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9. lekciaOdkiaľ si? – pôvod  

Koľko? – množstvo

Denný program  

Pomáhame mame – včera a dnes

Nakupovanie 

Oblečenie

MÔJ DEÒ
A: KONVERZÁCIA 

Odkia¾ si?

Ko¾ko? – Aké množstvo?

Som Rakúšan. Pochádzam z Rakúska. A ty? Slovensko zo Slovenska

Som Slovenka. Pochádzam zo Slovenska. Amerika z Ameriky

1. Miguele, odkiaľ si?                                                                              Z / ZO
Som z Portugalska.                                         zo Španielska, zo Slovenska, zo Zimbabwe

A ty, Ján?                                                                                                        

Pochádzam zo Slovenska. Som Slovák.                                                       

A vy, Swen a Olah? Odkiaľ ste? Z Ameriky?

Nie, my nie sme z Ameriky. Pochádzame zo Švédska.

Jean − Viktor −   Bob a Tonny; Halina   − Juan             − Blanka a Honza
Francúzsko        Rusko Anglicko                    Poľsko     Španielsko      Čechy −  z Čiech  

najskôr   –   potom   –   medzitým   –   nakoniec
2. Kristián, čo robíš ráno?

Najskôr vstanem, potom sa umyjem a nakoniec idem do kuchyne raňajkovať.

A čo robíš medzitým?

Medzitým si spievam. 

Logicky určite poradie činností. Poslednú činnosť robí Kristián medzitým.

RÁNO                           PREDPOLUDNÍM                             VEČER

odísť do školy počúvať pani učiteľku ísť spať 
obliecť si vetrovku odpovedať pred tabuľou hrať sa s Adriankou 
umyť si zuby hlásiť sa učiť sa 
telefonovať z mobilu hrať sa s perom rozprávať sa s mamou a otcom 

jedno balenie – dve balenia – päť balení

jedno kilo      – dve kilá      – päť kíl            

jeden liter       – dva litre      – päť litrov          + G pl.

jeden kus      – dva kusy    – päť kusov

jedna fľaša     – dve fľaše    – päť fliaš

ŠTVRŤ kilogramu/kila (250 dekagramov/deka)

POL kilogramu/kila (500 dekagramov/deka)

TRIŠTVRTE kilogramu/kila (750 dekagramov/deka)

jedno balenie stačí (sg.) dve (tri, štyri) balenia stačia (pl.)

päť (šesť...) balení stačí (sg.)
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Odev/Oblečenie

Obuv/Topánky

3. Mami, potrebujeme mlieko?

Áno.
Koľko litrov mám kúpiť?

Aspoň päť.
Bude to stačiť?

Pravdaže, päť litrov mlieka vydrží do pondelka.

mäkký syr minerálna voda chlieb maslo  
5 – balenie 10 – fľaša 2 – kilo 3 – kus  

MUŽI – ponožky, tričko, krátke/dlhé, tenké/hrubé nohavice,  košeľa
s krátkym/s dlhým rukávom,  
oblek, sako, kravata, sveter, vesta, rifle/džínsy, 
jarný kabát, zimný kabát (zimník), vetrovka,
šiltovka, klobúk, baranica

ŽENY – pančuchy, letné/vlnené šaty, blúzka s krátkym/s dlhým rukávom, pulóver, 
tenká/hrubá sukňa, kostým, kožuch, rukavice, šál,
klobúk, šatka, čiapka – kabelka, dáždnik

sandále, šľapky, tenisky 
mokasíny, lodičky, poltopánky           papuče
čižmy, teplé topánky

4.
Mám na sebe/mám oblečené/obuté Rád/Nerád si obliekam Najradšej nosím
červené tričko... klobúk... úzke rifle... 

5. Deti, čo si obliekate a obúvate v lete?

Michal: Ja si v lete obliekam tričko a krátke nohavice. Obúvam si sandále.

