
Vitaj! / Vitajte! Pekne vítam! / Pekne vítame! To sú k nám hostia!  

Poď(te) ďalej a zlož(te) sa!                                          Sadni(te) si! 

Čím ťa/vás môžem ponúknuť?

Čo si dáš/dáte? 

Dáš/dáte si čaj alebo kávu?      Nech sa páči, ponúkni(te) sa! 

Číslovky                                                                         Počítame
0  nula 0 plus 1  je 1
1  jeden   jeden muž, dom jedna žena jedno dieťa 1 + 1 sú 2
2  dva dvaja muži, dva domy dve ženy, deti 1 + 2 sú 3
3  tri traja muži, tri domy, ženy, deti 1 + 3 sú 4
4  štyri štyria muži, štyri domy, ženy, deti 1 + 4     je 5 
5  päť                                                                                                   ...
6  šesť
7  sedem
8  osem
9  deväť

10  desať

1.    Čím chceš byť? Čím chceš byť?
Chceš byť slávnym hercom?  Chceš byť slávnou herečkou?
Prečo nie? Veľmi rád. Prečo nie? Veľmi rada.

dobrý policajt/dobrá policajtka, šikovný kaderník/šikovná kaderníčka, milý ošetro -
vateľ/milá zdravotná sestra (sestrička), šikovný zverolekár/šikovná zverolekárka, 
sympatický predavač/sympatická predavačka, slávny spevák/slávna speváčka, 
stavebný robotník/stavebná robotníčka, módny návrhár/módna návrhárka, dobrý
právnik/dobrá právnička, šikovný inžinier/šikovná inžinierka

4. lekcia

Návšteva

Koľko je to? ─ číslovky

Čím chceš byť? ─ povolanie

Čo robíš rád/nerád? ─ aktivity

Návšteva

Hráme sa, športujeme

NÁVŠTEVA
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A: KONVERZÁCIA 



„Mám rád

futbal.“
„Mám rada
gymnastiku.“

B: TEXTY  
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plávanie – lyžovanie;  tenis – stolný tenis;  bicyklovanie – korčuľovanie  

Letné športy: plávanie, bicyklovanie, atletika

Zimné športy: korčuľovanie, lyžovanie, hokej, sánkovanie

Mám radšej gymnastiku (ako atletiku).

Mám rád/rada (aj) gymnastiku

aj atletiku.

Nemám rád/rada (ani) gymnastiku

ani atletiku.

2.      Rád/rada hráš futbal?               Áno, veľmi rád/rada.
Celkom rád/rada.
Nie, nie veľmi rád/rada.
Nie, nerád/nerada.

hrať tenis, hrať volejbal, hrať hokej, hrať šach, hrať basketbal, hrať stolný tenis

3. Nerád/nerada robíš gymnastiku?  Áno, nerád/nerada.
Nie. Celkom rád/rada.
Nie, naopak, veľmi rád/rada.

robiť atletiku, robiť športovú gymnastiku, robiť šport, robiť letné športy/zimné športy

4. Čo máš radšej – gymnastiku alebo atletiku?     

Evka: Mami, oci, máme návštevu! Moju spolužiačku 
a kamarátku Zuzku. Zuzi, toto sú moji rodičia.

Zuzka: Dobrý deň!
Mama: Teší nás. Sme radi, že naša Evka má takú dobrú

a šikovnú kamarátku. Nech sa páči, poď ďalej a ponúkni 
sa koláčom! Dáš si minerálku alebo čaj?

Zuzka: Prosím si čaj.
Mama: So sirupom alebo s citrónom?
Zuzka: Radšej s citrónom. 
Mama: Nech sa páči!
Zuzka: Ďakujem, teta.
Evka: Ocko, a kde je Michal?
Otec: Ešte nie je doma. Náš športovec hrá s kamarátom futbal.
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Cŕŕŕn.
Otec:   Práve niekto zvoní. To je určite Michal. 

Idem otvoriť. Ahoj, Miško!
Michal: Ahojte! Čo máme na večeru? 

