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10. lekciaĽudské telo
Čo ti/vám je? – u lekára
Viete mi poradiť? – orientácia
v cudzom meste
Výlet – rezervácia
Pohľadnica
Čo si objednáte na pitie/
na jedenie? – v reštaurácii
Prázdniny – gazdovský dvor

NA VÝLETE

A: KONVERZÁCIA 

hlava

ruka

ruka

noha

prst

dlaň
ústa

ucho
(uši)

líce
(líca)

pery

zuby

hrdlo

nos

čelo

hruď

brucho

chrbát

oko
(oči)

vlasy

1. Ľudské telo

Úloha:     Akú farbu majú vlasy, ústa, oči, líca? Koľko prstov máme? Koľko očí, uší máme? 
Čo robíme rukami, nohami, očami, ústami, ušami? 

2. Lekár:   Čo vám je?                                                                Z D R AV Ý − C H O R Ý

Pacient: Som chorý. Bolí ma hrdlo, hlava a mám zvýšenú 

teplotu 39 stupňov Celzia.

Lekár:   Otvorte ústa a povedzte á! No, hrdlo je poriadne zapálené.

Pacient: Čo mi je, pán doktor? 

Lekár:   Máte angínu. Päť dní budete ležať v posteli, piť čaj a každých osem hodín 

užívať antibiotiká. Okrem toho vám predpíšem kloktadlo. S tým si budete 

trikrát denne kloktať. 



Školský výlet

B: TEXTY  
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Aké máte problémy? Čo sa ti stalo? Čo ťa trápi? 

Je mi zle. Mám asi zlomenú nohu. Bolí ma zub. Asi tento
Mám nádchu, kašeľ a horúčku.   vpravo dole. 

Dýchajte zhlboka! Nedýchajte! Pošlem ťa na röntgen. Otvor poriadne ústa!   

Je to vážne, pán doktor? Mám tú nohu zlomenú?  Je tam diera? 

Máte zápal priedušiek.  Noha nie je zlomená, iba  Áno, päťka vpravo dole má 
Predpíšem vám antibiotiká   vytknutá. Napravím ju     kaz. Musíme ju vyvŕtať a 
a kvapky na vykašliavanie. a zafixujeme. O šesť dní  zaplombovať. Najskôr ti dám
Budete ich užívať trikrát denne.   prídeš na kontrolu.    injekciu proti bolesti.

veľký obchodný dom Polus informačnú kanceláriu dobrú cukráreň
na Mýtnej ulici  na Ulici mieru, BIS na Hlavnom námest, Mňam
na autobus číslo 34; 5. zastávka     na trolejbus číslo 15; 8. zastávka     električku č. 12; 2. zastávka
veľkú poschodovú budovu sklené dvere s nápisom malú bielu budovu
Za málo. Rado sa stalo. To nestojí za reč. 

3. Dobrý deň! Hľadám lacný a útulný hotel. Viete mi poradiť?

Viem o jednom takom na Štúrovej ulici. Volá sa Kriváň.
Ako sa tam dostanem?
Na druhej strane ulice nastúpte na električku číslo 5. 
Na tretej zastávke vystúpte  a choďte stále rovno. Na 
križovatke prejdite na druhú stranu a tam už uvidíte 
veľkú béžovú budovu s parkoviskom. 
Veľmi pekne vám ďakujem za radu. 

Nemáte za čo. Prajem vám príjemný pobyt 
v našom meste!

Na konci školského roka pripravujú žiaci s triednou učiteľkou výlet.
Pani učiteľka telefonuje s pracovníkom cestovnej kancelárie.

Pracovník: Dobrý deň, tu Ján Sivý, pracovník cestovnej 
kancelárie Cesty! Čo môžem pre vás urobiť?

Učiteľka:   Dobrý deň! Pri telefóne Horová, učiteľka 
z medzinárodnej školy na Stromovej 
ulici v Bratislave. So svojou triedou chcem 
koncom júna navštíviť Banskú  Štiavnicu 
a okolie. Čo mi môžete ponúknuť?

Pracovník: Pani Horová, vieme pre vás zabezpečiť dopravu, 
ubytovanie, stravu a sprievodcu 
po meste a okolí. Ako dlho bude trvať váš výlet 
a koľko vás je spolu?

Učiteľka:   Plánujeme trojdňový výlet. Okrem mňa idú ešte 
dvaja dospelí. Žiakov je dvadsaťdva. Sprievodcu 
nepotrebujeme, ja učím aj dejepis. 



V reštaurácii
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Pracovník: Odporúčam vám prvý deň navštíviť historickú časť mesta, Starý a Nový zámok, 
Galériu Jána Kollára, prípadne sfárať do bane v Banskom múzeu. Na druhý deň si
urobte túru na vrch Sitno a okúpte sa v Počúvadlianskom jazere. Tretí deň môžete
navštíviť poľovnícky zámok bulharského cára vo Svätom Antone.   

Učiteľka:  Vyzerá to fajn. Zajtra popoludní prídem do vašej kancelárie. Pripravte mi, 
prosím, kalkuláciu ceny. Stačí nám polpenzia, obedovať budeme v reštaurácii.      
Dovidenia zajtra!

Pracovník: Dovidenia!