Evka:   Ja si v lete obliekam letné šaty. Obúvam si šľapky.

jar zima jeseň 
Michal: Michal: Michal:
Evka: Evka: Evka: 

teraz sa hrám – včera som sa hral/hrala/hralo

6. –  Ahoj, tu je Miro! Si to ty, Silvia?

–  Áno. Čauko!   
Čo práve teraz robíš?

Hrám sa počítačovú hru. 
A kde si bola včera o tomto čase? Nedvíhala si telefón.

Bola som u kamarátky. Učili sme sa spolu.

Ružena – Ivana Karol – Ľudo stará mama – Adrianka  
žehliť bielizeň hrať so sestrou karty pomáhať mame upratovať
v drogérii – nakupovať      na chalupe  – pracovať v záhrade   u tety susedy – pozerať televízor

Cŕŕŕn, zvoní budík. Vypnem ho a spím ďalej. Cŕŕŕn, o chvíľu
zvoní mobil. 
– Evka, už si hore? – pýta sa mama. 

A tak rýchlo vstanem, umyjem sa studenou vodou, utriem sa a idem späť do izby.
Vonku je chladno, iba 5 stupňov Celzia. Oblečiem si teplý pulóver, žltú vlnenú sukňu a teplé panču-  
chy. Obujem si papuče a idem do kúpeľne učesať sa. Odtiaľ sa ponáhľam do kuchyne. 

B: TEXTY  
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Zapnem mikrovlnku a ohrejem si mlieko. Medzitým si natriem chlieb maslom a medom. Rýchlo jem,
počúvam rádio a pozerám na hodinky.

Potom poodkladám zo stola, dám si do tašky desiatu a umyjem si zuby. Nakoniec si oblečiem zim-
ník, obujem si teplé topánky, vezmem školskú tašku a zamknem dvere. 

Hurá! Z domu odchádzam presne o pol ôsmej. Vyučovanie sa začína o ôsmej. Prídem načas. 

(Počúvaj text a číslami 1 – 12 označ, čo Evka postupne robí. 

V sobotu je v Zuzkinej rodine rušno. Mama má plné ruky práce. Ale manžel David a deti jej 

pomáhajú. Mama všetko organizuje:

– Kristián, prosím ťa, vynes smeti! Ale teplo sa obleč, vonku fúka! 

– Zuzanka, pomôž mi obliecť a učesať Adrianku! Adrianka, zlatko, pokojne stoj! Potom sa    

môžeš hrať s bábikou.

– David, buď taký dobrý, choď autom do obchodu a kúp kartón mlieka, šesť fliaš minerálnej 

vody, nejaké jogurty, syry, dva tégliky tvarohu, štyri kusy klobásy, 20 deka šunky, zeleninu a 

ovocie. A nezabudni kúpiť dve kilá cukru, už nemáme ani deko!   

– Kristián, už si späť? Tak umy a utri riad! Ja vyžehlím bielizeň. Špinavú bielizeň som už dala 

prať do práčky. A ty, Zuzanka, povysávaj a utri prach!

Potom mama varí obed, pečie buchty a vešia bielizeň. Práca jej horí pod rukami.
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C: REÁLIE  

6. huňa 7. zástera 8. lajblík

1. širák                       2. čepiec

3. krpce                      4. opasok 
5. valaška

Evkin deň
Evka ráno vstala, umyla sa, učesala a obliekla. Potom sa naraňajkovala a išla do školy. 
V škole sa učila, recitovala, písala, čítala, odpovedala a počúvala pani učiteľku. Obedovala 
v školskej jedálni.
Zo školy išla domov. Doma upratovala a potom išla von hrať sa. Večer sa učila, večerala 
s celou rodinou, pozerala televízor a čítala knihu. O deviatej už spala.  

Úloha:    Aký je váš denný program?

Slovenská zástava
Slovenská zástava je bielo-modro-červená.
V jednej tretine sa nachádza slovenský znak
– v červenom poli je modré trojvršie a na 
ňom v strede stojí dvojitý kríž. 

