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Banská
Bystrica Košice

Bratislava

Nitra

1. Michal, čo robíš na chalupe na jar?
Pomáham mame v záhrade, bicyklujem sa a  hrám futbal.

na jar                               v lete                                    na jeseň                       v zime

Ročné obdobia

Počasie

jar                                        
leto                                        jeseň                             zima 

Kedy?  

leto 
zbierať maliny a jahody,
plávať, polievať záhradu

jeseň
pomáhať otcovi strihať stromy,
rýľovať, zbierať ovocie

zima

lyžovať sa, korčuľovať sa,
sánkovať sa, hrať šach 

Čo robíte radi na jar, v lete, na jeseň, v zime? 

prší  

(husto) sneží

fúka (silný) vietor svieti slnko mrzne

je oblačno/je zamračené

je jasno

je hmla 

je 25° C (stupňov Celzia)

je víchrica

je teplo/
/horúco

je zima /
je chladno  

je búrka    

je fujavica  

je poľadovica

8. lekciaKedy? – ročné obdobia

Aké je dnes počasie?/ 
Ako je dnes vonku? – počasie 

Naša chalupa – opis 

Robíme na záhrade 

Ovocie a zelenina

NA DEDINE
A: KONVERZÁCIA 

??



2. Evka, čo robíš na chalupe, keď vonku  mrzne?
Sedím pri peci a čítam knihu alebo hrám s bratom karty.

okrúhly

oválny

obdĺžnikový

štvorcový

trojuholníkový

mrkva

kaleráb

petržlen

zemiak
tekvica

hrach fazuľa

hlávkový šalát
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víchrica fujavica poľadovica
prší, fúka silný vietor... husto sneží... ...

ríbezľa

čerešňa

višňa

hruška

jablko

slivka

jahoda hrozno

broskyňa

marhuľa

Čo robíte, keď vonku mrzne/je búrka/je jasno/je horúco?

ísť von lyžovať sa alebo
pomáhať mame variť 

ísť k potoku chytať raky
alebo hrať s otcom šach

ísť navštíviť suseda
alebo počúvať rádio

behať po lúke alebo
kúpať sa v potoku 

sneží                                prší fúka vietor svieti slnko

Ovocie

Tvar

Zelenina

??

??

3. Ako je dnes vonku? Aké je počasie, keď je vonku búrka?
Dnes je búrka. Vtedy silno prší, je zamračené a chladno.

4. Akú zeleninu pestujete? Aké ovocie pestujete?
Pestujeme mrkvu. Pestujeme ríbezle.
Kde pestujete zeleninu? Kde pestujete ovocie?           
V záhrade/na poli. V sade.

Aké kvety pestujete?



Voľné dni trávi Evka so svojou rodinou na chalupe. Je to 

starý dedinský dom, ktorý sa používa na rekreáciu.

Dedina leží v údolí, všade okolo sú vysoké hory. Za chalupou tečie čistý potok.   

Chytáme tam ryby. Chalupa je biela, má vysoký komín, zelené okná a červenú

strechu. Vnútri je dlhá chodba, veľká kuchyňa, dve izby, kúpeľňa a WC. 

V prednej izbe sú dve postele – jedna dvojlôžková a jedna poschodová. V rohu stojí keramická pec.

Máme tu aj skriňu, oválne zrkadlo a malý okrúhly stolík so stoličkou.  Pri posteli sú nočné stolíky s lam-

pou. Veľká maľovaná lampa visí v prostriedku. Na podlahe sú pestré koberce. V prednej izbe bývam ja

s bratom Michalom a občas aj starí rodičia.

V zadnej izbe spávajú naši rodičia. V spálni je tiež keramická pec a starý nábytok po pradedkovi a pra-

babke. Ich fotka visí na stene. V chalupe nie je obývačka. 

V kuchyni stojí starý kredenc, sporák, skrinka s umývadlom a veľký obdĺžnikový drevený stôl s lavicou.

Tam večer radi sedíme, hráme karty a rozprávame sa. Jeme pritom ovocie alebo koláče. 