Som hladný ako vlk.
Evka:   No, konečne si tu, ahoj! Zuzka, toto je 

môj brat Michal. On je už ôsmak. Michal, 
toto je Zuzka, moja nová kamarátka.

Michal: Ahoj!
Zuzka:  Ahoj!
Mama:  Zuzka, aj ty máš súrodenca? 
Zuzka:  Mám jedného brata a malú sestru. Brat má 

osem rokov. Volá sa Christian, po slovensky 
Kristián. Sestrička Adrianka má iba štyri roky. 
Je zlatá. Celý deň je však so starou mamou 
a so starým otcom, lebo rodičia pracujú. 

Mama: Tak, deti, večera je hotová! Nech sa páči! 
Dobrú chuť!

Deti: Ďakujeme, podobne.

Zuzka: Michal, rád hráš futbal?

Michal: Áno, veľmi. Ale rád hrám aj volejbal 
a večer doma s otcom hráme šach. Aj ty 
rada športuješ?

Zuzka: Ja rada plávam a lyžujem.  A ešte
trénujem športovú  gymnastiku. 

Evka: Iba ja som také športové drevo! Rada sa 
korčuľujem a bicyklujem, ale nemám rada 
atletiku ani gymnastiku. 

Michal: Ale veď aj ty rada plávaš a lyžuješ, nie?

Evka: To máš pravdu.  

Michal: No vidíš, tak to s tým športovým
drevom nie je až také zlé.

Kristián 

8 rokov

Adrianka

4 roky 
Zuzka 

10 rokov 

Čo robia radi?  

Evká má brata Michala. Je už ôsmak a dobrý športovec. Rád hrá futbal, volejbal 
aj šach. 

Aj Zuzka je dobrá športovkyňa. Rada pláva, lyžuje a trénuje športovú gymnastiku. 
Evka sa rada korčuľuje, bicykluje, pláva aj lyžuje. Nemá však rada atletiku 
a gymnastiku. Ani ona nie je športové drevo.



Slovenský šport

kanoista, m., kanoistka, f. = der Kanufahrer/der Kanute, die Kanufahrerin/die Kanutin

majster, m., majsterka sveta, f. = der Weltmeister, die Weltmeisterin

olympijský víťaz, m., olympijská víťazka, f. = der Olympiasieger, die Olympiasiegerin    

reprezentačné mužstvo, n. = die Nationalmannschaft (die Repräsentationsmannschaft)

I. Doplňovačka – aké športy sú na obrázku?

Riešenie tajničky:

II. a) Antonymá 
šikovný – nešikovný  

milý – protivný

2.

1.

3.

5.

4.

6.

1.

3.
4.

2.

6.
5.
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C: REÁLIE  

Slovník k textu

D: HRY SO SLOVAMI  

b) Frazeológia:
šikovný človek  – nešikovný človek

čo chytí do ruky, to spraví – má obidve ruky ľavé
robota mu ide od ruky – všetko mu padá z rúk  
všetko urobí ľavou rukou – ani dve ruky mu nestačia

1. Martina Moravcová 
– plavkyňa, majsterka
sveta aj Európy 2. Michal Martikán 

– kanoista, olympijský víťaz
3. reprezentačné mužstvo – hokej, 

majstri sveta
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IV. Slovné hniezda
korčuľovať sa – korčule
lyžovať sa – lyže
sánkovať sa – sánky, sane
bicyklovať sa – bicykel
plávať – plavky

E: OKIENKO DO KULTÚRY  

F: GRAMATIKA

Báseň
Pustým poľom sniežik leží, V saniach sa nám dobre sedí,
vrany slzy ronia. nohy máme v slame,
Do dediny koník beží, a na ušiach baranice,
rolničky mu zvonia. vďaka našej mame. 

(Ľudová)

Riekanka
Jeden, dva, tri,                                       Štyri, päť, šesť,
my sme bratri.                                       my chceme jesť.