Čašník:    Dobrý deň! Pekne vítam! Čo si budete priať? 

Učiteľka: Pán hlavný, my traja dospelí si dáme 
hovädziu polievku, prírodný rezeň 
a zemiaky s oblohou. Platiť budeme 
spoločne. Žiaci si budú objednávať 
aj platiť samostatne. 

Čašník:    V poriadku. A čo si dáte na pitie?

Učiteľka:  Ja si prosím multivitamínový džús 
a páni si dajú jedno malé svetlé pivo.

Restaurant
Salamander

Jedálny lístok Die Speisekarte

Ing. Atila Németh

Lúčna ulica č. 5

841 02 Bratislava 

Banská Štiavnica,  18. 6. 2007

Milí rodičia!

Srdečne Vás pozdravujem 

z výletu do Banskej Štiavnice.

Ve¾mi sa mi tu páči. Sfárali 

sme aj do bane.

Váš syn Gejza.
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Na gazdovskom dvore

Evka, jej brat Michal a Evkina spolužiačka Zuzka trávia prázdniny na chalupe. Ujo sused má veľké gaz-
dovstvo. Za jeho domom sú široké polia. Rastie tam kukurica, obilie a zemiaky. Na dvore chová sliepky,
kačky aj husi, morky aj veľkého moriaka. V maštali stojí krava s teliatkom. V chlieve kvíkajú dve prasatá.
Asi sú hladné. Ujo kŕmi zvieratá ráno aj večer. Na lúke sa pasú kone, kozy, ovce a dva tučné barany. Po
dvore veselo behajú strakaté mačiatka a čierny kocúr Muro. Múdry pes Bodrík stráži hydinu aj dvor. Vždy
víta deti veselým hav-hav.    

Úloha     a) Odpovedz na otázky k textu:

Kto má veľké gazdovstvo? Čo sa nachádza za jeho domom? Čo tam rastie? Kde chová ujo sused
hydinu? Akú hydinu chová ujo sused? Čo stojí v stajni? Čo robia prasatá v chlieve? Prečo? Kedy 
kŕmi ujo sused zvieratá? Kde sa pasú kozy, ovce a barany? Čo behá po dvore? Kto je Bodrík? Čo
robí? Ako víta deti?   

b) Odpovedz.

Chováte doma alebo na dvore zvieratá? Aké zvieratá máš rád? Aké zvieratá nemáš rád?  

sliepka – kohút – kurča
– kotkodák/kikirikí

hus –  gunár – húsa – ga-ga-ga 
kačka – káčer – káča

– kač-kač

koza – cap – kozľa – mé
krava – býk – teľa – mú/bú

ovca – baran – jahňa – bé sučka – pes – šťeňa – hav-hav



Čo sa oplatí vidieť na Slovensku?

Mestá: Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Levoča.
Miesta zapísané do zoznamu UNESCO: mestá Bardejov, Banská Štiavnica a okolie, dedina Vlkolínec,
stredoveký Spišský hrad, jaskyne v Slovenskom krase.              
Prírodné rezervácie: Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Slovenský raj, Pieniny. 
Jaskyne: Demänovská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa...  
Hrady a zámky: Oravský hrad, Bojnický zámok, Trenčiansky hrad, hrad Červený Kameň, zámok Betliar,
hrad Krásna Hôrka... 

Banská Štiavnica
Starodávne mesto Banská Štiavnica a technické vynálezy v jeho okolí sú zapísané v zozname sve-

tového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto bolo už od 12. storočia známe bohatými náleziskami
striebra a zlata. V roku 1762 tu bola založená prvá banícka akadémia na svete. Dnes sa v meste nachá-
dzajú mnohé historické budovy, múzeá a pamätihodnosti. V okolí sú umelé jazerá (tajchy). Tu sa dnes tu-
risti môžu kúpať alebo chytať ryby.    
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Slovník k textu
akadémia, f. = die Akademie
banícky = bergmännisch, Berg-, Gruben-
Banská Štiavnica, f. = Schemnitz
bohatý = reich
dedičstvo, n. = das Erbe, die Erbschaft
kultúrny = kulturell, Kultur-
ľadový = Eis-
nálezisko, n. = der Fundort
oplatiť sa (oplatí sa, oplatia sa) = sich lohnen, sich  

auszahlen
pamätihodnosť, f. = die Denkwürdigkeit,

die Lebenswürdigkeit
raj, m. = das Paradies
rezervácia, f. = das Naturschutzgebiet

starodávny = altertümlich, uralt
storočie, n. = das Jahrhundert
striebro, n. = das Silber
svet, m. = die Welt
svetový = Welt-
technický = technisch
umelý = künstlich
vynález, m. = die Erfindung
založiť (založí, založia) = gründen, errichten
zapísať (zapíše, zapíšu) = 1. aufschreiben, 

aufzeichnen 2. eintragen, einschreiben
zlato, n. = das Gold
zoznam, m. = das Verzeichnis

C: REÁLIE  

Bardejov

Pieniny

Trenčín



I. Tvoríme deminutíva
kur-ča  – kur-čiatko hú-sa – hú-satko

krátka – dlhá slabika                     dlhá – krátka slabika

mača

kozľa         káča       šteňa      

-atko/-iatko 

teľa                 jahňa           

II. ČASOVÉ PREPOZÍCIE

o + A: o chvíľu, o týždeň, o mesiac, o rok
pred + I: pred chvíľou, pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom

III. Rozširujeme si slovnú zásobu

Na námestí a v parku: 1. námestie, 2. parkovisko, 3. kino, 4. banka, 5. hotel, 6. pošta, 7. poštová
schránka, 8. novinový stánok, 9. noviny a časopisy, listy, pohľadnice, 10. telefónna búdka, 11. zastávka
autobusu, 12. predavačka, 13. zákazník, 14. stromy, 15. lavičky, 16. preliezačka, 17. kvety, 18. fontána,
19. socha, 20. mama, 21. dieťa v kočíku, 22. penzista s paličkou, 23. zamilovaný párik, 24. pieskovisko,
25. deti sa hrajú.
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D: HRY SO SLOVAMI  

1.

8.

9.

10.

11.

18.
22.

24.
25.

13.

14.

15.

23.

19.

16.
20.

21.

17.

12.

2.

3.4.
6.

7.

5.
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E: OKIENKO DO KULTÚRY  

Slovník k textu

aby = damit, um
grófka, f. = die Gräfin
krv, f. = das Blut
minúť (minie, minú) = ausbleiben
nariadenie, n. = die Verordnung
navždy = für immer
ostať (ostane, ostanú) = bleiben
prežiť (prežije, prežijú) = verbringen
súd, m. = das Gericht
trest, m. = die Strafe
veriť (verí, veria) = glauben
viac ako = mehr als
zamordovať (zamorduje, zamordujú) = ermorden
zvyšok, m. = der Rest

Úloha 1:   Doplňte podľa obrázka.

Na námestí je veľké _________________________ s autami.
Ľudia v kine pozerajú _________________ .
Pri hoteli je _________________ a _________________ .
V poštovej schránke sú ______________ a _________________ .
V novinovom stánku predávajú _________________ a _________________ .
V telefónnej búdke ľudia _______________________ .
Na ____________________ autobusu čakajú cestujúci. 
Na parkovisku parkujú ___________ .

V parku sú vysoké, staré _____________ a farebné ______________ .
Deti sa hrajú na _______________________ .
Zamilovaný párik sedí na ______________________ .
Socha je pri __________________ .
Matka vozí v kočíku ________________ .
Po parku sa prechádza ____________________ s paličkou.

Úloha 2:   Tvorte ďalšie otázky k obrázku a odpovedajte.

Príklad: Kto prechádza cez priechod? – Chodci prechádzajú cez priechod.
Akí sú chodci? – Chodci sú mladí aj starí.
Čo ide po ceste vľavo? ... – ...
Kde je banka? – ...

Čo robia deti na obrázku? – ...

POVESŤ
Na hrade Čachtice žila v 16. storočí
grófka Alžbeta Báthoryová. Táto 
pekná pani vraj zamordovala viac

ako 600 mladých dievčat, aby sa mohla kúpať v ich krvi. Verila, že tak ostane navždy
mladá a krásna. Trest ju však neminul. Podľa nariadenia súdu zvyšok života prežila
v jednej malej izbičke na hrade.



Úloha:    Aké zvieratá má sluha?

SLOVESÁ (VERBÁ) – BUDÚCI ČAS (FUTÚRUM)

Od väčšiny bezpredponových slovies tvoríme budúci čas: 

byť v tvare budúceho času + INFINITÍV = budem písať

Nepravidelné: ísť – pôjdem, ... pôjdu

Pri väčšine predponových slovies tvar prítomného času 

(prézenta) má význam budúceho času: 

na-píšem, napíšeš... Tieto slovesá majú iba tvary 

budúceho a minulého času.
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F: GRAMATIKA

Futúrum od slovesa byť

sg.                                pl. 

budem budeme 

budeš budete

bude budú 

PESNIČKA
Slúžil som, slúžil prvé leto, Slúžil som, slúžil piate leto,
vyslúžil som si kura za to. vyslúžil som si prasa za to.
A to kura harabura krákorí A to prasa kvičí zasa,
popred naše pitvory. a tá morka len si dvorká... 

Slúžil som, slúžil druhé leto, Slúžil som, slúžil šieste leto,
vyslúžil som si kačku za to. vyslúžil som si teľa za to.
A tá kačka blato tlačká, A to teľa žerie veľa, 
a to kura harabura krákorí a to prasa kvičí zasa,  
popred naše pitvory. a tá morka... 

Slúžil som, slúžil tretie leto, Slúžil som slúžil siedme leto,
vyslúžil som si húsku za to. vyslúžil som si kravu za to.
A tá húska trávu kúska, A tá krava mlieko dáva,
a tá kačka blato tlačká, a to teľa žerie veľa, 
a to kura harabura krákorí a to prasa...
popred naše pitvory.

Slúžil som, slúžil štvrté leto, Slúžil som, slúžil ôsme leto,
vyslúžil som si morku za to. vyslúžil som si vola za to.
A tá morka len si dvorká, A ten vôl zlomil kôl,
a tá húska trávu kúska, a tá krava mlieko dáva,
a tá kačka blato tlačká, a to teľa...   
A to kura harabura krákorí
popred naše pitvory.