Slovenské ľudové oblečenie – kroj

1. der Hut, 2. die Haube, 3. die Flechtschuhe, 4. der Gurt, 5. die Hirtenaxt, 6. der Schafpelzmantel,
7. die Schürze, 8. das Leibchen, der/das Oberteil

OBCHODY

OBUV              ODEVY                 HRAČKY                 MÄSO A ÚDENINY 
ŠPORTOVÉ POTREBY            ZLATNÍCTVO                  STAROŽITNÍCTVO

SLUŽBY

REŠTAURÁCIA                RÝCHLE OBČERSTVENIE                 POHOSTINSTVO
RÝCHLOČISTIAREŇ             ÚPRAVY ODEVOV                  KRAJČÍRSTVO              



muž – muž-ov                                knih-a – kníh čerešň-a – čerešn-í                   
lekár   chlap   banán                 skriň-a jaskyň-a  kuchyňa          višň-a      ruž-a

sudc-a VEĽA balkón plavkyň-a MÁLO sudkyň-a       NIEKOĽKO
priateľ  Poliak  žiak                    malin-a   lamp-a   lavic-a             kúpeľň-a    spálň-a 

ide do/z, zo kostola, Paríža, obchodu, domu  
školy, banky, Bratislavy, telocvične, Viedne, spálne,
mesta, kaderníctva, kníhkupectva 

ide od otca, brata, priateľa, domu, stromu
mamy, sestry, priateľky, reštaurácie                

dieťaťa, mesta, okna
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Slovník k textu
dvojitý = zweifach, doppelt, Doppel-
hračky, f. pl. = das Spielwarengeschäft
krajčírstvo, n. = die Schneiderei
kríž, m. = das Kreuz
kroj, m. = die Tracht
ľudový = Volks-
mäso a údeniny = Fleisch- und Wurstwaren
odevy, m. pl. = die Bekleidung
rýchle občerstvenie, n. = das Fastfood, der Schnellim-

biss
rýchločistiareň, f. = die Schnellreinigung

služby, f. pl. = der Kundendienst

starožitníctvo, n. = die Antiquitäten

športové potreby, f. pl. = die Sportartikel 

tretina, f. = das Drittel

trojvršie, n. = die drei Berge 

úpravy odevov, f. pl. = die Kleideränderungen 

zástava, f. = die Fahne

zlatníctvo, n. = der Juwelier

znak, m. = das Wappen

D: HRY SO SLOVAMI  

1.

3.

2.

5.

4.

8.

9.

6.

7.

1.2. 3. 8.

9.

6.

4.

7. 5.

Doplòovačka Oblečenie

Prepozície s genit ívom
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E: OKIENKO DO KULTÚRY  

Báseň
Od koho? Od čoho?
Od muža Ivana mám syna Jána,
od dcéry Ivice mám zaťa – pána.
Od mačky mám mačatá
a od husi húsatá.
Čo však nemám? – Vnúčatá!

Milan Rúfus
Ako bolo na počiatku

(úryvok)

Ako bolo na počiatku,
nech je tak i s nami,
aby deti otcov mali,

aby mali mamy.

Piesne
Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj,
Len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj!
Dobrá piecka na zimu, na zimu,
Nemá každý perinu, perinu.
Tra-la-la-la, tra-la-la-la,
tra-la-la-la, la-la-la, la-la-la.

Sedemdesiat sukieň mala,
a ešte sa nevydala.
A ja nemám, iba, iba jednu,
pýtajú ma až za Viedňu.

F: GRAMATIKA

Ľudová múdrosť
Aká matka, taká Katka,
aký otec, taký syn.
Aká práca, taká pláca.
Ako kto seje, tak aj žne. 
Nijaká kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí.

POVEDAČKY
Kde ideš? – Tam, kde aj kráľ chodí peši.  
Koľko je hodín? – Ako včera o takomto čase.
Ako sa máš? – Ako nahý v tŕní. 

