UČEBNICE SLOVENSKÉHO JAZYKA

PRE DETI CUDZINCOV A KRAJANOV

AHA, SLOVENČINA!

Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
(učebnica + 2 pracovné zošity, nahrávky)
Didaktický materiál pre realizáciu základného intenzívneho
jazykového kurzu pre deti školského veku (6–15 rokov).
Cieľovou skupinou sú žiaci-cudzinci základných škôl v SR
vo veku 6–15 rokov, ich rodičia a pedagogickí zamestnanci.

SVET OKOLO NÁS PO SLOVENSKY
Základná slovná zásoba slovenského jazyka
pre deti predškolského veku

Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený didaktický materiál, ktorý bude
systematicky sprevádzať dieťa, rodiča a učiteľa obdobím primárneho kontaktu
dieťaťa s cudzím jazykom. Je určený predovšetkým pre deti predškolského veku,
ale jeho použitie je vhodné aj pre deti mladšieho školského veku.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLE
Prehľad učiva predmetu Slovenský jazyk a literatúra
pre deti cudzincov a deti študujúce v zahraničí

Učebnica poskytuje didaktický materiál potrebný pre osvojenie si učiva predmetu slovenský jazyk a literatúra
v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu. Štruktúra učebnice umožňuje identifikovanie obsahu potrebného
pre osvojenie v závislosti od ročníka, do ktorého je dieťa zaradené. Cieľom je zabezpečiť, aby dieťa získalo
komplexné poznatky zo slovenského jazyka zo všetkých ročníkov predchádzajúcich tomu, ktorý aktuálne
navštevuje a dokázalo čo najskôr postupovať v súlade so žiakmi svojej triedy.

MANUÁL

pre inklúziu detí cudzincov
do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR
Určený pre riadiacich pracovníkov, pedagogických
i nepedagogických pracovníkov a rodičov je zameraný
na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú
na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov
do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR a do výučby
slovenčiny ako cudzieho jazyka.

PREKLADOVÝ SLOVNÍK

základných pojmov pre základné školy
Žiaci-cudzinci musia okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj odborný jazyk.
K tomu im výrazne môžu pomôcť prekladové slovníky. Cieľom tohto intelektuálneho výstupu
je príprava prekladového slovníka základných pojmov (slovensko-ruský, slovensko-ukrajinský,
slovensko-maďarský, slovensko-srbský, slovensko-vietnamský, slovensko-anglický)
k jednotlivým vzdelávacím oblastiam a vyučovacím predmetom pre základnú školu.
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PRACOVNÝ
ZOŠIT 1
Pracovný zošit je súčasťou
učebnice Aha, slovenčina!
a je určený žiakom prvého/druhého
stupňa základnej školy.
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Lekcia 1 – Kto je to?

1. Dokonči vetu. Napíš meno.

Ahoj, ja som

Ahoj, ja som

Ahoj, ja som

Ahoj, ja som

2. Kto si? Napíš svoje meno.

Povedz, ako sa volajú tvoji spolužiaci.
Vieš mená napísať?

Ahoj, ja som

3. Počúvaj a doplň písmeno P, Ď, J, N, K, Z na správne miesto.
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anka
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4. Dopíš do dialógu správny pozdrav.
Ahoj, Dobré ráno, Dobrú noc, Dovidenia

, Dana.
, Jožo.

– Dobré ráno, Naďa.

– Ahoj, Filip.

, mama.

, Anton.
– Dovidenia, Vlado.

– Dobrú noc, Katka.

5. Ukáž a napíš, kto je na obrázku.
dievča, chlapec, žena, muž

Kto je to?
To je

Kto je to?
To je

Kto je to?
To je

Kto je to?
To je

učiteľ / šofér

kuchárka / kuchár

lekárka / kuchárka

žiačka / učiteľka

6. Zakrúžkuj správne slovo.

kuchár / lekár

učiteľka / lekárka

predavačka / predavač

žiak / žiačka
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7. Prečítaj otázku a odpovedz Áno, je. alebo Nie, nie je. Odpoveď napíš.

– Dávid je lekár?

– Dana je učiteľ?

–

–

– Hela je lekárka?