Slúžil som, slúžil deviate leto,
vyslúžil som si koňa za to.
A ten koník čierny hrivý
behá, skáče ako divý,
a ten vôl zlomil kôl,
a tá krava... 
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Modálne slovesá

PRÉZENT PRÉTERITUM        FUTÚRUM
chcieť – chcem, chceš, chce, chceme, chcete, chcú; chcel; bude chcieť
musieť – musím, musíš, musí, musíme, musíte, musia; musel; bude musieť
vedieť – viem, vieš, vie, vieme, viete, vedia; vedel; bude vedieť + Infinitív
mať (povinnosť) – mám, máš, má, máme, máte, majú; mal; bude mať
môcť – môžem, môžeš, môže, môžeme, môžete, môžu; mohol; bude môcť
smieť – smiem, smieš, smie, smieme, smiete, smú; smel; bude smieť

PRONOMINÁ – A sg.
sg. pl.

1. os. 2. os. 3. os. m./n. 3. os. f. 1. os. 2. os. 3. os. 

mňa/ma teba/ťa jeho/ho ju nás vás/Vás ich 

Ak je subjekt a objekt vety tá istá osoba, potom: 

(ja) Vidím sa v zrkadle. Plný tvar je pod dôrazom, 

pri porovnávaní a na začiatku vety: 

Seba vidím v zrkadle.
Seba (teba...) vidím, nie jeho.

angína, f. = die Angina, die Mandelentzündung
antibiotikum, n. = das Antibiotikum
baňa, f. = das Bergwerk, die Grube
bolieť (bolí, bolia) = schmerzen, weh tun
bulharský = bulgarisch
cár, m. = der Zar
cena, f. = der Preis
cukráreň, f. = die Konditorei
čašník, m. = der Kellner
denne = täglich
doprava, f. = der Verkehr, der Transport
dospelý = 1. der Erwachsene; 2. erwachsen, mündig
dvor, m. = der Hof
džús, m. = der Fruchtsaft
gazdovstvo, m. = der Bauernhof
hovädzí = Rind-
chliev, m. = der Stall
chovať (chová, chovajú) = züchten
injekcia, f. = die Injektion, die Spritze
jazero, n. = der See
kalkulácia, f. = die Kalkulation, die Berechnung
kaz (na zube), m. = Karies
kloktadlo, n. = das Gurgelwasser,

das Gurgelmittel
kloktať (kloktá, kloktajú) = gurgeln
kontrola, f. = die Kontrolle
kŕmiť (kŕmi, kŕmia) = füttern, mästen, stopfen

kukurica, f. = der Mais
kvapka, f. = der Tropfen
kvíkať (kvíka, kvíkajú) = quieken
lacný = billig, preiswert
maštaľ, f. = der Kuhstall
múzeum, n. = das Museum
nápis, m. = die Aufschrift, die Überschrift
napraviť (napraví, napravia) = 1. bessern, verbessern;

2. reparieren
obilie, n. =  das Korn, Getreide
objednávať (objednáva, objednávajú) = bestellen
obloha, f. (pri jedle) = die Garnierung (beim Essen)
odporúčať (odporúča, odporúčajú) = empfehlen,

(an)raten 
okrem (+ G) = 1. außer D, 2. nebst D
okúpať sa (okúpe sa, okúpu sa) = sich baden
páčiť sa (páči sa, páčia sa) = gefallen
pásť sa (pasie sa, pasú sa) = weiden, hüten, grasen
plánovať (plánuje, plánujú) = 1. planen, vorhaben; 

2. entwerfen 
platiť (platí, platia) = 1. zahlen; 2. bezahlen 
poľovnícky = 1. Jagd-; 2. Jäger-, weidmännisch
polpenzia, f. = die Halbpension
pracovník, m. = der Angestellte, der Mitarbeiter,

die Arbeitskraft 
prázdniny, f. pl. = die Ferien
predpísať (predpíše, predpíšu) = vorschreiben
prípadne = eventuell

G: SLOVNÍK  
Zrkadielko, zrkadielko, povedzže mi, 
kto je najkrajší na zemi?



124

1
0

/
N

a
 v

ýl
e

te

pripravovať (pripravuje, pripravujú) = vorbereiten
prírodný = 1. Natur-; 2. natürlich
proti (+ D) = gegen A
rada, f. = der Rat 
rásť (rastie, rastú) = 1. wachsen; 2. gedeihen
rezeň, m. = das Schnitzel
samostatne = selbständig
sfárať (sfára, sfárajú) = in die Grube einfahren
sklený = gläsern, Glas-
sprievodca, m. = 1. der Begleiter;

2. der Fremdenführer 
srdečne = herzlich
stajňa, f. (pre kone) = der Pferdestall
stále = ständig, immerfort, dauernd 
strakatý = scheckig, bunt
strava, f. = 1. die Nahrung; 2. die Kost; 