Ej, ja som rád záhradníčil!
Ej, ja som rad záhrad ničil!    (Ľ. Feldek)

Genitív sg. – od koho? od čoho?

maskulínum + neutrum      feminínum
od akého? od akej?

od toho môjho nového kamaráta, stola     od tej mojej novej kamarátky – ulice
auta, poľa, dievčaťa -a jedáleň – jedálne -y/-e

huslist-a – huslist-u                             (-u)
čaj – čaj-u, cukor – cukr-u (nepočítateľné) hus – hus-i, Budapešť – Budapešt-i (-i)
dom – dom-u 

PRIVLASTŇOVANIE JEDNOTLIVCOVI – ČÍ?

OSOBA/ZVIERA MUŽSKÉHO RODU : muž + -ov = mužov

m. f. n.

Ján-ov, muž-ov Ján-ova, muž-ova Ján-ovo, muž-ovo
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bábika, f. (demin. od bába) = das Püppchen
bielizeň, f. = die Wäsche   
budík, m. = der Wecker
buchta, f. = das Hefegebäck, die Buchtel 
cukor, m. = der Zucker
dekagram, m., hovor. deko, n. = das Dekagramm, 

das Deka
domáca úloha, f. = die Hausübung
dvíhať (telefón) (dvíha, dvíhajú) = heben, abheben                                                     
dvíhať (pohár, fľašu) = erheben 

ho (A od on) = ihn 
hodinky, f. pl. = die Uhr
jogurt, m. = der/das Joghurt
kartón, m. = der Karton
kilogram, m., hovor. kilo, n. = das Kilogramm,

das Kilo
klobása, f. = die Bratwurst, die Klobasse, Klobassi
letný (oblečenie) = Sommer-
mäkký = 1. weich; 2. sanft
medzitým = inzwischen, mittlerweile, indessen
mikrovlnná rúra, hovor. mikrovlnka, f. = die

Mikrowelle
množstvo, n. = 1. die Menge; 2. die Anzahl, 

die Fülle, die Masse   
načas = rechtzeitig, zeitig
najradšej (3. stup. od rád) = am liebsten

G: SLOVNÍK  

OSOBA/ZVIERA ŽENSKÉHO  RODU: žen-a + -in = ženin

m. f. n. 

Ivet-in, žen-in Ivet-ina, žen-ina Ivet-ino, žen-ino

OSOBNÉ ZÁMENÁ (PRONOMINÁ) – D sg./pl.
sg. pl.

1. os. (ja) 2. os. 3. os. m./n.        3. os. f.             1. os. 2. os. 3. os. 
mne/mi tebe/ti jemu/mu jej nám vám/Vám im 

Dlhé tvary dávame pri zdôraznení a na začiatku vety: Mne dal otec koláč, nie tebe!
Ak je subjekt a objekt vety tá istá osoba, alebo ak jav patrí subjektu vety, potom treba     

použiť spojenie sebe/si:  

Dám si čaj. Sebe dám čaj a tebe malinovku.
Čo si (ty) dáš? Eva si dá čaj.

Ale: Ja dám Eve čaj. = Dám jej čaj (lebo ja som subjekt vety, ale čaj dávam Eve, teda inej osobe. 

SLOVESÁ (VERBÁ) – MINULÝ ČAS (PRÉTERITUM)

ROBI-Ť → ROBIL (m.), ROBIL-A (f.), ROBIL-O (n.) + tvar prítomného času slovesa byť
(okrem 3. osoby sg. aj pl.)

sg.                           pl. 

1.  robil (-a, -o) som robili sme 

2.  robil (-a, -o) si robili ste 

3.  robil (-a, -o) robili

BY-Ť → bol (-a, -o) som, bol si, bol, 
boli sme, boli ste, boli 

ZABUD-NÚŤ (VII.) → zabudol (zabudla, -o) som, zabudol si, zabudol, 
zabudli sme, zabudli ste, zabudli

Nepravidelné: ísť → išiel (išla, išlo) som, ... išli sme, ...
obliecť → obliekol (obliekla, -o) som, ...  obliekli sme, ... (piecť – piekol)
pomôcť  → pomohol (pomohla, -o) som, ...  pomohli sme, ...
jesť → jedol (jedla, -o) som, ... jedli sme, ...
utrieť → utrel (utrela, -o) som, ...
vziať → vzal (vzala, -o) som, ...

