7. lekcia

O koľkej? / Kedy? – čas, kalendár
Ako sa dostanem na poštu? – orientácia
Nakupovanie, obchody
Na ulici
Dopravné prostriedky

V MESTE

A: KONVERZÁCIA

1. Prosím ťa, kedy/o koľkej sa začína vyučovanie?
V pondelok? O ôsmej.

dejepis – utorok
o desiatej

angličtina – streda
o jednej

Radové číslovky

matematika – štvrtok
o deviatej

chémia – piatok
o druhej

Kalendár – kedy?
predvčerom ← včera ← dnes → zajtra → pozajtra
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15.
16.
...
19.
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nultý, -á, -é
prvý, -á, -é (ale: o jednej hodine)
druhý, -á, -é
tretí, -ia, -ie
štvrtý, -á, -é
piaty, -a, -e
šiesty, -a, -e
siedmy, -a, -e
ôsmy, -a, -e
deviaty, -a, -e
desiaty, -a, -e
jedenásty, -a, -e
dvanásty, -a, -e
trinásty, -a, -e
štrnásty, -a, -e
pätnásty, -a, -e
šestnásty, -a, -e
devätnásty, -a, -e

20. dvadsiaty, -a, -e
21. dvadsiaty prvý ...
30. tridsiaty, -a, -e
40. štyridsiaty, -a, -e
50. päťdesiaty, -a, -e
...
99. deväťdesiaty deviaty, -a, -e
100. stý, -á, -é
101. stoprvý
1 000 tisíci, -a, -e

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

– v ktorý deň? v + A
– v pondelok
– v utorok
– v stredu
– vo štvrtok
– v piatok
– v sobotu
– v nedeľu

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

– v ktorom mesiaci? v + L
– v januári
– vo februári
– v marci
– v apríli
– v máji
– v júni
– v júli
– v auguste
– v septembri
– v októbri
– v novembri
– v decembri

– v ktorom roku?
V roku dvetisícšesť. / V dvetisícom šiestom roku.

Pravopis:
Dnes je dvadsiaty štvrtý apríl roku dvetisícosem.

24. 04. 2008

Hovoríme o dvadsiatom štvrtom apríli v dvetisícom ôsmom roku.

2. Prosím ťa, koľko je hodín?
Je presne sedem hodín, tridsať minút.
Už je pol ôsmej? Musím bežať, o ôsmej mám byť v škole.
12, 30

14, 30

8, 30

18, 30

20, 30

o jednej – v meste

o tretej – doma

o 9. – v práci

o 7. – v kine

o 21. – v posteli

Kam/Kam ideš?
naľavo/doľava ←

nahor
↑
do stredu/do prostriedku

→ napravo/doprava

▲
von
▼
dnu
→
dopredu

←
dozadu
↓
nadol

3.

rovno

S dovolením, môžem prejsť dopredu?
Áno, samozrejme. Nech sa páči!
Ďakujem.
Rado sa stalo.

4.

môžem prejsť dozadu

môžem vyjsť von

môžeme vojsť dnu

môžem vyjsť nahor

Niet za čo.

To nestojí za reč.

Nemáte za čo.

To je maličkosť.

Prosím vás, ako sa dostanem na poštu?
Choďte rovno, potom na prvej
križovatke odbočte doprava.
Poštu nájdete na pravej strane
približne po sto metroch.

na univerzitu
3 zastávky električkou
vľavo
sivá

5.

vľavo/na ľavej strane,

k palácu na Hlavnom námestí
peši rovno asi 300 metrov
po ľavej ruke
ružová

vpravo/na pravej strane

na železničnú stanicu
autobusom číslo 84
na konečnej (zastávke)
biela

na internát
taxíkom
na Zelenej ulici
zelená

Kde bývaš?
V Bratislave. A ty?
V Budapešti.
Ako sa tam býva?
Veľmi dobre.