– Ema je predavačka?
–

–

8. Pomenuj členov rodiny na obrázku.
mama, otec, brat, sestra, dedko, babka

To je moja
rodina.

1. To je 		

.

2. To je 		

.

3. To je 		

.

4. To je 		

.

5. To je 		

.

6. To je 		

.

9. Doplň slová môj, moja do vety.

Dana je _________ mama. Adam je _________ otec. Emil je _________ brat. Julka je _________
sestra. Anton je _________ dedko. Beáta je _________ babka.
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10. Napíš správnu otázku.

to je Kto ?

_____________________________________

To je Anton.

Čím deti sú ?

_____________________________________

Deti sú žiaci.

Mama učitelka je ? ____________________________________

Áno.

Čí brat Paľko je ? _____________________________________

Je to môj brat.

je otec Čím ?

Otec je učiteľ.

_____________________________________

11. Kto je na obrázku? Prečítaj text a napíš mená.

Ja som Jožo. Som žiak. Moja mama Ema je kuchárka. Môj otec Dávid je lekár. Môj brat Števo
je žiak. Moja teta Dana je učiteľka. Môj dedko Anton je šofér. Moja babka Beáta je predavačka.

12. Podľa cvičenia 11 odpovedz na otázky. Odpovede napíš.

Čím je mama? Mama je kuchárka.
Čím je otec?

_________________________________________________

Čím je Števo?

_________________________________________________

Čím je dedko?

_________________________________________________

Čím je babka?

_________________________________________________
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13. Spoj číslo a slovo.
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3

14. Doplň do obrázka správne čísla.
1: jeden – jedna, 2: dve – dvaja, 3: tri – traja, 4: štyri – štyria

Podľa obrázkov správne prečítaj vetu.

Na obrázku sú 3 učitelia, 1 šofér, 3 žiaci, 3 kuchárky, 2 učiteľky a 2 žiačky.
15. Pomenuj ľudí na obrázku.
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Lekcia 2 – Veci a ľudia okolo nás
1. Poznáš tieto písmená abecedy? Nauč sa nové slová. Prečítaj a doplň.
Kompletnú abecedu nájdeš na začiatku pracovného zošita.

Aktovka

Balón

Citrón

Desiata

Čo je to? To je
aktovka.

A to je čo? To je
balón.

Čo je to? To je
c _ t _ _ n.

A to je čo? To je
d _ _ ia _ a.

Ďateľ

DŽem

Farba

Guma

Čo je to? To je
ď _ t _ ľ.

A to je čo? To je
dž _ m.

Čo je to? To je
f _ r _ a.

A to je čo? To je
g _ _ a.

Hodiny

Jablko

Kalkulačka

Lietadlo

Čo je to? To sú
h _ d _ _ y.

A to je čo? To je
j _ _ l _ o.

Čo je to? To je
k _ _ _ u _ _ _ _ a.

A to je čo? To je
lie _ _ _ _ o.

Mapa

Nožnice

Okuliare

Pero

Čo je to?
To je m _ _ a.

A to je čo? To sú
n _ ž _ _ _ e.

Čo je to? To sú
o _ _ _ ia _ e.

A to je čo? To je
p _ _ o.
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Ryba

Syr

Šál

Taška

Čo je to? To je
r _ _ a.

A to je čo? To je
s _ r.

Čo je to?
To je š _ l.

A to je čo?
To je t _ š _ a.

Vajce

Xerox

Zošit

Ž_ _ a

Čo je to? To je
v _ j _ e.

A to je čo? To je
x _ r _ x.

Čo je to?
To je z _ š _ t.

A to je čo? To je
ž _ _ a.

2. Čo je to? Zopakuj si nové slová. Zakrúžkuj správne slovo.
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SYR – ŠÁL – ZOŠIT

ŽABA – BALÓN –
FARBA

ŽABA – ĎATEĽ –
RYBA

VAJCE – SYR –
DŽEM

OKULIARE – NOŽNICE
– HODINY

ZOŠIT – PERO –
GUMA

JABLKO – VAJCE –
CITRÓN

DESIATA – TAŠKA –
AKTOVKA

3. Napíš správne slovo k obrázku.

N_____E

Z___ T

4. Poznáš dobre farby? Vymaľuj.

P______O

žltá

zelená

červená

modrá

5. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba? Vymaľuj a napíš.