Sedem, osem, deväť, desať,
nám sa nechce ráno česať.

Pieseň  
Ja mám iba jednu lásku, Nemám žiadnu neresť tajnú,
jedny džínsy, jednu basu, tak si žijem, nemám šajnu. 
jednu pásku, dva zlozvyky,    Mám dve sestry, staré auto, 
nedostatky z estetiky. pestrý život mám.  

Mám malý kabát, malú mapu,
mapa ľudí, čo ma chápu.
Mám dve sestry, staré auto, [: Som dobrý, dobrý či zlý?
pestrý život mám.                  Neviem, neviem.:] 

(skupina Elán)

Inštrumentál sg. - s kým? s čím?

maskulínum + neutrum s akým? feminínum s akou?

s tým jedným mojím dobrým kamarátom/autom   s tou jednou mojou dobrou priateľkou
-om       -ou

otec, Nemec – s otc-om, s Nemc-om;   cukor, kufor – s cukr-om, s kufr-om; pes – so ps-om

Pravopis:  s dobrým − s mojím

III. Vyraďovačka  
Prečiarkni slovo, ktoré do radu nepatrí.

čaj, vták, káva, sirup 

hlúpy, lenivý, škaredý, dobrý, protivný                                     

plávať, bicyklovať sa, učiť sa, lyžovať, korčuľovať sa

plávanie, bicyklovanie, atletika, lyžovanie, kanoistika



herec, m., herečka, f. = der Schauspieler, die 
Schauspielerin

inžinier, m., inžinierka, f. = der Ingenieur, 
die Ingenieurin

kaderník, m., kaderníčka, f. = der Frisör, 
die Frisöse

módny návrhár, m., módna návrhárka, f. = der Mode-   
zeichner/der Modeschöpfer, die Modezeichne-
rin/die Modeschöpferin

ošetrovateľ, m., ošetrovateľka, f. = der [Kranken]  
Pfleger, die [Kranken-] Pflegerin/Schwester

policajt, m., policajtka, f. = der Polizist/der Wachmann,       
die Politesse/Polizistin

právnik, m., právnička, f. = der Jurist, die Juristin
spevák, m., speváčka, f. = der Sänger, die Sängerin
stavebný robotník, m., stavebná robotníčka, f. = der 

Bauarbeiter, die Bauarbeiterin
zdravotná sestra (sestrička), f. = die Krankenschwes-

ter
zverolekár, m., zverolekárka, f. = der Tierarzt/

der Veterinär, die Tierärztin

atletika, f. = die Athletik
basketbal, m. = der Basketball
bicykel, m. = das Fahrrad
bicyklovanie, n. = das Radfahren/das Fahrradfahren
bicyklovať (sa) (bicykluje, bicyklujú) = Rad fahren
gymnastika, f. = die Gymnastik
hokej, m. = 1. das Hockey; 2. das Eishockey
hrať, hrať sa (hrám, hrajú) = spielen
korčuľa, f. = der Schlittschuh 
korčule, f. pl. = die Schlittschuhe
korčuľovanie, n. = das Schlittschuhlaufen, das Eislau-

fen
korčuľovať (sa) (korčuľuje, korčuľujú) = Schlittschuh- 

laufen, Eis laufen
letný šport, m. = der Sommersport
lyža, f. = der Schi/der Ski
lyže, f. pl. = die Schier/die Skier
lyžovanie, n. = der Schisport/der Skisport
lyžovať (sa) (lyžuje, lyžujú) = Schi/Ski laufen/fahren
plávanie, n. = das Schwimmen
plávať (pláva) = schwimmen

plavec, m. = der Schwimmer
plavkyňa, f. = die Schwimmerin
plavky, f. pl. = 1. die Badehose; 2. der Badeanzug 