Praha
(tá) Viedeň

Varšava
Kyjev

Paríž
Madrid

New York
Tokio

Salzburg
Žilina
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Je to veľká budova?
Áno, je to dosť veľká žltá budova.
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Kde bývate?
Na Slovensku. A vy?
V Maďarsku.
v Čechách

(v) Poľsko

(vo) Francúzsko

(v) Amerika

(v) Nemecko

(v) Rakúsko

(na) Ukrajina

(v) Španielsko

(v) Japonsko

(v) Rusko

Spájateľnosť
ísť + na A
na tréning, na koncert, na diskotéku, na film, na módnu prehliadku = akcie
na poštu, na námestie, na ulicu, na univerzitu, na roh = miesto

+ pred/za A
pred dom, za strom

+ po L
po ceste, po ulici, po námestí, po priechode, po chodníku

byť + na/v L
na tréningu, na koncerte, na diskotéke, na filme, na módnej prehliadke = akcie
na pošte, na námestí, na ulici, na univerzite, na rohu = miesto
v telocvični, vo filharmónii, v klube, v kine, v aute = ohraničený priestor

6.

Haló, Juraj! Kde si?
Ahoj, oci! Ešte som doma, ale idem na diskotéku. A ty?
Som ešte v úrade. O hodinu prídem domov.
Lucka − mama
módna prehliadka − koncert
(na)

Peter − Júlia
pošta − nákup
(na)

Ivan − otec
tréning − autobus
(v)

Ján − Štefan
stanica − univerzita
(na)

B: TEXTY
Miško, prosím ťa, zober nákupnú tašku a rýchlo choď
kúpiť niečo na raňajky. O siedmej otvárajú obchod.
Dobre, mami, ale čo mám kúpiť?
Kúp čerstvé rožky – aspoň dvanásť, jeden malý pohár
s medom, jedno celé maslo, syr v škatuľke a mlieko.
Stačia dva litre?
Áno, pravdaže, dve balenia úplne stačia. A ešte vezmi
jednu plátkovú šunku a zelenú papriku – tri kusy.
Pripravím na desiatu chlieb s maslom, šunkou
a paprikou. Ale už choď, tu máš tašku a peniaze!
A dávaj si pozor cez cestu! Prechádzaj iba na zelenú!

7/V meste

Neboj sa, hneď som späť.
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Obchod sa nachádza na námestí. Michal musí prejsť cez križovatku na druhú stranu. Po
ulici rýchlo idú autá, autobusy, trolejbusy, bicykle aj električky. Konečne na semafore svieti
zelená. V obchode je ráno rušno. Ľudia behajú s nákupným košíkom hore-dolu. Hľadajú
rôzne potraviny. Michal nevie rýchlo nájsť med. Prosí o pomoc predavačku:

Prepáčte, prosím, kde máte med?
V tej polici vzadu vľavo. Máme veľké aj malé poháre. Aký chceš?
Potrebujem jeden malý pohár. Už ho vidím.
Papriku nezabudni odvážiť na váhe tam vpravo.
Pravdaže, nezabudnem. Ďakujem za pomoc, dovidenia!
Dovidenia!

reštaurácia čerpacia stanica

kostol

lekáreň

nemocnica

parkovisko

priechod
pre chodcov

V meste
Na mestskej ulici je rušno. Po ulici veľmi rýchlo idú autá, taxíky, nákladné autá, autobusy aj
električky. Na križovatke zastanú. Na semafore svieti červená. Cez priechod prechádzajú
chodci. Na druhej strane sú obchody – supermarket, papiernictvo, kvetinárstvo, drogéria,
potraviny, obchod s ovocím a zeleninou a iné. Zákazníci obzerajú výklady a nakupujú – v kvetinárstve kvety, v supermarkete potraviny a drogériu, v papiernictve perá, zošity a školské
tašky, v drogérii pracie prášky, mydlá a kozmetiku. Aj v kaderníctve je rušno. Šikovné
kaderníčky tu robia pekné účesy.
Ako je na ulici? Čo ide po ceste? Čo robia na križovatke? Prečo? Kto prechádza cez priechod?
Čo je na druhej strane? Čo robia zákazníci? Kde nakupujú a) kvety, b) potraviny, c) perá a zošity,
d) pracie prášky?