Tvary slovesa byť stoja vo vete na 2. mieste (vtedy slovko sa nasleduje až za nimi):

Čo si dnes robila? 
Dnes som sa učila.
Učila si sa aj včera?



čižmy, f., pl. = die Stiefel
lodičky, f., pl. = die Pumps
mokasíny, f., pl. = die Mokassins
papuče, f., pl. = die Hausschuhe, die Pantoffel, 

die Patschen

poltopánky, f. = die Halbschuhe
sandále, f., pl. = die Sandalen
šľapky, f., pl. = die Flip-Flops, die Zehenstegsandalen
tenisky, f., pl. = die Tennisschuhe 
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najskôr = 1. zuerst, zunächst; 2. ehestens
naraňajkovať sa  (naraňajkuje sa, naraňajkujú sa) =

frühstücken
natrieť (natrie, natrú) = einreiben, bestreichen
nejaký  = irgendein, irgendwelcher
obliecť (oblečie, oblečú) = 1. ankleiden, anziehen;

2. kleiden
obliekať (oblieka, obliekajú) = ankleiden, anziehen
obúvať (obúva, obúvajú) = anziehen (Schuhe) 
odchádzať (odchádza, odchádzajú) = fortgehen, 

weggehen
odísť (odíde, odídu) = fortgehen, weggehen
odkiaľ = woher [denn]
odtiaľ = von dort, [von] daher
ohriať (ohreje, ohrejú) = wärmen, erwärmen, 

aufwärmen
organizovať (organizuje, organizujú) = organisieren
počítačový = Computer-  
pochádzať (pochádza, pochádzajú) = aus etw. 

stammen, entstammen, von etw. herstammen
pokojne = ruhig
poodkladať (poodkladá, poodkladajú) = 

ablegen, beiseitelegen, weglegen
povysávať (povysáva, povysávajú) =  staubsaugen,

Staub saugen
pôvod, m. =1. der Ursprung, die Herkunft;

2. die Abstammung 
práčka, f. = die Waschmaschine
prach, m. = der Staub
prať (perie, perú) = waschen
riad, m. = das Geschirr
smeti, f. pl. = der Müll
Švédsko, n. = Schweden
Švéd, m. = der Schwede

Švédka, f. = die Schwedin
ťa (A od ty) = dich 
téglik, m. = das Tiegelchen
tenký = 1. dünn, 2. schlank, mager
teplý = warm
teraz = jetzt
tvaroh, m. = der Topfen
u (+ G = bei 
učesať (učeše, učešú) = kämmen
umyť (umyje, umyjú) = waschen
upratovať (upratuje, upratujú) = 1. aufräumen,

in Ordnung bringen; 2. weglegen
ustarostene = sorgenvoll, besorgt, bekümmert
utrieť (utrie, utrú) = abtrocknen, abwischen
vešať (vešia vešajú) = [auf]hängen
vlnený = Woll-
vstať (vstane, vstanú) = aufstehen, 

sich erheben
vziať (vezmem, vezmú) = nehmen, ergreifen
vydržať (vydrží, vydržia) = aushalten
vyniesť (vynesie, vynesú) = hinaustragen,

hinausbringen
vypnúť (vypne, vypnú) = ausschalten
vyžehliť (vyžehlí, vyžehlia) = [aus]bügeln
z, zo (+ G; odkiaľ) = aus D, von D (woher)
zamknúť (zamkne, zamknú) = 1. abschließen;