3. die Verpflegung
strážiť (stráži, strážia) = bewachen, wachen
stupeň (Celzia), m. = Grad  (Celsius)
teplota, f. = 1. die Temperatur; 2. das Fieber
trikrát = dreimal
trojdňový = dreitägig
tučný = dick, fett
túra, f. = die Tour, die Wanderung
ubytovanie, n. = die Unterbringung, 

die Unterkunft
urobiť (urobí, urobia) = 1. tun, machen 

2. herstellen
útulný = gemütlich

uvidieť (uvidí, uvidia) = 1. erblicken, bemerken 2. sehen
užívať (užíva, užívajú) = einnehmen (Arznei)
vážne = 1. ernst, ernsthaft, seriös; 2. ernstlich,

schwer
vítať (víta, vítajú) = 1. willkommen heißen

2. begrüßen
vrch, m. = 1. der Berg, der Hügel 2. das Gebirge
vykašlávanie, n. = das Abhusten, das Aushusten
výlet, m. = der Ausflug
vystúpiť (vystúpi, vystúpia) = aussteigen
vytknutý = verrenken, ausrenken
vyvŕtať (vyvŕta, vyvŕtajú) = aufbohren, bohren 
vždy = immer
za (+ A) = für
zabezpečiť (zabezpečí, zabezpečia) = 1. sichern

2. festigen; 3. sicher stellen 
zafixovať (zafixuje, zafixujú) = fixieren
zápal, m. = die Entzündung
zapálený = entzündet
zaplombovať (zaplombuje, zaplombujú) = plombieren
zdravý = gesund, heil, wohlbehalten
zhlboka = tief, aus der Tiefe
zlomený = gebrochen
zviera, n. = das Tier

zvýšený = 1. erhöht; 2. gehoben  

brucho, n. = der Bauch
čelo, n. = die Stirn
dlaň, f. = die Handfläche
hlava, f. = der Kopf
hrdlo, n. = der Hals, die Gurgel
hruď, f. = die Brust
chrbát, m. = der Rücken
líce, n. = die Wange
ľudský = menschlich
noha, f. = 1. das Bein; 2. der Fuß

nos, m. = die Nase
oko, n. (pl. oči) = das Auge
pery, f. pl. = die Lippen
prst, m. = 1. der Finger; 2. die Zehe
ruka, f. = 1. die Hand; 2. der Arm
telo, n. = der Körper
ucho, n. (pl. uši) = das Ohr
ústa, n. pomn. = der Mund
vlasy, m. pl. = die Haare

TELO KÖRPER 

baran, m. = der Hammel, der Widder
býk, m. = der Stier, der Bulle
cap, m. = der Bock
gunár, m. = der Gänserich
hus, f. = die Gans
húsa, n. = das Gänschen
hydina, f. = das Geflügel
jahňa, n. = das Lamm
káča, n. = das Entchen, das Entlein
kačka, f. = die Ente
káčer, m. = der Enterich, der Erpel
kocúr, m. = der Kater
kohút, m. = der Hahn
koza, f. = die Ziege

kozľa, n. = das Zicklein
kôň, m. = das Pferd
krava, f. = die Kuh
kurča, n. = das Hühnchen
mača, demin. mačiatko, n. = das Kätzchen 
moriak, m. = der Truthahn
morka, f. = die Truthenne
prasa, n. = das Schwein, das Ferkel
sliepka, f. = die Henne, das Huhn
sučka/suka, f. = die Hündin 
šťeňa, n. = der Welpe
teľa, demin. teliatko, n. = das Kalb, das Kälbchen 

vôl, m. = der Ochse

ZVIERATÁ TIERE 



1. Aký je Kubo? Aké má Kubo 
vlasy, nos, ruky, nohy, uši, 
brucho, pery, oči, čelo? 
Vyberte si z adjektív:

dlhý − krátky, čierny, hnedý, žltý, 
červený, modrý, svetlý − tmavý, 
veľký − malý, široký − úzky, 
vysoký − nízky, tučný, okrúhly,
pekný − škaredý, dlhý − krátky, 
smutný − veselý, sympatický − nesympatický, 
zaujímavý − nudný, čistý − špinavý, múdry − hlúpy.
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FRÁZY A SLOVNÉ SPOJENIA  PHRASEN UND REDEWENDUNGEN

Aké máte problémy? = Welche Probleme habt ihr/haben Sie?
Ako dlho bude trvať výlet? = Wie lange wird der Ausflug dauern?
Budete každých osem hodín užívať antibiotiká. = Ihr werdet/Sie werden alle acht Stunden die

Antibiotika einnehmen.
cestovná kancelária = das Reisebüro
Čo môžem pre vás urobiť? = Was kann ich für euch/Sie tun?
Čo sa ti stalo? = Was ist dir passiert?
Čo si dáte na pitie? = Was nehmt ihr/nehmen Sie zum Trinken?
Čo ťa trápi? = Was quält dich?
Čo mi je, pán doktor? = Was habe ich, Herr Doktor?
Čo ti je? = Was hast du?
Bolí ma hrdlo. = Ich habe Halsschmerzen.
Ďakujem. − Niet za čo. To je maličkosť. =  Danke. – Keine Ursache. Das ist eine Kleinigkeit. 
Ďakujem za radu. = Danke für Ihren guten Rat. 
Dáme si hovädziu polievku. = Wir nehmen eine Hühnersuppe.
Dýchajte zhlboka! = Tief atmen! (Atmet/Atmen Sie tief!)
informačná kancelária = das Auskunftsbüro / das Informationsbüro
injekcia proti bolesti = eine schmerzstillende Spritze 
Je mi zle. = Ich fühle mich übel/unwohl/schlecht.
Je to vážne, pán doktor? = Ist das Ihr Ernst, Herr Doktor?
Koľko vás je spolu? = Wie viele seid ihr insgesamt?
koncom júna = Ende Juni
kvapky na vykašlávanie = Hustentropfen
Mám nádchu. = Ich bekomme einen Schnupfen.
Mám zvýšenú teplotu. = Ich habe erhöhte Temperatur.
No, hrdlo je poriadne zapálené. = Na, der Hals ist ziemlich entzündet.
O šesť dní prídeš na kontrolu. = In sechs Tagen kommst du zur Kontrolle.
okrem toho = außerdem
pán hlavný = Herr Ober
Päťka vpravo dole má kaz. = Die Fünf (Zahn) rechts unten hat Karies.
Prajem vám príjemný pobyt! = Ich wünsche euch/Ihnen einen angenehmen 