3. der Bikini
robiť šport = Sport treiben
sánkovanie, n. = das Rodeln/das Schlittenfahren
sánkovať sa (sánkuje sa, sánkujú sa) = Schlitten

fahren, rodeln
sánky, sane, f. pl. = der Schlitten, die Rodel
stolný tenis, m. = Tischtennis
šach, m. = Schach
šport, m. = der Sport
športová gymnastika, f. = die Sportgymnastik
športovať (športuje) = Sport treiben/betreiben
športovec, m. = der Sportler
športovkyňa, f. = die Sportlerin
tenis, m. = Tennis
trénovať = trainieren
volejbal, m. = Volleyball
zimný šport, m. = der Wintersport

Povolania Berufe

Športy a náradie Sports und Turngeräte
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ako (pri porovnaní) = wie
alebo = oder
ani... = weder-noch
celý = ganz
citrón, m. = die Zitrone
čaj, m. = der Tee
hotový = fertig 
chcieť (chce, chcú) = 1. wollen; 2. mögen
iba = nur
ísť (ide, idú) = gehen
káva, f. = der Kaffee
koláč, m. = der Kuchen
koľko = wieviel
lebo = da, denn, weil 
mami! (oslovenie), f. = Mutti!
milý = lieb, nett, wert 
minerálka, f. = das Mineralwasser
moji (pl. od môj) = meine (Pl. von mein)

naozaj = wirklich
návšteva, f. = der Besuch
niekto = jemand, irgendjemand
obed, m. = das Mittagessen 
oci! (oslovenie) = Vati! (Anrede)
otvoriť (otvorí, otvoria) = aufmachen, öffnen 
ôsmak, m. = der Achtklässler
ôsmačka, f. = die Achtklässlerin
ponúknuť sa (ponúkne sa) = sich nehmen 
pracovať (pracuje, pracujú) = arbeiten
práve = ausgerechnet, eben, gerade 
protivný =  ekelhaft, widerlich
raňajky, f. = das Frühstück
rok, m. = das Jahr
s, so = mit
slávny = berühmt, hochangesehen
šikovný = geschickt, gewandt
určite = bestimmt, sicher
už = schon
večera, f. = das Abendessen
však = doch, jedoch, aber 
zlatý = 1. golden; 2. nett

G: SLOVNÍK  



Ale veď aj ty rada plávaš a lyžuješ, nie? = Aber auch du magst doch schwimmen und Schi/Ski 
fahren, nicht wahr? 

Brat má osem rokov. = (Mein) Bruder ist acht Jahre alt.
Čím chceš byť?  = Was willst du einmal werden?       
Čím ťa/vás môžem ponúknuť? = Was kann ich dir/euch/Ihnen anbieten? 
Čo si dáš/dáte? = Was nimmst du/nehmt ihr/nehmen Sie?/ 

/Was willst du/wollt ihr/wollen Sie?  
Čo máme na večeru? = Was gibt es zum Abendessen?  
Čo máš radšej – gymnastiku alebo atletiku? = Was magst du lieber? – Gymnastik 

oder Athletik?
–  Radšej mám gymnastiku (ako atletiku). = Ich mag lieber Gymnastik als Athletik. 

Mám rád/rada gymnastiku aj atletiku. = Ich mag sowohl Gymnastik als auch Athletik. 
Nemám rád/rada gymnastiku ani atletiku. = Ich mag weder Gymnastik noch Athletik. 

Dáš /dáte si čaj? = Nimmst du/willst du/nehmt ihr/wollt ihr/nehmen 
Sie/wollen Sie Tee oder Kaffee?   

Dobrú chuť! = Guten Appetit! / Mahlzeit!
Chceš byť herečkou? = Willst du Schauspielerin werden?
– Prečo nie? Veľmi rada. = Warum nicht? Gern(e).
Nech sa páči, ponúkni(te) sa! = Bitte schön, nimm dir!/nehmt euch!/nehmen Sie 

sich!
Nerád robíš gymnastiku? = Magst du keine Gymnastik?
–  Nie, naopak, veľmi rád/rada. = Im Gegenteil, ich mag sie sehr.                                    

Nie. Celkom rád/rada. = Nein. Ich habe sie recht gern(e). /Im großen und 
ganzen ja.