Úlohy

a) Odpovedzte na otázky k textu:

Kde trávia Evka a Michal voľné dni? Čo je to chalupa? Kde leží dedina? Čo je všade okolo? Čo 
tečie za chalupou? Čo tam deti robia? Akú farbu má chalupa? Aké izby má chalupa? Čo je v pred-
nej izbe? Aké je zrkadlo? Aký je stolík? Aká je lampa v prostriedku? Kde stojí keramická pec? Kto 
býva v prednej izbe? Kto býva v zadnej izbe? Aký nábytok je tam? Aký nábytok sa nachádza 
v kuchyni? Čo robia radi Novákovci večer v kuchyni?

b) Odpovedzte:

Aké izby máte vo vašom dome/vo vašom byte? Aký nábytok máš vo svojej izbe? Kde chceš bývať 
radšej – v dome alebo v byte? Akú farbu má váš dom a vaša strecha? Akú farbu majú vaše okná?
Aký tvar má váš stôl? Aký tvar má vaše zrkadlo?

Rozhovor
Zuzka: Evka, prosím ťa, čo robíte na tej vašej chalupe v lete?

Evka: V lete celý deň s bratom beháme po lúke a po lese.

Zuzka: Po lese? A prečo? 

Evka: Zbierame tam maliny a jahody. 

Zuzka: Občas aj športujete?

Evka: Jasnačka. V lete  sa bicyklujeme, kúpeme sa v potoku 
alebo sa hráme rôzne hry s loptou. 8
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1.

2.

3.

4.

Na chalupe

Aký tvar má prvý stôl?                             Prvý stôl je oválny. 

B: TEXTY  



Zuzka: A čo robíte na jeseň? 

Evka: Keď je pekne, zbierame v lese hríby a černice. 
A často pomáhame mame a otcovi v záhrade.

Zuzka: Vy tam máte aj záhradu? Čo tam pestujete?    

Evka: V záhrade rada pracuje predovšetkým naša 
mama. Otec rýľuje a ona sadí, pleje, okopáva 
a polieva. Pestuje kvety aj zeleninu.

Zuzka: Aj váš otec rád pracuje v záhrade?

Evka: On sa stará o ovocné stromy a kríky. Už sa teším 
na jeseň! Vtedy prídu aj starí  rodičia a všetci spolu 
zbierame úrodu, varíme lekvár a ovocnú šťavu. Mňam! 

Zuzka: Môžem prísť na vašu chalupu niekedy aj ja?

Evka: Pravdaže, príď! Hurá, už sa teším!

Úlohy

a) Utvorte otázky k rozhovoru a odpovedzte na ne.

b) Odpovedzte: 

Máte aj vy chalupu? Bývaš na dedine alebo v meste? Kde chceš bývať radšej – na dedine alebo 
v meste? Čo robíš rád na dedine? Čo robíš rád v meste? Máte záhradu? Robíš rád v záhrade?

Bratislava 
Bratislava má starobylé historické jadro s hradom, moderné 

sídliská, nákupné centrá, univerzity a vysoké školy, divadlá a iné

zaujímavosti. Cez mesto tečie rieka Dunaj. Po Dunaji plávajú lode, pri brehu kotvia lodné reštaurácie.

Bratislavčania sa cez víkend radi prechádzajú po nábreží, navštevujú galérie, múzeá, kiná a divadlá. 

V centre sa nachádza Hlavné námestie. Stojí tu zaujímavá fontána so sochou. Je to cisár Maximilián,

ale ľudia ho volajú rytierom Rolandom. V historickej Starej radnici je dnes múzeum. Za radnicou stojí

nádherný Primaciálny palác so zaujímavou Zrkadlovou sieňou. Konajú sa tu významné akcie, koncerty

a sobáše. Unikátom sú však staré anglické gobelíny. Rozprávajú antický príbeh o nešťastnej láske.  
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C: REÁLIE  
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Slovník k textu
antický = antik, altertümlich
Bratislavčan, m. = der Bratislavaer
Bratislavčanka, f. = die Bratislavaerin
breh, m. = das Ufer
cisár, m. = der Kaiser
divadlo, n. = das Theater
Dunaj, m. = die Donau
fontána, f. = die Fontäne, der Springbrunnen
gobelín, m. = der Gobelin
jadro (mesta), n. = das Innere (Zentrum)
konať sa (koná sa, konajú sa) = stattfinden 
kotviť (kotví, kotvia) = ankern
láska, f. = die Liebe
lodný = Schiff[s]-
nábrežie, n. = das Ufer, der/das Kai
nádherný = herrlich, prächtig, prachtvoll
nákupné centrum, n. =  das Einkaufszentrum
nazývať (nazýva, nazývajú) = nennen, heißen
prechádzať sa (prechádza sa, prechádzajú sa) 