Aufenthalt!
prejsť na druhú stranu ulice = die Straße überqueren/über die Straße gehen
Stačí nám polpenzia. = Es reicht uns die Halbpension.
školský rok = das Schuljahr
školský výlet = der Schulausflug
triedny učiteľ = der Klassenvorstand/Klassenlehrer
triedna učiteľka = die Klassenvorständin/Klassenlehrerin
v poriadku = in Ordnung
Vyzerá to fajn. = Es sieht fein aus.
zápal priedušiek = die Bronchitis

H: CVIČENIA
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2. Vypočítajte príklad.

Vierka bola chorá. Mala angínu. Lekár jej predpísal lieky. V lekárni jej dali dve balenia. Užívať 
mala dve tabletky každých šesť hodín. V jednom balení bolo dvadsať tabletiek. Vierka začala 
užívať lieky v pondelok o dvanástej. Viete, v  ktorý deň a o koľkej hodine užila Vierka poslednú 
tabletku? 

3. a) Doplňte pomenovania zvierat v tvare plurálu.

Na lúke sa pasú _____________________________________________________________ .

Po dvore behajú ____________________________________________________________ . 

V chlieve spia ________________________________________________________ .

V maštali stoja ________________________________________________________ .

Hydinu stráži _____________________________ .

Mlieko pijú _______________________________________________________________ .

Ujo kŕmi kukuricou ________________________________________________________ .

b) Obrázok nahraďte slovom. 

Bolí ma___________, __________, _________, __________, 

______________, ____________, __________ .

4. Rolové úlohy: Zahrajte sa vo dvojiciach

a) na čašníka a zákazníka: 

V dialógu si objednajte podľa jedálneho lístka z reštaurácie Salamander obed.

b) na lekára a pacienta:

Vyberte si z diagnóz: zápal slepého čreva (apendixu), zápal ucha, zápal oka, chronická nádcha, 
alergia na jedlo, cukrovka (diabetes), zápal pľúc (pneumónia), zlomená ruka, žltačka (hepatitída), 
boľavý zub.

c) pracovníka cestovnej kancelárie a zákazníka:

Vyberte si v časti C nejaké miesto na Slovensku, ktoré chcete navštíviť, a objednajte si nocľah, 

stravu aj dopravu.

5. Podľa úvodného textu povedzte, či je to pravda alebo lož.

1. Žiaci sa chystajú na výlet na konci školského roka. 2. Na výlet idú iba so svojou triednou 
učiteľkou. 3. Stravu budú mať iba v reštaurácii. 4. Na výlet idú s cestovnou kanceláriou 
Tatratour. 5. Výlet bude trvať päť dní. 6. Žiaci si budú objednávať aj platiť obedy samostatne.

6. Nakreslite svoj autoportrét a potom ho opíšte. Použite veľa adjektív.



7. Napíšte rodičom pohľadnicu z miesta, kde radi trávite prázdniny. 

8. Doplňte správne tvary budúceho času od slovesa byť.

Ja _______________ asi chorá. Žiaci _____________ na výlete v Banskej Štiavnici. Prázdniny 
________________ o mesiac. Ty ________________ v piatok doma? Lenka _______________ 
cez prázdniny v Chorvátsku. O chvíľu ______________ dvanásť hodín. Kedy ___________ 
polnoc? Syn a dcéra ______________ zajtra v škole. Aj vy __________ v záhrade? Celá naša 
trieda ____________ vo štvrtok v kine. My ________________ o rok v novom byte. V sobotu 
______________  pekný deň.  

9. Text dajte do budúceho času.

Evka bola cez prázdniny so svojím bratom a spolužiačkou Zuzkou na chalupe. Celé dni behali   
po lúke. Hrali sa volejbal, bedminton a iné hry. Ale niekedy aj pomáhali Evkinej mame v kuchyni. 
Evkin otec strihal stromy. Spolu s ním zbierali deti úrodu. Popoludní všetci navštevovali uja 
suseda. Susedov pes Bodrík ich vždy veselo vítal. V chlieve kvíkalo prasa. Celé dni bolo pekne 
a teplo. A kde si trávil prázdniny ty?     