Áno, nerád/nerada. = Ja, nicht sehr gern(e). / Nein, ich mag sie nicht.
No, konečne si tu! = Na, endlich bist du da!
No vidíš, tak asi to s tým športovým drevom  = Also, siehst du, es ist mit dem (Sport)Klotz 
nie je až také zlé. (= unsportlicher Mensch) nicht so schlimm. 
Pekne vítam(me)! = Herzlich willkommen!
Poď ďalej a zlož sa! / Poďte ďalej a zložte sa! = Komm herein und leg ab! / Kommt herein und legt 

ab! / Kommen Sie herein und legen Sie ab!
Prosím si čaj. = Tee, bitte!
radšej s citrónom = lieber mit Zitrone
Sadni(te) si, prosím! = Nimm/Nehmt/Nehmen Sie Platz, bitte! / Setz 

dich/Setzt euch/Setzen Sie sich, bitte!
Sme radi, že... = Wir freuen uns, dass...
Tak, deti,... = Also, Kinder, ...
Teší nás!  = Es freut uns!
To máš pravdu. = Da hast du recht!
To sú k nám hostia! = Oh, wir haben Gäste!
Zuzi! (oslovenie od Zuzana) = Susi! (Anrede von Susanne)

FRÁZY A SLOVNÉ SPOJENIA  PHRASEN UND REDEWENDUNGEN

H: CVIČENIA
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1. Ktoré činnosti robíte radi/neradi/radšej ako? 

rád/rada nerád/nerada radšej...  ako ...?

bicykluješ lyžuješ hráš futbal ako hokej      

ležíš učíš sa varíš ako pečieš

sedíš hráš tenis pestuješ zeleninu ako robíš šport   

pozeráš televíziu robíš gymnastiku     pozeráš video ako film    

plávaš pracuješ hráš šach ako tenis...

Príklad: Rada pozerám televíziu, nerada sa učím, radšej lyžujem ako korčuľujem...



2. Čo môžete robiť

doma                            vonku                                           doma aj vonku?
učiť sa                                                     večerať                                              pozerať televízor

obedovať                          hrať šach            bicyklovať sa
sedieť                           plávať                                  robiť gymnastiku

telefonovať               hrať futbal                         ležať                 lyžovať
hrať sa                            spať

3. Doplňte tvary slovies

a) I. typu (volať ):

Kde (hrať – vy) ..................... šach? S kým (pozerať – ty) ......................... televízor? Ja veľmi 
rád (plávať) ........................ . (Dať si – Vy) ................................... kávu alebo čaj? (Vítať – my) 
.................................. vás! Ako (mať sa – ty) ..... ...................? (Mať – vy) ..................... doma 
televízor a počítač? Starí rodičia (bývať) .................... neďaleko. (Mať − oni) ............... malú 
záhradu.

b) II. typu  (hovoriť):

Čo (robiť – ty) ............................? Mama (variť) ...................... večeru. Deti (učiť sa) ......... 

..................... . Pani učiteľka (učiť) ..................... deti. Čo (variť – Vy) ......................., suseda? 
Nech (páčiť sa) ....... ......................, ponúknite sa! (Prosiť si – ja) ..................... .............. kávu.

c) III. typu (pracovať):

Deti (obedovať) ............................... doma. Kde (obedovať) .......................... ty? Môj brat rád
(raňajkovať) ............................ čaj. Tvoja sestra sa nerada (bicyklovať) ............................... . 

Starí rodičia (pestovať) ............................. doma zeleninu. Učiteľka (diktovať) ....................... 
diktát. Deti sa rady (lyžovať) ............................. a (korčuľovať) ................................... . S kým
(telefonovať – Vy) ......................................... ? (Telefonovať – ja) ............................ s bratom. 
(Ďakovať – ja) .................................... .