= spazieren

príbeh, m. = das Ereignis, die Geschichte
Primaciálny palác, m. = das Primatialpalais
radnica, f. = das Rathaus
rytier, m. = der Ritter
sídlisko, n. = die Siedlung, das Wohnviertel
sieň, f. = der Saal, der Festsaal
sobáš, m. = die Eheschließung
socha, f. = die Statue, die Skulptur
starobylý = altertümlich
šťastný = glücklich
tiecť (tečie, tečú) = fließen 
unikát, m. = das Unikat
víkend, m. = das Wochenende
vysoká škola, f. = die Hochschule
významný = bedeutungsvoll, bedeutsam, wichtig
zaujímavosť, f. = das Interessante, 

die Sehenswürdigkeit
zrkadlový = Spiegel-

Úloha

Kde bývajú Zuzka a Evka? Čo sa nachádza v tomto meste? Čo je Dunaj? Čo pláva po Dunaji? 
Kde stojí fontána so sochou? Aký cisár je to? Ako ho ľudia nazývajú? Kde je dnes múzeum? 
Kde stojí Primaciálny palác? Čo je v paláci? Čo sa tu koná? Čo rozprávajú gobelíny?

Sviatky na Slovensku
V zime sú Vianoce – sviatky pokoja, lásky a hojnosti. 
V byte žiari ozdobený vianočný stromček. Pod 
stromčekom sú darčeky. Po dedine chodia speváci 
a spievajú vianočné piesne – koledy. Na Štedrý 
večer jedia Slováci tradičné jedlá: ako predjedlo 
oblátky s medom a cesnakom, orechy a opekance 
s makom, ako hlavné jedlo jedia kapustnicu (kyslú 
kapustovú polievka s hríbami) a potom vyprážanú 
rybu so zemiakovým 
šalátom. Tradičná 
ryba je kapor. 
O polnoci ide 
celá rodina 
do kostola. 



Slovník k textu
biť (bije, bijú) = schlagen
cesnak, m. = der Knoblauch
darček (demin. od dar), m. = das kleine

Geschenk
groš, m. = der Groschen
hojnosť, f. = der Überfluss
jedlo, n. = das Essen, die Speise
kapor, m. = der Karpfen
kapustnica, f. = die Sauerkrautsuppe
kapustový = Kraut-, Kohl-
koleda, f. = das Weihnachtslied
korbáč, m. = die Peitsche
kyslý = sauer 
mak, m. = der Mohn
maľovaný = 1. gemalt; bemalt (ein bemaltes Osterei)
mastný = fett, fettig, Fett-
na (účel) = für (Zweck)
oblátka, f. = die Oblate, die Waffel
odmena, f. = die Belohnung
opekance (opečené malé buchty), m. pl. = kleiner 

Weihnachtskuchen, (das kleine gebackene 
Hefegebäck/die Buchtel) 

orech (vlašský), m. = die Nuss (Walnuss)
ozdobený = dekoriert, geschmückt, verziert
pišťať (piští, pištia) = quietschen
pokoj, m. = die Ruhe, die Stille 

polievať (polieva, polievajú) = [be]gießen
polievka, f. = die Suppe
polnoc, f. =  die Mitternacht
predjedlo, n. = die Vorspeise
rečňovanka, f. = der Zählreim, der Auszählraum
rozprávať (rozpráva, rozprávajú) = erzählen
skoro ráno = am Morgen in der Früh
skryť sa (skryje sa, skryjú sa) = sich verstecken, 