Dopravné prostriedky

loď

vlak

čln

lietadlo

električka

motorka

raketa

osobné auto

bicykel

nákladné auto

kolobežka

metro

autobus

trolejbus

Typické slovenské jedlo – bryndzové halušky

C: REÁLIE

Bryndza je mäkký ovčí syr. Dá sa natierať na chlieb.
Recept je jednoduchý.
Potrebujeme: zemiaky, hladkú múku, soľ, bryndzu a slaninu.

7/V meste

Úloha: Ktoré dopravné prostriedky: plávajú, idú, letia?
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Pracovný postup: Zemiaky očistíme a nastrúhame
Dobrú chuť!
na hrubšom strúhadle. Pridáme soľ a hladkú múku.
Cesto musí byť tuhšie. Pretláčame ho cez dierky
na špeciálnom sitku do vriacej vody. Uvarené halušky
plávajú na vode. Vyberieme ich, opláchneme studenou
vodou a zmiešame s bryndzou. Nakoniec pridáme
nakrájanú a opraženú slaninu. Ozdobíme čerstvou
pažítkou.

1. bača,
koliba/salaš
2. ovce

3. črpák so žinčicou; žinčica je ovčie mlieko – môže byť kyslá alebo sladká

Slovník k textu
bača, m. = der Schafhirte
bryndza, f. = der Brimsen, der Schaf(s)käse
cesto, n. = der Teig
čerstvý = frisch
črpák, m. = der Schöpftopf
diera, demin. dierka, f. = das Loch, das Löchlein
hladká múka, f. = das glatte Mehl/glattes Mehl
hrubý, 2. st. hrubší = dick, grob
koliba, f. = die Almhütte
múka, f. = das Mehl
nakoniec = schließlich, zum Schluss
nakrájaný = aufgeschnitten
nastrúhať = reiben
natierať = anstreichen
opražený = geröstet
ovca, f. = das Schaf
ovčí = Schaf[s]ozdobiť = dekorieren, schmücken

I. Rozširujeme si slovnú zásobu

pažítka, f. = der Schnittlauch
pretláčať = durchpressen, durchpassieren
pridať = hinzugeben, hinzutun
recept, m. = das Rezept
salaš, m. = die Almhütte, die Sennhütte
sitko, n. = das Sieb
slanina, f. = der Speck
soľ, f. = das Salz
strúhadlo, n. = die Reibe
špeciálny = speziell, Spezialtuhý (o ceste) = fest, steif
voda, f. = das Wasser
vriaci = kochend, siedend
zemiak, m. = der Erdapfel, die Kartoffel
zmiešať = mischen, vermischen, zusammenmischen,
žinčica, f. = die Schafmolke

4. karafiát
– die Nelke
5. tulipán
6. nezábudka
– die Tulpe – das Vergißmeinnicht

7/V meste

D: HRY SO SLOVAMI
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2. gerbera
– die Gerbera

1. ruža – die Rose

3. margaréta
– die Margerite

7. orgován
– der Flieder

kostol
banka

anica

čerpacia st

nemocnica
hotel K

obchodný dom Centrum

riváň

pošta

kino Tatra

Ruž

la

ško

ová

ulica

Gerb
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zastávka autobusu
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uli

želez
stanni ičná
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n
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ň
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á uli
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banka, f. = die Bank

zastávka autobusu, f. = die Haltestelle, die Station

čistiareň, f. = die Putzerei

železničná stanica, f. = der Bahnhof

obchodný dom, m. = das Kaufhaus

A: Prepáčte, ako sa dostanem odtiaľto ku kinu Tatra?
B: Choďte rovno Tulipánovou ulicou. Potom na prvej križovatke zabočte doľava na
Margarétovú ulicu. Kino Tatra je na konci ulice, presne na rohu.
A: Veľmi pekne vám ďakujem za radu. Dovidenia!
B: Dovidenia!
Úloha
Poraď cudzincovi, kde nájde poštu, čistiareň, obchodný dom Centrum, telocvičňu, školu,
hotel Kriváň...