10. a) Utvorte všetky tvary, ktoré ste sa doteraz učili, od slovies:

raňajkovať – naraňajkovať sa; učiť sa – naučiť sa.

b) Správne použite tvary slovies z úlohy a) v texte:

Zajtra (my – raňajkovať) _____________________________________ chlieb s maslom 
a lekvárom. Najskôr sa dobre (ja – naraňajkovať) _____________________,  potom (ja – učiť sa)

__________________________________ .  Včera (my – učiť sa) _____________ 
_____________________ novú báseň. O týždeň (my – učiť sa) ______________________
______________ novú pieseň. Môj brat (učiť sa) __________________ veľmi dobre.
Aj ty (učiť sa) __________________ dobre! O mesiac (my – naučiť sa) _____________________
písať aj čítať po rusky. Predvčerom (ty – naučiť sa) _________________________________
abecedu. (Ty – raňajkovať) __________________________ už dnes? 

11. Doplňte správne tvary modálnych slovies (p. = prézent, pr. = préteritum, f. = futúrum). 

Dnes (ja – musieť - p.) ______________ ešte napísať pohľadnicu svojej mame. Ivan (chcieť – p.)

________  kúpiť ešte dve maslá. Kedy (my – môcť – f.) ________________________  prísť 
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k vám? Deti (môcť – pr.) ___________________ cestovať domov už včera. My už (vedieť – p.)

____________________  písať aj čítať po slovensky veľmi dobre. Otec (mať – pr.) ___________ 
cestovať do Paríža už pred mesiacom. Žiaci (smieť – f.) _________________
ísť cez prestávku na školský dvor. (Ja – smieť – p.) _________  pozerať televízor? Včera 
(ty – nemôcť – pr.) ________________________ ísť do kina? Vy (chcieť – pr.) _______________
spievať? Janka si (chcieť – pr.) _____________ obliecť nohavice a vetrovku. (Ty – vedieť – p.) 

___________ už dobre surfovať po internete?  

12. Namiesto  slova v zátvorke doplňte zámeno v tvare A sg.

Ivan  (mamu) ______ vidí v záhrade. Včera (my) _________ navštívil ujo Milan. Otec (deti)

_______ volá domov. Priateľ (ja)________  pozdravil cez internet. (Ja) _______ hľadá, nie (ty) 

________ ! Umývam (ja) ______ dobrým mydlom. Mama (dieťa) ________ utiera čistým 
uterákom. Pozerá sa na (ja) ________ milo. Pýtajú sa (vy) _______ na cestu. Mám (on) ____
rada. Prosíme (tetu) ______ o peniaze. (Otca) ___________ sa pýtaj, nie (ja) _______!

13. Zahrajte sa: jeden z vás napodobňuje zvuky zvierat. Ostatní hádajú, aké je to zviera. 

14. Vypočujte si, ako prežila Susanne (Zuzka) svoje prázdniny. Zapisujte si:

Kde bola Zuzka? S kým tam bola?        Ako dlho tam bola? Čo tam robila?  

1.    

2.    

3.   

4.   

5. 

15. Porozprávajte, ako budete tráviť svoje prázdniny.
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1. Doplňte tvary slovies VI. – VII. typu.

Žiak (zabudnúť) _____________ cez prázdniny počítať. Vonku poriadne (mrznúť)

______________ . (Ja – zamknúť) ______________ za sebou dvere a utekám do školy. 
Čím ma (ty – ponúknuť) ______________________ ? (Vy – zapnúť) ____________________ si  
kabát! Vždy (my – ponúknuť) _____________________ hostí koláčom. Včera rodičia 
(zabudnúť – pr.) ___________________ zatelefonovať starej mame. (Ty – zamknúť – pr.)

___________________________ dobre?
Pes (ležať) __________________  pred búdou. Deti večer (spať) ____________ už o pol deviatej.
Pracovníci každé ráno (bežať) ______________ na vlak. Včera (ja – zaspať – pr.)

________________ veľmi neskoro. Peniaze mi (vydržať) ________________ do pondelka. 
(Vy – bežať) __________________ rýchlo! (Ty – spať) ______________ už? Strýko (vydržať)