sich verbergen
stromček (demin. od strom), m. = das Bäumchen
stužka, f. = das Bändchen, die Masche
sviatok, m. = der Feiertag, der Festtag, das Fest
šibať (šibe, šibú) = peitschen, geißeln
Štedrý večer, m. = der Heilige Abend
tradičný = traditionell, herkömmlich
utekať (uteká, utekajú) = laufen, rennen
vajce, n. = das Ei
Veľká noc, f. = Ostern
Vianoce, f. pl. = Weihnachten
vianočný = weihnachtlich, Weihnachts-
vŕbový = Weiden-
vyprážaný = gebraten
západný = westlich, West-
zemiakový šalát, m. = der Kartoffelsalat
žiariť (žiari, žiaria) = strahlen, scheinen, leuchten

Aké sú tradičné vaše Vianoce a vaša Veľká noc?

94
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sa mladí chlapci tešia na Veľkú noc. Už skoro ráno chodia po dedine a polievajú dievčatá a ženy stu-
denou vodou. Na západnom Slovensku dievčatá bijú (šibú) vŕbovým korbáčom. Hovoria pritom túto
rečňovanku:

Šibi-ryby mastné ryby,
od korbáča kus koláča,
ešte jeden groš,
už je toho dosť.     

Dievčatá pištia a utekajú skryť sa. Za odmenu dajú chlapcom maľované vajcia a farebnú stužku na kor-
báč.   

??



D: HRY SO SLOVAMI  
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1. miestny úrad, 2. cintorín, 3. kostol, 
4. škola, 5. zastávka autobusu a autobus,
6. obchod Potraviny, 7. pohostinstvo, 
8. potok, 9. cesta, 10. gazdovské domy

1.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

6.
7.

5.

Úloha 1: Podľa obrázka poraď cudzincovi, ako sa dostane od       
kostola a) na cintorín, b) k obchodu, c) ku škole, 
d) k miestnemu úradu, e) na zastávku autobusu.

Tvoríme adjektíva
Príklad: kaleráb-0 – kaleráb-ový; mrkv-a – mrkv-ový

višň-a
zemiak        jablk-o                            

čerešň-a                   hrach 

petržlen -ový        fazuľ-a
tekvic-a             hrušk-a      

slivk-a        ríbezľ-a          

Adjektívum spojte so substantívom. Vyberte si z možností:
prívarok                        kompót                              lekvár              koláč

riek-a let-o cest-a            

obchod -ný/-ny knih-a    

jar štát telefón               

K > Č,   H > Ž 

Adjektíva spojte s vhodným substantívom: loď, obchod, ulica, kvet, slnko, čas, úradník, 
búdka,  škola, bicykel...

Tvoríme adverbiá
múdr-y      mlad-ý       

zaujímav-ý       vysok-ý   

ťažk-ý -o     rýchl-y       

ľahk-ý         dlh-ý               

Adverbiá spojte s vhodným slovesom: hovoriť, odpovedať, sedieť, obedovať, chodiť, behať, 
učiť sa...
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E: OKIENKO DO KULTÚRY  

Báseň 
Komu? Čomu?

Povedal som Ružene, aby žila blažene,
Povedal som Ivici, že má pehy na líci.
Povedala Petrovi, vraj má úsmev medový.
Povedala dubu, mestu, že už pôjde za nevestu.

Vianočná pieseň 
Tichá noc, svätá noc!

Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,

stráži dieťatko, nebeský dar. 
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Úloha 2: Poskladajte z písmen 4 slová. Pomenúvajú časti domu.

Ako sa volá izba, kde spíme?  _____________________

Ako sa volá izba, kde varíme a jeme? _____________________

Ako sa volá izba, kde pozeráme televízor a relaxujeme? _____________________

Ako sa volá izba, kde sa sprchujeme? _____________________

Hra
Učiteľ bude hovoriť: „Zelenina je dobrá, zelenina je zdravá – petržlen je zelenina.“ Žiaci dvíhajú
rýchlo obidve ruky dohora, ale iba vtedy, keď je veta pravdivá (teda ak petržlen je naozaj zele-
nina). Ak veta nie pravdivá, ruky zostanú dole. Kto sa pomýli, vypadáva z hry.

hruška, ríbezľa, zemiak, mrkva, papier, hrach, okno, vták, električka, fazuľa, slivka, dom, strom,
kaleráb, jablko, tekvica, dedina, bicykel, pes, hlávkový šalát, rak, čerešňa, černica, hríb...