cest-a
obchod

člnok

šofér -ovať (sa) model
bicykel

telefón

7/V meste

II. Tvoríme nové slová
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tulipán
margarét-a

nezábudk-a

gerber-a -ový orgován
ruž-a

karafiát

III. Antonymá
čerstvý (obyč. o potravinách) – starý
jednoduchý – zložitý, komplikovaný
ľavý – pravý
Úloha: Na adjektíva vymýšľajte vhodné spojenia.
Aké slová skrýva SMS-správa?
Chodciprechádzajúcezpriechodnazelenú.
Vyraďovačka: Ktoré slová do vety nepatria?
Po ceste chodia chodci, lode, autá, električky, autobusy, trolejbusy, mačky, semafory, vtáky.
Po chodníku chodia chodci, bicyklisti, ľudia, deti, psy, policajti, stromy, žiaci, ovce, elekričky.

IV. Hra Letí letí
Rýchlo zdvihnite dohora obidve ruky iba vtedy, ak je tvrdenie pravdivé:
Letí, letí, čo má krídla, všetko letí – lietadlo letí.
Vypadáva z hry ten, kto zdvihne ruky pri nepravdivom tvrdení, napr.
Letí, letí, čo má krídla, všetko letí – auto letí.
Loď, vták, pes, dieťa, vrtuľník, strom, dom, balón, maslo, chlieb, včela, taška, žiak, letec, raketa,
vlak, kozmonaut, električka...

Pesnička

E: OKIENKO DO KULTÚRY
Hra
Oli, Oli, Janko,
kľakni na kolienko.
Umývaj sa, utieraj sa,
podopri si bôčky,
chyť sa za vrkôčky
a vyber si koho chceš,
koho najviac miluješ.

V pondelok doma nebudem,
v utorok na jarmok pôjdem.
A v stredu z jarmoku,
vo štvrtok s chlapcami do šenku.
A v piatok, Anička moja,
ty budeš ženička moja.
V sobotu rúčku dáš,
v nedeľu pôjdeme na sobáš.

Návod: Jeden sedí v strede a predvádza jednotlivé činnosti.
Ostatní sedia na zemi v kruhu a odriekavajú riekanku. Po
skončení ten v strede z kola vyberie iného, kto bude predvádzať.

Báseň
7/ V meste

O Janíkovi
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Lezie pavúk po papuči,
kým sa Janík nerozpučí.
Lezie pavúk po stene,
kým sa Janík zasmeje.

F: GRAMATIKA

Lokál sg. – o kom? o čom?

maskulínum anim.
o akom?

maskulínum inanim. + neutrum + feminínum
o akom? o akej?

o tom mojom dobrom kamarátovi

o tom mojom veľkom stole/počítači, aute/poli
o tej mojej veľkej knihe/lavici

-ovi

- e/-i

maskulínum inanim. na -k, -g, -h, -ch = -u
rok – v roku, roh – v rohu, utorok – po utorku;
Salzburg – v Salzburgu;
Slovensk-o – na Slovensku; Rakúsk-o – v Rakúsku

Prepozície s lokálom
Rozprávame o Jožovi, o aute, o škole, o Zoji...
Sme v meste, v škole, v parku, v obchode, v predsieni...
na pošte, na námestí, na ulici, na univerzite, na koncerte, na rohu...
Ideme po priechode, po ceste, po ulici, po Ružomberku, po Bratislave...

VI. LEŽAŤ (a > í)

VII. ZABUDNÚŤ (ú > e)

sg.

pl.

sg.

pl.

1. ležím

ležíme

1. zabudnem

zabudneme

2. ležíš

ležíte

2. zabudneš

zabudnete

3. leží

ležia

3. zabudne

zabudnú

spať, bežať

stretnúť, ponúknuť

Imperatív
3. os. pl. → imperatív
VI. lež-ia
→ lež!
VII. zabudn-ú → zabudni!

sg.
2. os. zabudni!

pl.
1. os. zabudnime!
2. os. zabudnite!