2. absperren 
zapnúť (zapne, zapnú) = 1. zumachen,

schließen; 2. einschalten
zimný = Winter-, winterlich
zub, m. = der Zahn
žehliť (žehlí, žehlia) = bügeln 

baranica, f. = die Schaffellmütze, die Pelzmütze
blúzka, f. = die Bluse
čiapka, f. = die Mütze, die Kappe
dáždnik, m. = der [Regen-]Schirm
džínsy, m. aj f. pomn. = die Jean(s)
kabelka, f. = die Handtasche
klobúk, m. = der Hut
kostým, m. = das Kostüm
košeľa, f. = das Hemd
kožuch, m. = der Pelz, der Pelzmantel 
kravata, f. = die Krawatte
nohavice, f. pomn. = die Hose(n) 
oblek, m. = der Anzug
pančuchy, f. pl. = die Strümpfe
ponožky, f. pl. = die Socken

pulóver, m. = der Pullover
rifle, f. pomn. = die Jeans
rukáv, m. = der Ärmel
rukavice, f. pl.= die Handschuhe
sako, n. = das Sakko, das Jacket
sukňa, f. = der [Damen-]Rock
sveter, m. = der Sweater, die Strickjacke 
šál, m. = der Schal
šatka, f. = das Tuch, das Kopftuch
šaty, f. pomn. = das Kleid
šiltovka, f. = die Schildkappe
tričko, n. = das T-Shirt
vesta, f. = die Weste
vetrovka, f. = die Windjacke, der Anorak
zimný kabát, m./zimník, m. = der Wintermantel

ODEV/OBLEČENIE KLEIDER/BEKLEIDUNG

OBUV/TOPÁNKY SCHUHWAREN/SCHUHE



Kto si? / Ako sa voláš?
Odkiaľ si? 
Akú máš národnosť?
Čím si? Čím sú tvoji rodičia?
Kde bývaš?
Akú farbu má váš dom? 
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FRÁZY A SLOVNÉ SPOJENIA  PHRASEN UND REDEWENDUNGEN

Buď taký dobrý! = Sei so lieb! Sei so gut!
denný program = der Tagesablauf
Kde si bol včera o takomto čase? = Wo warst du gestern zu dieser Zeit?
Má plné ruky práce. = Er/Sie/Es hat alle Hände voll zu tun.
o chvíľu = in einem Moment, in einem Augenblick, gleich
Práca jej horí pod rukami. = Die Arbeit brennt ihr auf den Nägeln.
Už si hore? (= vstala si) = Bist du schon auf(gestanden)?

1. Doplňte podľa vzoru:

Si zo Slovinska? − Nie, som z (Chorvátsko).................. 
– Nie, som z Chorvátska. 

Si z Fínska? − Nie, som z (Rakúsko) .................................. . Si z Litvy? − Nie, som z (Ukrajina).
............................. . Si z Poľska? − Nie, som z (Lichtenštajnsko) .......................... ..........  .
Ste z Čiech? − Nie, som zo (Slovensko) ...................................... . Si z Číny? − Nie, som z (Poľsko) 
........................... . Ste z Nemecka? − Nie, sme  z (Bulharsko) .................................... . Si z Ruska? 
− Nie, som zo (Španielsko) ..................................... . Ste z Európy? − Nie, som z (Amerika)             
............................... .  

2. Utvorte dialóg na tému A: .....................................................................................

B: .....................................................................................

A: .....................................................................................

B: .....................................................................................

A: .....................................................................................

B: .....................................................................................

A: .....................................................................................

B: .....................................................................................

3. 
päť fliaš (tmavé pivo) ________________________________ stojí 200 korún (Sk)

dve kilá (hladká múka) ______________________________  stoja  44 korún (Sk)

25 deka (čerstvá šunka) _____________________________  stojí   50 korún (Sk) 

3 kusy (zelená paprika) _____________________________  stoja  13 korún (Sk) 

2 litre (nízkotučné mlieko) ____________________________ stoja  30 korún (Sk)

štvrť kila (tvrdý syr)  _________________________________ stojí   49 korún (Sk)

Nákup spolu stojí 386 korún.