4. Telefón – čítajte.  

00421    = Slovensko     0043    =  Rakúsko 

00421 2 = Bratislava      0043 1 = Viedeň     150 = hasiči  

0903   = T-mobile  Slovensko 155 = lekárska služba      

0676   = T-mobile Rakúsko 158 = polícia      

Vaše telefónne číslo: 

5. Koľko je to? 

3 − 3 = 0         Tri mínus tri je/rovná sa nula.

5 + 4 = ...       

8 + 2 = ...      

2 + 2 = ...     
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7 + 1 = ...

7 + 3 = ...    

7 − 3 = ...         

6. a) Priraďte k slovám zámeno a číslovku v tvare I sg.

(s) tým jedným (m. + n.), s tou jednou (f.)

dom       škola     auto      kamarát     mačka      spolužiačka     lekár       búdka     byt

s tým jedným domom, ...

b) Priraďte k slovám zámeno a číslovku v tvare A sg.

vidím: toho jedného (m. anim.), ten jeden (m. inanim.), tú jednu (f.),  to jedno (n.).

vidím ten jeden dom, ...

7. Doplňte chýbajúce tvary inštrumentálu. Pozor na pravopis!

Telefonujem s jedn__ svoj___ dobr___ (priateľka) ________________ . Hrám sa s mal___ 
(mačka) ________ a s veľk___  (pes) _______. Obedujem so svoj___ star___ (otec) ______ .  
Raňajkujem čaj s citrón____  a (cukor) _________ .  Žiaci pracujú so svoj___  pani učiteľk____ .
Rád sa bicyklujem s tvoj____  priateľ____ . Hovoríme s jedn____  naš____  (spolužiačka) 
___________. Učíš sa so svoj_____ brat___ a so svoj____ pekn___ (sestra) _____________? 

8. Doplňte podľa textov v časti B:

Evka má dobrú a šikovnú _____________________. Zuzka si prosí ______________________
s _______________. Michal ešte nie je _____________. S kamarátom hrá ________________. 
Zuzana má (1) ___________________ brata a jednu __________________. Sestra sa volá 
___________________ a brat __________________. Brat má ________________ rokov. Malá 
sestra je celý deň so _______________ _______________ a so _____________
_____________. Evka má jedného ______________. Brat ___    ________ Michal.
Michal  hrá rád _____________________ aj _________________. Večer hrá 
s ____________ šach. Zuzka rada ______________ a _______________. Evka nemá rada 
__________________ ani ________________. Ale rada korčuľuje  a ____________. Mama 
_____________ večeru.

9. Utvorte dialóg na tému Na návšteve.

Ľuboš:

Lívia:

10. Utvorte zo slov vety.

večeru                 čaj alebo

mama                                                                              kávu
varí               dobrú          .                        dáš si ?            

.

?
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11. Návšteva. Doplňte podľa textu.

Pani Andrea: _________________! ______________________!

Slečna Iveta: Ďakujem. 

Pani Andrea: _______________________________________?

Slečna Iveta: Kávu, prosím.

Pani Andrea: ___________________?

Slečna Iveta: Áno, s jedným cukrom.

Pani Andrea: _____________________!

Slečna Iveta: Ďakujem. 

Pani Andrea: ___________________________________?

Slečna Iveta:  Neprosím si. Mám diétu.

Pani Andrea:  ______________________________?

Slečna Iveta: Ďakujem za opýtanie. Celkom dobre. A vy?

Pani Andrea: ________________________________________.

12. Označte znakom �správnu odpoveď podľa textu.

áno            nie

Voláš sa Katarína.    

Si siedmačka. �

Tvoj otec je novinár.    

Tvoja mama je lekárka.    

Si Rakúšanka.    

Hovoríš už veľmi dobre po slovensky.    

Tvoja pani učiteľka je mladá a pekná.    

Nemáš sestru, ale máš brata.    

Brat sa volá Ján.    

Máte malý byt a nemáš vlastnú detskú izbu.     

Rada sa lyžuješ.    

Nerada sa bicykluješ.    

Tvoj brat má rád ľahkú atletiku a gymnastiku.    

Tvoj brat sa volá Igor a je piatak. 