G: SLOVNÍK
akcia, f. = 1. die Aktion; 2. die Handlung
ale = aber
aspoň = wenigstens, mindestens
balenie, n. = die Packung
báť sa (bojí sa, boja sa) = Angst haben, fürchten
behať (behá, behajú) = laufen
budova, f. = das Gebäude
bývať (býva, bývajú) = wohnen
celý = 1. ganz; 2. völlig
cesta, f. = der Weg, die Straße
cez (+ A) = durch, über
čas, m. = die Zeit

čerstvý = frisch
číslo, n. = die Zahl, die Nummer
desiata, f. = die Jause, das zweite Frühstück
diskotéka, f. = die Diskothek
do (+ G; kam) = in, nach (+A)
dostať sa = wohin gelangen, [an]kommen
filharmónia, f. = die Philharmonie
film, m. = der Film
hľadať (hľadá, hľadajú) = suchen
hlavný = hauptsächlich, Haupthneď = gleich, sofort
hore-dolu = auf-ab/nieder
hotel, m. = das Hotel
chcieť (chce, chcú) = wollen
chodec, m. = der Fußgänger, der Passant

7/V meste

Skupina konsonantov: sp-ia → spi!, spime!, spite!, chc-ú → chci!, chcime!
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chodiť (chodí, chodia) = gehen
chodník, m. = der Gehsteig, das Trottoir
internát, m. = das Internat,
das Studenten[wohn]heim
kaderníctvo, n. = der Frisör(laden)
kalendár, m. = der Kalender
každý = jeder
kedy = wann
kino, n. = das Kino
klub, m. = der Klub
koľko = wieviel
koncert, m. = das Konzert
konečná (zastávka), f. = die Endstation
konečne = endlich
kostol, m. = die Kirche
kozmetika, f. = die Kosmetik, die Schönheitspflege
križovatka, f. = die Kreuzung, der Kreuzungspunkt
kúpiť (kúpi, kúpia) = kaufen
kus, m. = das Stück
kvet, m. = die Blume
ľavý = linker, Linksletieť (letí, letia) = fliegen
ľudia, m. (pl. od človek) = die Leute, die Menschen
mať (povinnosť) = sollen
mestský = Stadt-, städtisch
mesto, n. = die Stadt
meter, m. = der Meter
miesto, n. = der Ort, die Stelle, der Platz
môcť (môže, môžu) = können
na 1. (+ A; kam) = 1. auf, an, in, gegen (+A),
nach (+D);
2. (+ L; kde) = 2. auf, an, in (+D)
nachádzať sa (nachádza sa, nachádzajú sa) =
sich befinden, vorkommen
nájsť (nájde, nájdu) = finden
nákup, m. = der Einkauf, die Besorgung
nakupovanie, n. = der Einkauf, die Besorgung
nakupovať (nakupuje, nakupujú) = einkaufen
námestie, n. = der Platz
nastúpiť (nastúpi, nastúpia) = einsteigen
obchod, m. = das Geschäft
obzerať (obzerá, obzerajú) = umsehen, umschauen
odbočiť (odbočí, odbočia) = 1. abbiegen,
2. abkommen
odvážiť (odváži, odvážia) = abwägen
ohraničený = begrenzt, umgrenzt
orientácia, f. = die Orientierung
otvárať (otvára, otvárajú) = öffnen
palác, m. = der Palast, das Palais
papiernictvo, n. = das Papiergeschäft
parkovisko, n. = der Parkplatz
peniaze, m. (iba pl.) = das Geld
peši, pešo = zu Fuß
po (+ L; kadiaľ) = auf, über etw. hinweg, entlang
pohár, m. = das Glas, der Becher
polica, f. = das Regal, die Stellage
pomoc, f. = die Hilfe
ponáhľať sa (ponáhľa sa, ponáhľajú sa) = sich beeilen
pošta, f. = die Post, das Postamt
pozajtra = übermorgen
pravdaže = natürlich, ja freilich, selbstverständlich