To isté sa môžete zahrať s ovocím. Veta znie: „Ovocie je dobré, ovocie je zdravé – hruška je ovo-
cie.“

Ľudová múdrosť
V zime
Keď je december studený, s úrodným rokom je spojený.
Na jar
Na svätého Gregora idú ľady do mora. (12. 3.)
Studený máj – v stodole raj.
V lete
Na svätého Jána otvára sa letu brána. (24. 6.)
Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. (8. 6.)
Na jeseň
September – z poľa ber!
Katarína na ľade, Vianoce na blate.
V slovenskej škole píšu žiaci 6. 12. učiteľom na tabuľu:

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa!
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F: GRAMATIKA

bezvetrie, n. = die Windstille
búrka, f. = das Gewitter
často = oft
dedina, f. = das Dorf
dedinský = dörflich, Dorf-
drevený = hölzern, Holz-
dvojlôžkový = Zweibett-, Doppel- 
fotka (hovor. od fotografia), f. =  das Foto
fujavica, f. = das Schneegestöber, 

der Schneesturm 
fúkať (fúka, fúkajú) = blasen, wehen
hmla, f. = der Nebel
hora, f. = der Wald, der Berg
horúco = heiß, hitzig
hríb, m. = der Stein-, Herrenpilz
husto = dicht
chalupa, f. = das Bauernhaus, das Landhaus
chladno = kalt, kühl, frostig
chytať (chytá, chytajú) = fangen, greifen
ich = ihr(e) pl.

jar, f. = der Frühling
jasnačka (slang. od jasné) = klar, klaro
jasno = hell, klar
jeseň, f. = der Herbst
k, ku (+ D) = zu
karta (hracia), f. = die [Spiel-]Karte
keď = wenn, als
keramický = keramisch
koberec, m. = der Teppich
komín, m. = der Schornstein, der Kamin, 

der Rauchfang 
kompót, m. = das Kompott
kredenc (hovor. od príborník), m. = die Kredenz
krík, m. = der Strauch, der Busch
kúpať sa (kúpe sa, kúpu sa) = sich baden
les, m. = der Wald
leto, n. = der Sommer
lopta, f. = der Ball
lúka, f. = die Wiese
maľovaný = gemalt, bemalt
miestny úrad m. = das Bezirksamt, das Gemeindeamt
mňam = lecker
mrznúť (mrzne, mrznú) = frieren, gefrieren 
nábytok, m. = Möbel
navštíviť (navštívi, navštívia) = besuchen
nočný = Nacht-, nächtlich

G: SLOVNÍK  

Datív sg. – komu? čomu?

maskulínum anim. feminínum                      maskulínum inanim. + neutrum
akému? akej?                                                akému?

tomu môjmu peknému   tej mojej peknej tomu môjmu peknému
kamarátovi                             priateľke/ulici stromu, mestu, dievčaťu

-ovi -e/-i -u 

PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ (PRONOMINÁ)
sg.      m.     f.         n.                      pl.               m.     f.        n.

1. ja     – môj, moj-a, moj-e my         – náš, naš-a, naš-e

2. ty     – tvoj, tvoj-a, tvoj-e vy           – váš, vaš-a, vaš-e

3. on    – jeho oni, ony – ich
ona  – jej
ono  – jeho

Zámeno „svoj“
Ja mám červené auto. Ja vidím červené auto. = Ja vidím svoje auto. (auto patrí subjektu vety) 

Ty vidíš červené auto. = Ty vidíš moje auto.  (auto nepatrí subjektu vety)

On má modré auto.      Ja vidím modré auto. = Ja vidím jeho auto.  



občas = bisweilen, manchmal, zeitweise
oblačný = wolkig, bewölkt, trüb[e]
obývačka, f. = das Wohnzimmer
okolo = rundherum, rundum
okopávať (okopáva, okopávajú) = hacken, umgraben, 

häufeln
opis, m. = 1.die Beschreibung; 