_____________ spať celý deň. (Ja – ležať) ______________ a čítam knihu. Si chorý, (ty – ležať)

_____________ v posteli a užívaj lieky! Bolo mu zle, pacienti (bežať – pr.) _____________  
po lekára.  

2. Doplňte podľa textov z lekcií 6 – 10.

Žiaci sa učia v škole rysovať pravouhlý ________________ . Ivan si zabudol doma ____
_________ . Georg mu ________________ ceruzu.  Evkina škola je veľká a ___________ . 
Žiaci vchádzajú dovnútra širokou ______________ . Na poschodie idú širokým _____________
__ . Evkina trieda sa volá _______________. Vpredu je zelená ________________ a 
_______________ stôl. V strede triedy stoja školské __________ . 
Tam sedia ______________ a štetcom usilovne _______________ . Žiaci v škole píšu, 
____________________, _____________________, ___________________ a 
__________________. Pani učiteľka vysvetľuje, ____________________, 
___________________ a ______________________ .   
Evkin brat Miško ide do obchodu _________________ niečo na raňajky. Obchod sa nachádza 
na ________________ . Po ulici idú _____________, ______________, ________________, 
______________. Chodci prechádzajú cez _____________. V obchode je ráno _____________ . 
Michal nevie ____________ med. Prosí o ___________ predavačku. Med je na ____________ 
vzadu vľavo. Kvety kupujeme v ________________, chlieb kupujeme v _________________, 
v papiernictve kupujeme ___________, _________ a ______________, v kaderníctve robia 
kaderníčky pekné ____________ .
Voľné dni trávi Evkina rodina _____ ___________________ . Je to starý ________________ dom.
Dedina ____________ v údolí. Za chalupou tečie ___________ . Deti tam __________
ryby. Chalupa má vysoký ___________, zelené ______________ a červenú _____________ . 
V chalupe je chodba, ______________, dve ___________, ______________ a WC. Večer rodina
rada sedí v ________________.  V lete Evka a Michal ___________ po lúke a po __________ . 
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V lese _______________ maliny a jahody. Mama v záhrade _______________ kvety aj zeleninu. 
Otec sa stará o ____________ ___________ a _______________ .
Evke ráno __________ budík. V kúpeľni sa _____________ studenou vodou, _______________ 
si pulóver, sukňu a ______________. Mlieko si ohreje v _____________ .      
Z domu odchádza presne o ________ _____________. __________________ sa začína o ôsmej. 
Zuzka pomáha mame ____________ a ________________ Adrianku. Kristián išiel ____________ 
smeti. Zuzkin otec išiel autom ________________ . Mama žehlí ___________, Zuzanka utiera 
___________ a Kristián umýva a utiera ____________ . 
Na konci školského ___________ ide Evkina a Zuzkina trieda ____ ____________ do 
_______________ Štiavnice. Pani učiteľka objednáva v ____________________ kancelárii 
dopravu, ______________ aj _______________ . Druhý deň chcú robiť _________ na vrch Sitno. 
Obedovať budú v _________________. Evka, Michal a Zuzka trávia _______________ na cha-
lupe. Často navštevujú uja _____________ . On má veľké ________________ a za domom 
široké ____________ . Pestuje ___________, __________ a _____________ . Ujo sused chová 
aj __________________ .     

3. Opíšte, ako má Georg zariadenú svoju izbu. Ako vyzerá dom Georgových rodičov?
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4. a) Zuzka a Kristián chcú variť obed. Aké potraviny majú doma? 

______________                    _______________  ______________ 

_______________             _______________                       _______________

________________   ________________                    ________________   

b) Čo môžu Zuzka a Kristián z toho uvariť?

5. a) Nechceme byť chorí. Čo musíme robiť? Označte skratkou P (pravda) alebo L (lož).

veľa jesť jesť iba klobásu a rezne
piť mlieko jesť ovocie a zeleniu
v zime sa teplo obliekať v zime si obúvať poltopánky       
cvičiť v lete o dvanástej ležať na slnku
umývať sa studenou vodou celý deň pozerať televízor
celý deň sedieť pri počítači jesť syry
piť džúsy a coca-colu veľa plávať          

b) Súvislo povedzte: Keď chceme byť zdraví, musíme...

6.  Malá Silvia išla ráno so školskou taškou 

na chrbte do školy. Ale do školy neprišla. 

Opíšte ju polícii.

Aká je vysoká? 
Je tučná? 
Aké má vlasy? 
Aké má oči, uši, nos? 
Čo má oblečené/obuté – akú to má farbu? 
Čo má na chrbte? Aká je jej taška? 

7. Odpovedzte: 

Aký tvar má trieda, jablko, slivka ? Akú farbu má tabuľa, jablko, orgován? Čo robí vaša rodina 
v nedeľu ráno? Aký je dnes deň a dátum ? Aké je dnes počasie? Aký máte dnes rozvrh hodín? 
Ktorú vyučovaciu hodinu máš rád a prečo? Čo budeš robiť poobede? Aké školské pomôcky máš 
v školskej taške?
Ako ideš  zo školy domov? V akom meste a v akom štáte bývaš? Akú máš adresu? Aká je vaša 
ulica? Čo rád/rada nakupuješ? Čo si rád/rada obliekaš? Čo rád/rada ješ? 
Ako tráviš voľné dni? Čo robíš rád/nerád cez prázdniny? Máš rád/rada mesto alebo dedinu 
a prečo?   
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8. Opíšte svoju rodinu, svoje oblečenie, 

svojho súrodenca, svoje mesto/svoju dedinu,
svoj ideálny byt/dom,  počasie v lete/v zime.

9. Zopakujte si číslovky. Čo potrebuje Lenka? Čo kupuje Lenka? 

Príklad: Lenka potrebuje svetlé pivo. Lenka kupuje dve fľaše svetlého piva.

10. Zopakujte si hodiny. 

Koľko je hodín v Bratislave? Čo robia ľudia o .............. hodine?    

V Bratislave je práve dvanásť hodín. Ľudia o dvanástej hodine obedujú. 

New York Londýn  Viedeň Sydney Tokio

-6 hodín                 -1 hodina                   +0 hodín                  +8 hodín                +7 hodín

Vyberte si z činností: vstávať, obliekať sa, sprchovať sa, raňajkovať, pozerať televízor, 
večerať, ísť spať, nakupovať, spať, pracovať, ísť do práce, ísť do postele.

11. Vyplňte svoj dotazník.   

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia: 

Adresa:

Národnosť:

Štátna príslušnosť:

D O T A Z N Í K