pravý = rechter, Rechtspredvčerom = vorgestern
prechádzať (prechádza, prechádzajú) = übergehen
prejsť (prejde, prejdú) = durch etw. gehen,
durchschreiten, überschreiten, hinübergehen
približne = etwa, zirka, ungefähr
priechod, m. = der Durchgang, der Übergang
priestor, m. = der Raum, die Räumlichkeit
raňajky, pl. = das Frühstück
roh, m. = die Ecke
rok, m. = das Jahr
rôzny, rozličný = unterschiedlich
rušno = belebt, frequentiert
samozrejme = selbstverständlich
semafor, m. = die Ampel
späť = zurück
stačiť (stačí, stačia) = genügen, reichen
stanica, f. = 1. der Bahnhof; 2. die Station
strana (pravá s.) = die Seite (die rechte Seite)
svietiť (svieti, svietia) = leuchten
šikovný = geschickt, gewandt
škatuľka, f. = die Schachtel, das Schächtelchen
telocvičňa, f. = die Turnhalle, der Turnsaal
tréning, m. = das Training
účes, m. = die Frisur
ulica, f. = die Straße (in der Stadt), die Gasse
univerzita, f. = die Universität
úrad, m. = das Amt
v (+ L; kde) = in (+D)
váha, f. = die Waage
včera = gestern
vedieť (vie, vedia; mať schopnosti) = wissen,
können, Fähigkeiten haben
vidieť (vidí, vidia) = sehen
vojsť = 1. hineingehen; 2. hereinkommen
vyjsť (vyjde, vyjdú) = hinausgehen
výklad, m. = die Auslage
vziať (vezme, vezmú) = nehmen
zabudnúť (zabudne, zabudnú) = vergessen
začínať sa (začína sa, začínajú sa) = beginnen
zajtra = morgen
zákazník, m. = der Kunde
zákazníčka, f. = die Kundin
zastávka, f. = die Haltestelle
zobrať (si) (zoberie, zoberú) = nehmen
železničná stanica = der Bahnhof

ADVERBIÁ

ADVERBIEN

dnu = hinein
doľava, naľavo = nach links
doprava, napravo = nach rechts
dopredu = nach vorne
do stredu, do prostriedku = in die Mitte

dozadu = nach hinten
nadol = nach unten
nahor = nach oben
rovno = geradeaus
von = hinaus

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

VERKEHRSMITTEL

autobus, m. = der Autobus
čln, m., dem. člnok, m. = der Kahn/das Boot; Dem.
das Kähnchen, kleines Boot
električka, f. = die Straßenbahn
kolobežka, f. = der Roller
lietadlo, n. = das Flugzeug
loď, f. = das Schiff
metro, n. = die U-Bahn

nákladné auto, n. = der Last[kraft]wagen/der LKW
osobné auto, n. = das Personenauto/der Personen
kraftwagen/PKW
raketa, f. = die Rakete
taxík, m. = das Taxi
trolejbus, m. = der Oberleitungs[Omni]bus,
der O-Bus, der Trolleybus
vlak, m. = der Zug

OBCHODY

GESCHÄFTE

drogéria, f. = die Drogerie
kvetinárstvo, n. = die Blumenhandlung, das Blumengeschäft
obchod s ovocím a zeleninou, m. = das Obst-/Gemüsegeschäft

papiernictvo, n. = das Papiergeschäft
potraviny, pl. = das Lebensmittelgeschäft

POTRAVINY

LEBENSMITTEL

med, m. = der Honig

paprika, f. = der Paprika, die Paprikaschote

mlieko, n. = die Milch

rožok (pl. rožky), m. = das Hörnchen/das Kipferl,
das Stangerl

FRÁZY A SLOVNÉ SPOJENIA

PHRASEN UND REDEWENDUNGEN

Ako sa dostanem na poštu?
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem. – Niet za čo./Nemáte za čo.
– Rado sa stalo.
– To je maličkosť.
– To nestojí za reč.
dávať si pozor
informačná kancelária
módna prehliadka
na desiatu (o jedle)
na konci ulice
nákupný košík
na pravej strane
na ulici
O koľkej (hodine)?
po ľavej ruke
prací prášok
prechádzať na zelenú
pripraviť na raňajky
S dovolením, ...