H: CVIČENIA



4. Nakupujeme v obchode.

Prosím si dve (fľaša) ........................ minerálky, päť (téglik) ........................ jogurtu, štvrť (kilo)

................. masla, päť (kus) ..................... rajčín, štyri (balenie) ............................. müsli a tri (kus)

........................ klobásy. 
Zeleninu, tvaroh alebo mlieko nepotrebujete?

Nie, (zelenina, tvaroh, mlieko, syr aj šunka – G sg.) ..................................................................
.................................................................................................................................. máme dosť. 

5. Čo nám diktuje pani móda.

Aká je momentálne móda? Teraz sa nosí/sa nosia...  

Aká farba je moderná?

Čo si vezmeš zajtra na seba? / Čo si oblečieš zajtra? 

Čo má dnes oblečené tvoj spolužiak/tvoja spolužiačka?  ...

6. Dajte sloveso do tvaru minulého času. 

Včera (byť) _______________  pondelok. Predvčerom (byť) _______________ nedeľa.   Dnes 
(ono – byť) ___________________ vonku veľmi pekne. 
Anka dnes (vstávať) ________________ o pol siedmej, jej brat Juraj (vstávať) ______________ 
o šiestej a ich rodičia (vstávať) _________________ už o pol šiestej.  Ja (vstávať) _________ 
_____________ o pol siedmej. Na raňajky (ja – jesť) ________  
______________ chlieb s maslom a (ja – piť) ___________ ________ bielu kávu.  Čo (jesť)

____________  Anka? Anka a Juraj (raňajkovať) _____________________  jogurt a müsli. Žiaci 
(byť) ______________ v škole od ôsmej do druhej. Potom (oni – ísť) _______________ domov. 
Juraj, kedy (ty – ísť) _____  __________ zo školy domov? Ja (ísť) ________  _______________
domov o pol druhej. Doma sa deti (hrať) ______________  počítačové hry. Aj ty (hrať sa) ______
______ __________ s počítačom? Nie, ja (učiť sa) ________  ______  ____________. 

7. a) Dajte prvý text z časti TEXTY do minulého času. Potrebujete na to vedieť tvary infinitívu:
zvoniť, vypnúť, spať, zvoniť, pýtať sa, vstať, umyť sa, utrieť sa, ísť, byť, obliecť si, obuť 
si, ísť, ponáhľať sa, zapnúť, ohriať, natrieť, jesť, počúvať, pozerať, poodkladať, dať, 
umyť, obliecť, obuť, vziať, zamknúť, odchádzať, začínať sa, prísť.

b) Podľa druhého textu z časti TEXTY povedzte v minulom čase, čo robili členovia Zuzkinej 
rodiny v sobotu. Pomôžu vám infinitívy:

byť, mať, pomáhali, organizovať, vyniesť smeti, pomôcť, ísť do obchodu, kúpiť, poumý-
vať, poutierať, poodkladať, vyžehliť, povysávať, poutierať prach, variť, piecť, vešať

8. a) Tvorte privlastňovacie adjektíva podľa vzoru: 
Eva má tašku.  – To je Ev-in-a taška.
Ivan má auto.  – To je Ivan-ov-o auto.
Učiteľka má nový notes. – _____________________________________________________
Mama má malé dieťa. –   ______________________________________________________
Juraj má starý dom. –  ________________________________________________________
Syn má pekný opasok.  – _____________________________________________________
Dcéra má nové šaty. – ________________________________________________________
Ivana má pestré tričko. – ______________________________________________________
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b) Namiesto adjektíva použite privlastňovacie zámeno.

Eva má tašku. – To je jej taška. Ivan má auto. – To je jeho auto. 
Učiteľka má nový notes. – _____________________________________________________
Mama má malé dieťa. – _______________________________________________________
Juraj má starý dom. –  ________________________________________________________
Syn má pekný opasok. – ______________________________________________________
Dcéra má nové šaty. – ________________________________________________________
Ivana má pestré tričko. – ______________________________________________________
Syn a dcéra majú mačku. – ____________________________________________________
Ja mám deti. – ______________________________________________________________

c) Vyjadrite privlastnenie tvarom G sg. :

Príklad: Naša Eva má tašku. – To je taška našej Evy.
Náš Ivan má auto. – To je auto nášho Ivana. 