6. Vymaľuj obrázok triedy.
Potom povedz, akej farby
sú veci v triede, ktoré si
vymaľoval/a.

Lavica a stoličky sú hnedé.
Tabuľa je čierna.
Nožnice sú červené.
Pravítko je sivé.
Učebnica je modrá.
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7. Chceš sa učiť počítať a chceš sa aj hrať?
Vystrihni si pexeso, nájdeš ho v prílohe číslo 1.
8. Vyfarbi obrázok rodiny Paľka. Pamätáš sa, aký je jeho otec,
mama, sestra, brat, dedko a babka?

Otec je vysoký. Mama je štíhla.
Sestra je pekná. Brat je malý.
Dedko je starý. Babka je stará.

A teraz už môžeš začať vyfarbovať.

9. Pozri si obrázok. Napíš, kde je otec, kde je mama a kde sú dcéra a syn.

Dcéra a mama sú
u _ _ _ s _ _ _ d.
Syn je
v _ r _ _ o.
Otec je
vľavo.
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10. Učiteľka sa pýta Paľka, koho má v rodine. Pamätáš sa na Paľkovu rodinu?
Ak áno, určite správne napíšeš, ako odpovedá Paľko.
VZOR:

Paľko, máš otca?

Áno, mám otca.

- Paľko, máš mamu?

- Paľko, máš brata?

- Paľko, máš sestru?

- Paľko, máš babku?

- Paľko, máš dedka?

- Paľko, máš vnučku?
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11. Projekt: Naša trieda.

Čo je tam? Napíš, čo je vo vašej triede.
V našej triede je tabuľa, ...

Kde je to? Napíš, kde sú objekty vo vašej triede.
Tabuľa je vpredu, ...

Nakresli obrázok vašej triedy. Vymaľuj ho.
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Lekcia 3 – Čo robíš?
1. Spoj aktivitu s časťou dňa.

ráno

dopoludnia

popoludní

večer

v noci

2. Čo hovoríš? Dokonči pozdrav.

Čo hovoríš ráno?

Dobré ___________!

Čo hovoríš dopoludnia a popoludní?

Dobrý ___________!

Čo hovoríš večer?

Dobrý ___________!

Čo hovoríš v noci?

Dobrú ___________!

3. Napíš celou vetou, kde je Janka.

v škole, doma, vonku

4. Filip nevie, ako sa volajú veci, ktoré má v triede. Pomôž mu, prosím.
zošit peračník ceruzky mobil učebnica guma pero aktovka

Ako sa to volá po slovensky?
To je

To je

To sú

To je
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To je

To je

To je

To je

5. Odpovedz na otázky.

Čo má Paľko v aktovke?
Paľko má ____________________________________________________
A ty čo máš v aktovke?
Mám _______________________________________________________
6. Kedy? Nakresli ručičky na hodinách.

O piatej.

O deviatej.

O dvanástej.

O tretej.

O štvrtej.

7. Vyber správne slovo.

- Paľko, čo robíš ráno?
- Ráno o siedmej vstávam –
čítam – spím – idem.
- Potom sa umývam – počúvam
– hrám – sa obliekam.
- Potom vstávam – sa umývam –
raňajkujem – spím.
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- O ôsmej vstávam –
raňajkujem – sa umývam –
spím.
- Nakoniec idem – hrám –
sa umývam – čítam do školy.

8. Pamätáš sa, čo Paľko robí ráno? Odpovedz, obrázky ti pomôžu.

9. Prečítaj si, čo hovorí Džony.
Džony nerobí veci správne. Oprav ho.

Som Džony.
Ráno najprv idem do školy.
Potom sa obliekam v triede.
Umývam sa tam.
Potom vstávam.
Nakoniec raňajkujem.

Ráno najprv ............................................ .
Potom .................................................... .
.............................................................. .
.............................................................. .
Nakoniec ................................................ .