= Wie komme ich zur Post?
= Danke für die Hilfe.
= Danke. – Keine Ursache./Nichts zu danken.
– Gern geschehen.
– Das ist eine Kleinigkeit.
– Das ist nicht der Rede wert.
= aufpassen/beobachten/Acht geben
= das Auskunftsbüro/die Auskunft/die Information
= die Mode[n]schau
= zur Jause
= am Ende der Straße/der Gasse
= der Einkaufskorb
= auf der rechten Seite
= auf der Straße
= Um wieviel Uhr?
= auf der linken Seite
= das Waschmittel
= bei Grün gehen/hinübergehen
= das Frühstück vorbereiten/machen
= Entschuldigung, ...

7/V meste

supermarket, m. = der Supermarkt

83

1. a) Doplňte podľa obrázka a textu chýbajúce slová.

H: CVIČENIA

14.

9.

17.
7.
5.

10.

12.
11.

2.
6.

8.

3.
13.

16.

15.
18.
4.
1.

Na ulici: 1. cesta/ulica, 2. chodník, 3. (osobné) autá, 4. taxík, 5. nákladné auto, 6. autobus,
7. električka, 8. semafor, 9. obchody: kvetinárstvo, papiernictvo, drogéria, potraviny, ovocie
a zelenina, 10. supermarket, 11. výklad, 12. križovatka, 13. priechod pre chodcov,
14. kaderníctvo, 15. chodec/chodci, 16. šofér, 17. kaderníčka, 18. cestujúci.
Po ceste idú __________________________________________________________ a električky.
Po chodníku idú _______________________.
V aute sedí ____________________.
Cez priechod prechádzajú chodci na __________________________ (farbu).
V autobuse a v električke sedia ____________________________.
Chodci obzerajú _____________________ v obchodnom dome.
Kaderníčka pracuje v _____________________________.
Potraviny nakupujeme v _______________________.

7/V meste

Kvety kupujeme v _________________________________.
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b) Rozprávajte, čo vidíte na obrázku.

2.

Pozerajte sa na obrázok „Orientácia v meste“ v časti D. Stojíte pri škole. Ako musíte ísť,
keď chcete nájsť a) kino, b) banku, c) hotel, d) nemocnicu, e) poštu, f) zastávku
autobusu, g) lekáreň?

3.

Doplňte správny názov obchodu alebo iného zariadenia.
Potrebuješ kúpiť tabletky. Tabletky kúpiš v __________________ .
Potrebuješ ísť autobusom číslo 83 na stanicu. Musíš nájsť ______________ _____________ .
Chceš cestovať vlakom. Musíš nájsť ________________________ _________________ .
Chceš pozerať nový americký film. Tento film môžeš pozerať v ___________________ .
Si nový v tomto meste. Chceš bývať. Musíš nájsť _____________ .
Potrebuješ peniaze. Peniaze máš v ______________ .
Chceš kúpiť kvety. Kvety môžeš kúpiť v ______________________ .
Potrebuješ kúpiť potraviny. Potraviny kupuješ v _______________________________ .
Chceš jesť ovocie. Ovocie kúpiš v ______________________________________________.

4. Odpovedzte.
Koľko je hodín?

Čo máte štvrtú hodinu?

Kedy ráno vstávaš?

Kedy (O ktorej) sa dnes začína a končí vyučovanie?

Kedy vstávajú tvoji rodičia?

Aký dátum je dnes?

O koľkej obeduješ?

V ktorom meste/v ktorej dedine bývaš?

Kedy tvoja rodina večeria?

V ktorom štáte bývaš?

Koľko hodín sa dnes učíte? Aký máte rozvrh?

6.

Doplňte správne koncovky.
idem na + A

idem po + L

som v/vo + L

som na + L

univerzita

trieda

škola

koncert

koncert

námestie

kino

ulica

večera

záhrada

banka

vyučovanie

parkovisko

park

kuchyňa

loď

návšteva

byt

Paríž

obed

Doplňte chýbajúce tvary.
Dievčatá v meste (stretnúť) _______________ + A: (svoj priateľ) _____________________
________________________(svoja priateľka) _______________________, (naša mama)
_________________________, (moja pani učiteľka) ________________________________
____________, (náš sused) _________________________, (pán doktor) ________________
_____________________ .
Môj brat vždy (zabudnúť) ___________________ na + A (svoja kniha) _________________
_________________, (svoja taška) ____________________________________, (svoj zošit)
______________________________, (svoje pero) _________________________, (svoj kamarát)
______________________________, (svoja priateľka) _______________________ .
Mama (ponúknuť) ______________________ hostí + I (dobrá káva) ___________________
________________, (sladký čaj) ____________________________, (svoj koláč) _________
______________________, (dobrá večera) __________________________________ .