Naša učiteľka má notes. –  _____________________________________________________
Naša mama má dieťa. – _______________________________________________________
Náš Juraj má dom. – _________________________________________________________
Náš syn má opasok. – ________________________________________________________
Naša dcéra má šaty. – ________________________________________________________
Naša Ivana má tričko. –  _______________________________________________________

9. a) Idete variť zeleninovú polievku. Vyberte, čo na to potrebujete kúpiť.  

Pani predavačka, prosím si
pol kila čerešní, hrachu, višní, cibule, hrozna, marhúľ, mrkvy, jabĺk, kapusty, fazule, petržlenu,
banánov, citrónov a jeden malý kaleráb.

b) Ste dievča a idete v lete do školy. Čo si oblečiete?

V lete si do školy oblečiem
hrubú vlnenú sukňu, letné šaty, rolák, šál a rukavice, tričko a dlhé vlnené nohavice, tričko a rifle, 
tričko a krátke nohavice, tenkú sukňu a blúzku, pršiplášť, zimník, baranicu, šiltovku, teplý sveter,
vlnené pančuchy, ponožky, klobúk, letnú sukňu a tričko. 

c) Čo si môže v lete do školy obliecť chlapec?

10. a) Utvorte od zámena krátky tvar datívu.

Príklad: Mama (on) ___________ kupuje syr. – Mama mu kupuje syr.
Pomáham (ona) ___________ v záhrade. Čítam (ono) ___________ knihu. (Ony) ________ 
nie je zima. Dám (ty) ___________ na vysvedčení jednotku. Slnko (ja) _______ svieti do okna.
Kúpim (vy) _____________ pivo? Mama (on) ___________ oblieka kabát.

b) Nahraďte dlhý tvar zámena jeho krátkym tvarom (stojí na druhom mieste vo vete).

Príklad: Mne urob raňajky! – Urob mi raňajky!
Jemu požičaj pero! Mne kúp dve kilá cukru! Tebe zavolám dnes o piatej. Sebe natriem chlieb
maslom. Sebe pestuje zeleninu. Sebe čítajú knihy. Jemu pomáham variť. 
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Poľsko                     Česko                      Rakúsko

Maďarsko                 Ukrajina            Slovensko

c) Nahraďte podčiarknuté slovo krátkym tvarom zámena v datíve (stojí na druhom 
mieste vo vete alebo po tvare slovesa byť).

Mama varí synovi večeru. Rodičia spievajú synovi a dcére pieseň. Brat požičal sestre tašku.

Deti pomáhajú mame. Otec číta otcovi (= tá istá osoba) knihu. Rodičia dali (ja) dom. Ja som 
kúpil (on) dom.Teta ponúkla (ja a ty) obed. Požičal som (ty) peniaze. Predavačka (vy) predala 
potraviny.    

11. Vyfarbite zástavy alebo dopíšte skratky farieb podľa skutočnosti.

Skratky: B = biela, Č = červená, Ž = žltá, M = modrá,  Z = zelená

12. Vypočujte si tri dialógy a vyplňte správne kolónky.

Čo kupuje Ivana? Čo kupuje Igor?  Čo kupuje pani Nováková? 

Aké množstvo? Aké množstvo? Aké množstvo? 

Akú farbu a veľkosť? Aké vlastnosti? Aké vlastnosti? 

Kúpila? Kúpil? Kúpila?  

13. Predveďte vo dvojiciach dialóg medzi predavačkou/predavačom a zákazníkom/ 
zákazníčkou v obchode a) s potravinami, b) s odevami. 

14. Ako doma pomáhate mame?  / Ako ste pomáhali mame minulú sobotu? 




