné hlavné mesto.
b) mať + A
To je dobrá suseda.
pekná sestra
pekný strom

Mám

jeden vysoký dom
jedno veľké pole
jedna nová kniha

Juraj má

jedno staré auto
šikovný priateľ
jeden sympatický učiteľ
c) mať – nemať
Máte novú mačku? – (pes) – Nie, nemáme novú mačku, máme nového psa.
Máš nové auto? – (dom)
Máš šikovnú priateľku? – (priateľ)
Majú sympatického učiteľa? – (učiteľka)
Má milú susedu? – (sused)
Máme chudého psa? – (mačka)
Máte staré rádio? – (CD prehrávač)

2.

Čo robíte doma radi a čo neradi?
telefonovať, obedovať, raňajkovať, večerať, učiť sa, sedieť, pozerať televízor, variť, stáť,
spať, piecť, hovoriť

Rád/rada…

Nerád/nerada…

To je váš dom
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Obrázok č. 2
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3.

Odpovedzte podľa obrázka č. 2.
Čo je to? Aký je váš dom? Aké je vaše auto? Kde stojí vaše auto? Čo robí váš pes? Aký je váš
pes? Ako sa volá váš pes? Kde leží váš pes? Aký je váš strom? Kde stojí strom? Čo robí vaša
mačka? Ako sa volá vaša mačka? Kde sedí vaša mačka? Máte pole? Kde je vaše pole? Máte
záhradu? Aká je vaša záhrada? Kde je búdka? Kde je vták? Čo robí?

4.

a) Aké izby sú v byte? Čo je vpravo, čo je vľavo a čo je v strede?

pracovòa

b) Ako sa volajú členovia rodiny?
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c) Čo robí pes?
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obed

5. Doplňte tvary slovies
a) I. typu (volať):
Ako (mať sa – ty) .......... .......................? (Ja – mať sa) ...................... ......... dobre. A ako (mať
sa) ...... ............. tvoji rodičia? (Mať – vy) ............... doma mačku a psa? − Nie, .................... .
Rád (pozerať – ty) ............................ televízor? Pekne (vítať – my) ....................................... .
Kde (bývať – vy) ...............................? − (Bývať – ja) .............................. neďaleko. − A kde
(bývať)............................ vašI starí rodičia?
b) II. typu (hovoriť):
(Hovoriť – vy) ............................ už dobre po anglicky? − Ešte (nehovoriť – my) ..................
....................... dobre, ale (učiť sa – my) ............................ ........... . Čo (robiť) ........................
mama? − Mama (variť) .......................... . A čo (robiť) ....................... ty? − (Učiť sa – ja)
........................... ........ . Aj žiaci (učiť sa) ........ .........................?

c) III. typu (obedovať):
Čo rád (obedovať – ty) .........................? Kde (obedovať) ............................... tvoji rodičia?
(Obedovať) .......................... tvoja sestra doma? Môj brat rád (raňajkovať) ............................
vonku. (Telefonovať – vy) ......................................... ? Nie, (netelefonovať – ja) .....................
..................... .

6. Utvorte z porozhadzovaných viet dialóg.

Ako sa

Majte sa pekne! Dovidenia!
Ďakujem, u

Dobrý deň, pani

jde to. A ako

sa má váš m

anžel?

Dobrý deň, pán sused!

Žiaľ, nie veľmi dobre. Ešte je chorý.
suseda!

ia, pán sused!

Ďakujem. Doviden
To je mi ľúto. Prajem

Ďakujem, celkom dobre. A vy?

7.

máte?

skoré uzdravenie.

a) Čo je to? / Kto je to? Aké je to? Vyberte si z ponúkaných vlastností:
jeden

jedna

jedno

vysoký, malý, starý, pekný, usilovný, tučný, chudý, rýchly, pomalý, nový, vysoký, veľký, zlý
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Príklad: To je jeden vysoký chlap.
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b) Čo vidíte na obrázku?
Príklad: Vidím jedného vysokého chlapa.

8. Odpovedzte podľa skutočnosti.
Máte byt alebo dom? Aký je váš byt/dom?
Máte starú mamu a starého otca?
Máte auto a garáž? Máte záhradu alebo pole?
Máte súrodenca? Aký je váš brat/aká je vaša sestra?
Máte vlastnú izbu? Máte vlastný počítač?
Máte psa alebo mačku? Aký je váš pes/aká je vaša mačka?
Obedujete doma alebo vonku?

9. Zahrajte sa na detektívov. Vyberte správne tvar má/nemá a podčiarknite ho.
Katka má/nemá vlastnú izbu.

Peter má/nemá vlastný počítač.

Ivana má/nemá vlastnú izbu.

Katka má/nemá vlastnú knižnicu.

Peter má/nemá vlastnú izbu.

Ivana má/nemá vlastnú knižnicu.

Katka má/nemá vlastný písací stôl..

Peter má/nemá vlastnú knižnicu.

Ivana má/nemá vlastný písací stôl.

Katka má/nemá balkón.

Peter má/nemá vlastný písací stôl.

Ivana má/nemá balkón.

Katka má/nemá vlastný počítač.

Peter má/nemá balkón.

Ivana má/nemá vlastný počítač.

10. Odpovedzte podľa textu.
Aký byt má rodina Nováková? Má Evka brata? Ako sa volá? Má Evka sestru? Je pán Novák
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inžinier? Je pani Nováková predavačka? Majú Evka a Michal vlastnú izbu? Majú Evka a Mi-
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chal balkón? Aká je spálňa? Čo je tam? Aká je kuchyňa? Čo tam robí rodina Nováková? Čo
tam rada robí Evka? Aká je jedáleň? Čo tam robí rodina Nováková? Má jedáleň aj balkón?
Kde bývajú starí rodičia? Majú byt? Aký je dom a záhrada? Hovorí starý otec po čínsky?
Hovorí stará mama po maďarsky?