7/V meste

5.
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Taška (ležať) ______________ na + L: (môj stôl) ____________________________, (svetlá
podlaha) ____________________________, (tvoj gauč) _____________________________,
(žiacka lavica) ____________________________________ .
Ty (ležať) ______________ vo/v + L: (svoja posteľ) ________________________________,
(moja izba) ___________________________________, (pekná záhrada) ________________
__________________.
Deti (spať) _______________ v/vo + L (svoja izba) _________________________________,
(veľká spálňa) ___________________________________.
Ľudia (bežať) _____________ po + L (nový chodník) _______________________________
__________ , (široká cesta) _________________________________________, (mokrá ulica)
_________________________________________.

7. Akú farbu majú kvety?

Príklad: Tulipán je ........................ .

8. Tvorte tvary imperatívu v 2. osobe sg. a pl. podľa príkladu.
dopadn-ú – dopadn-i! dopadnite!
sp-ia
– sp-i! spite!
ponúknu – __________________________________, stretnú – ______________________,
zabudnú – __________________________________, vezmú – _______________________,
kreslia – ___________________________________
vstan-ú – vstaň! vstaňte!
dostanú – ________________________________________
pijú – pi! pite!
jedia – jedz! jedzte!
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bijú – ______________________________

86

9. a) Text zmeňte na rozkaz. Pomôžte si aj tvarmi imperatívu v úlohe 8.
Vstávam ráno o pol siedmej. Sprchujem sa. Raňajkujem chlieb s maslom a syrom, pijem čaj
s medom. Do školy chodím o pol ôsmej. Ponáhľam sa. V škole sedím pri svojej priateľke Ivete.
Odpovedám na otázky a hlásim sa. V škole sa nikdy nehrám. Na desiatu jem chlieb so šunkou

a pijem džús. Obedujem v školskej jedálni. Zjem všetko. Po obede píšem diktát. Domov idem
s priateľkou Oľgou. Hrám s Oľgou a s bratom šach. Potom si vezmem peniaze a tašku a nakúpim
potraviny v supermarkete. Doma sa učím a čakám na mamu a otca. Večeriam o pol siedmej.
O ôsmej už spím. Dobrú noc!
Príklad: Vstávaj ráno o pol siedmej!
b) Rozkazy dajte do tvaru 2. osoby plurálu.
Príklad: Vstávajte ráno o pol siedmej!

10.

V odpovedi použite antonymum a zápor.

Príklady: a) Vaša záhrada je veľká? – Naša záhrada nie je veľká, je malá.
b) Kupujete starý chlieb? – Nie, nekupujeme starý chlieb, kupujeme nový.
a) Vaša ulica je široká? Si hladný? Tvoja učiteľka je pokojná? Vaše auto je pomalé? Vaša trieda je
špinavá? Ten chodník je suchý? Váš sused je usilovný? Si starý?
b) Máš rada teplé mlieko? Čítate nudnú knihu? Píšete dlhé diktáty? Maľuješ staré mesto?
Hovoríte o tom smutnom filme? Pracujete vo veľkom obchode? Má chudého otca? Sedíš so
škaredou spolužiačkou?

cŕŕn!

a) Počúvajte text. Potom očíslujte obrázky podľa textu.

7/V meste

11.
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b) Zapíšte, aký rozvrh majú dnes žiaci z textu.
1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

.

12. Do kolónky KTO napíšte skratku podľa textu: I (Ivan), J (Júlia), O (otec), M (mama).
rád/rada nakupuje

7/ V meste

v papiernictve
v drogérii
v supermarkete
v kvetinárstve
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KTO

dnes kupuje
chlieb
zošity
kvety
krémy

KTO

kupuje
pre starú mamu
pre brata
pre rodinu
pre sestru

KTO