2. die Umschreibung 
ovocný =  Obst-
pec, f. = der Ofen
pestovať (pestuje, pestujú) = anbauen,  

anpflanzen, ziehen, züchten
plieť (pleje, plejú) = jäten
po (časovo) = nach
počasie, n. = das Wetter
pohostinstvo, n. = das Gasthaus, der Gasthof
poľadovica, f. = das Glatteis
polievať (polieva, polievajú) = [be]gießen 
pomáhať (pomáha, pomáhajú) = helfen
poschodový = mehrstöckig
potok, m. = der Bach
prababka (prastará mama), f. = die Oma
pradedko (prastarý otec), m. = der Opa
predný = vordere, Vorder-, Vor-
predovšetkým = vor allem, vorerst,
pri (+L) = bei
pritom (časovo) = zugleich
prívarok, m. = die Beilagen-Soße
pršať (prší) = regnen
rádio, n. = der Funk, der Rundfunk
rak, m. = der Krebs, der Hummer
rekreácia, f. = die Erholung 
ročné obdobie, n. = die Jahreszeit
rozprávať (rozpráva, rozprávajú) =  miteinander

sprechen
ryba, f. = der Fisch
rýľovať (rýľuje, rýľujú) = stechen, graben,  

umgraben
sad, m. =  der Obstgarten

sadiť (sadí, sadia) = pflanzen, setzen
silno = stark
silný = starker
skrinka (demin. od skriňa), f. = das Schränkchen,       

das Kästchen
slnko, n. = die Sonne
snežiť (sneží) = schneien (es schneit)
spávať (spáva, spávajú) = schlafen
spolu = zusammen
sporák, m. = der Herd
starať sa (stará sa, starajú sa) = sorgen,

sich kümmern
stena, f. = die Wand
stolík (demin. od stôl), m. = das Tischchen, 

das Tischlein
strecha, f. = das Dach
strihať (strihá, strihajú) = 1. schneiden; 2. stutzen
šťava, f. = der Saft
teplo, adv. = warm, heiß
tiecť (tečie, tečú) = fließen
tiež = auch
tráviť (trávi, trávia) = verbringen, verleben
údolie, n. = das Tal
úroda, f. = die Ernte
vietor, m. = der Wind
víchrica, f. = der Sturmwind
visieť (visí, visia) = hängen
voľný = frei
všade = überall, allerorts
vtedy = damals
zadný = hinter, rückwärtig, Hinter-
zamračené = bewölkt
zbierať (plody) (zbiera, zbierajú) = (auf)sammeln

(Früchte)
zima, f. = der Winter
zima (adv.) = kalt
zrkadlo, n. = der Spiegel  

obdĺžnikový = rechteckig
okrúhly = rund
oválny = oval

štvorcový = quadratisch
trojuholníkový = dreieckig

TVAR FORM

broskyňa, f. = der Pfirsich  
čerešňa, f. = die Kirsche
černica, f. = die Brombeere
hrozno, n. = die Traube
hruška, f. = die Birne
jahoda, f. = die Erdbeere

malina, f. = die Himbeere
marhuľa, f. = die Aprikose, die Marille
melón, m. = 1. die Melone, die Zuckermelone; 

2. die Wassermelone
ríbezľa, f. = die Johannisbeere, die Ribis[e]l 
višňa, f. = die Weichsel, die Sauerkirsche

OVOCIE OBST

fazuľa, f. = die Bohne, die Fisole
hlávkový šalát, m. = der Kopfsalat, grüner Salat 
hrach, m. = die Erbse
kaleráb, m. = der Kohlrabi

mrkva, f. = die Möhre, die Karotte
petržlen, m. = die Petersilie
tekvica, f. = der Kürbis

ZELENINA GEMÜSE
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1. Povedzte, ku komu idete na návštevu. Použite prepozíciu 

k + D.

Idem na návštevu k (priateľ, brat, Juraj, lekár, Fero, študent, žiak) _________________

__________________________________________________________________________.

Idem na návštevu k (priateľka, sestra, lekárka, Inga, Táňa, Zoja) ______________________

__________________________________________________________________________.

Idem na návštevu k (dieťa, dievča) ______________________________________________.

Idem na návštevu k (svoj dobrý kamarát, svoja dobrá kamarátka, svoje dobré dieťa) _______

2. a) Upracte izbu po maľovaní. Použite prepozície

k/ku + D        na + A.

Daj posteľ ku (stena) ________________. Daj nočné stolíky k (posteľ) _________________.
Daj stolnú lampu na (nočný stolík) _________________________________________.  Daj 
rádio k (nočná lampa) ________________________________.  Daj skriňu k (okno) _______. 
Daj stôl k (nočný stolík) _____________________________________. Daj stoličky k (stôl) 
__________________. Daj koberec na (podlaha) ________________________ k (posteľ) 
_________________________.

b) Kde sa teraz veci nachádzajú? Použite prepozície.
v, pri, na + L.     

Posteľ  stojí v (izba) ____________  pri (stena) ______________. Nočné stolíky stoja pri 
(posteľ) ______________. Stolná lampa je na (nočný stolík) ________________________
________________.  Rádio je pri (nočná lampa) ____________________________. Skriňa 
je pri (okno) _________________. Stôl sa nachádza pri (nočný stolík) __________________
______________________.  Stoličky stoja pri (stôl) __________________. Koberec leží na 
(podlaha) ____________________  pri (posteľ, f.) __________________. Obraz visí na (stena)

______________ .

3. Odpovedzte.

Kde je zelená kniha?
Kde sú zošity?
Kde je modré pero?
Kde sú perá?
Kde je papier? 
Kde je červená kniha?
Kde je taška?
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4. Utvorte vetu s privlastňovacím zámenom. 

Príklad: Ja mám červené auto. – Moje auto je červené.

Ty máš modré auto. Júlia má žlté auto. Rodičia majú zelené auto. Vy máte čierne auto. 
My máme  biele auto. Ivan má staré auto. Ony majú rýchle auto. Ja a môj muž máme nové auto.     

5. a) Doplňte zámeno svoj, svoja, svoje podľa príkladu. 

Ja mám červené auto. Moje auto je červené. Vidím svoje červené auto.
Ty máš modrý dom. ______ dom je modrý. Vidíš _______ modrý dom.
Oni majú zelenú izbu. ______ izba je zelená. Vidia _______ zelenú izbu.
Vy máte čierneho psa. _______  pes je čierny. Vidíte ___________ čierneho psa.
On má žlté kvety.______ kvety sú žlté. Vidí __________ žlté kvety.
Ona má červené čerešne. ___________ čerešne sú červené. Vidí ________ červené čerešne.
My máme oranžové zošity. ________ zošity sú oranžové. Vidíme __________ oranžové zošity.
Dieťa má farebnú loptu. ________ lopta je ...                   Dieťa vidí _________ ...

b) Doplňe zámeno svoj v správnom tvare.

Dieťa sa hrá so __________ loptou. Eva má rada _________ priateľky. Žiak kreslí ________ 
rodinu. Ivan ide so ___________ bratom do kina. Otec kupuje __________ dcére bicykel. Pes leží 
pred   ____________ búdou. Adrianka sa rozpráva so __________ starým otcom. Mama telefonuje 
_________ synovi. Radi navštevujeme ________ strýka. 

c) Rozhodnite, kedy použijete zámeno svoj.

Ja mám červené auto.
Ty máš modré auto.
Oni majú zelené auto.
Vy máte čierne auto.
On má žlté auto.
Príklad: On vidí červené auto. = On vidí moje auto. 

Ja vidím červené auto. = Ja vidím svoje auto. 

Ja vidím modré auto. = _______________________________________________________.

Ty vidíš červené auto.= ______________________________________________________.

My vidíme žlté auto. = ________________________________________________________.

Oni vidia zelené auto. = _______________________________________________________.

Ja vidím zelené auto. = _______________________________________________________.

Ona vidí žlté auto. = _________________________________________________________.

On vidí žlté auto.= ___________________________________________________________.

Ty vidíš modré auto. = _______________________________________________________.

Ja vidím žlté auto. = _______________________________________________________. 

My vidíme modré auto. = _____________________________________________________.

Ony vidia čierne auto. = ______________________________________________________. 
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Madrid

Praha

Bratislava

Budapešť

Paríž
Viedeň

6. Aké je dnes počasie v mestách na obrázku?

Príklad: V Prahe dnes mrzne. Je zamračené a veľmi chladno... 

7. Detektív hľadá stratenú knihu. Pomôžte mu!

Kde je kniha? Kniha je v (tá svetlá taška) ___________________________________________. 
Kde je tá taška? Taška je v (tá veľká skriňa) ________________________________________. 
Kde je tá skriňa? Skriňa je v (naša spálňa) _________________________________________. 
Kde je vaša spálňa? Spálňa je v (ten starý byt) ______________________________________. 
Kde je ten byt? Byt je v (to moderné mesto) ________________________________________.  
Kde je to mesto? To mesto je na (Slovensko) _______________________________________.

8. Zopakujte si otázky a rôzne odpovede na ne.
Ako sa voláš? Si Maďar? Čím si? Si lekár? Ako sa máš? Čo je to? Kto je to? Aký je to lekár? 
Aká je to kniha? Aké je to dieťa? Aký si ty? Kde je lampa? Kde je koberec? Kde stojí auto? Je to 
tvoja mama? Hovoríš už po slovensky? Čo si dáš? (Čím ťa môžem ponúknuť?) Hráš rád/rada 
šach? Aký má tvoja rodina byt? Čo robí mama? Čo robíš rád/rada? Máš sestru/brata? Koľko je 
hodín? Aké hodiny máš dnes v škole? O koľkej/Kedy sa začína vyučovanie? Ako sa dostaneš 
domov? Čo máš v školskej taške? Kde kúpiš chlieb a maslo?         
Aké je dnes počasie?/Ako je dnes vonku? Aké počasie je v apríli? Ktoré ročné obdobie máš 
rád? Prečo? 

9. Deti na chalupe neradi

pestujú zeleninu, strihajú stromy, zbierajú maliny, chytajú raky, pijú mlieko, kupujú potraviny, 
varia obed, sedia pri peci, čítajú knihy, polievajú mrkvu, okopávajú ruže, ležia v posteli, učia sa,
spievajú, pomáhajú mame a otcovi, plejú
Rozkážte im, aby to robili.
Príklad: Deti, pestujte zeleninu! 



DOPLŇOVAČKA
Podľa obrázkov doplňte do prvej doplňovačky názvy zeleniny a do druhej doplňovačky názvy
ovocia.

10. Otec má stretnutie v škole po dvadsiatich rokoch. Jeho spolužiaci sú:
Meno:            Zdeno Surový              Iveta Žiaková                     Silvia Lakatošová
Bydlisko:       Žilina                            Banská Bystrica                Dolný Kubín
Zamestnanie: technik vo fabrike         predavačka v obchode      učiteľka na vysokej

na papier s ovocím a zeleninou        škole                    
Plány:            chce pracovať               čaká svoje druhé dieťa     chce učiť slovenčinu 

v medzinárodnej firme na univerzite vo Viedni
Urobte vo dvojiciach rozhovor medzi otcom a  Zdenom,

Zdenom a Ivetou,
Zdenom a Silviou.

Príklad: Otec: Kde teraz bývaš, Zdeno?
Zdeno: V Žiline. Som tam technikom vo fabrike na papier.
Otec: Áno? Si s prácou spokojný?
Zdeno: Nie veľmi. Chcem pracovať v medzinárodnej firme. 
Otec: Fajn. Držím ti palce!
Zdeno: A čo ty, Ivan. Kde teraz bývaš?
Otec: .........

11. Zuzana telefonuje. Zapíšte si odpovede na otázky:

Meno (Komu telefonuje?): Činnosť (Čo robí?):
Miesto (Kde sa nachádza?): Plán (Čo chce robiť zajtra?):

12. Je to pravda? Ak áno, dajte k mesiacu znamienko +.

január júl
apríl október
máj december
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