10. Čo robia deti v škole? Nájdi slovo a zakrúžkuj ho.

fgxpočúvajúkls

ewnpíšuaaf

sdfkresliadfg

asdhovoriadfg

adsčítajúsf

Nájdi a napíš ďalšie slová. Ktoré slová sú názvy vecí v škole?

asdperosdf

sdfránofdg

maperačníkán

fghzošitfgh

fhjablkofgh

kepšoférdam

tubfarbičkysa

bvnaktovkanbv
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11. Čo robíme v škole? Správne doplň slovo z rámčeka.

Škola je fajn. Každý deň...

čítame

.................................. obrázky,

hovoríme

.................................. knihu,

kreslíme

.................................. po slovensky,

počúvame

.................................. video,

pozeráme

.................................. hudbu.
Je to pravda? Čo robíte v škole vy?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Vyber správne slovo v odpovedi.

- Janka, v škole
počúvaš?

- Áno, počúvam

knihu – film – učiteľa.

čítaš? 		

- Áno. Čítam

film – knihu – učiteľa.

píšeš?

- Áno. Píšem

jablko – cvičenie – žiaka.

hovoríš?

- Áno, Hovorím

hudbu – po slovensky – knihu.

13. Ako často čítaš knihu? Vyber, čo je pravda.

Často

Niekedy

Nikdy

počúvam hudbu

pracujem na počítači

čítam knihu

hrám sa na mobile

pozerám film

nespím o jedenástej

hrám futbal

večer

bicyklujem sa

píšem email

nevstávam o desiatej
nečítam knihu
nehovorím po slovensky
nepíšem úlohu
neučím sa doma

14. Doplň do dialógu chýbajúce vety.

1. - Katka, ako sa máš?
2. - Janka, ako sa máš?
- To je mi ľúto.
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Ako sa máš?
Ako sa máte?
Mám sa dobre.
Nemám sa dobre.

3. - ______________ , Paľko?

4. - ______________ , deti?

- Výborne!

- Super!

15. Podľa vzoru odpovedz na otázky. Odpovede napíš.

Džony, 7.00 ráno

Grétka, 8.00 ráno

Ďuro a Števo,
2.00 popoludní

Kto je to?

Kto je to?

Kto je to?

To je Džony.

_______________

_______________

Čo teraz robí?

Čo teraz robí?

Čo teraz robí?

Raňajkuje.

_______________

_______________

Koľko je hodín?

Koľko je hodín?

Koľko je hodín?

Je sedem ráno.

_______________

_______________

Roman, 4.00 popoludní

Dana, 6.00 večer

Katka a Jožo, 6.00 večer

Kto je to?

Kto je to?

Kto je to?

_______________

_______________

_______________

Čo teraz robí?

Čo teraz robí?

Čo teraz robí?

_______________

_______________

_______________

Koľko je hodín?

Koľko je hodín?

Koľko je hodín?

_______________

_______________

_______________
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Lekcia 4 –
Čo robíš vo voľnom čase?
1. Čo k čomu patrí? Doplň písmená do slova.

T__C___Ť

C____V_Ť

F_____A____Ť

2. Doplň slová do tabuľky.

hrať (na gitare)

cvičiť

skajpovať

JA

hrám

.....................

.....................

TY

.....................

.....................

skajpuješ

MY

hráme

.....................

.....................

VY

.....................

cvičíte

.....................

3. Prečítaj si, čo robia Janka a Filip vo voľnom čase. Potom vyznač správnu možnosť.

Sme Janka a Filip. Čo robíme vo voľnom čase?
Najčastejšie sa prechádzame.
Každý piatok tancujeme.
Niekedy v nedeľu fotografujeme.
Dnes je sobota. Dnes sa bicyklujeme.

Janka a Filip sa vo voľnom čase najčastejšie
prechádzajú – tancujú – fotografujú – bicyklujú.
Janka a Filip (sa) každý piatok prechádzajú – tancujú – fotografujú – bicyklujú.
Janka a Filip (sa) niekedy v nedeľu prechádzajú – tancujú – fotografujú – bicyklujú.
Janka a Filip (sa) dnes prechádzajú – tancujú – fotografujú – bicyklujú.
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4. Napíš, čo robíš cez týždeň vo voľnom čase?

KEDY?
KTO?
JA

v pondelok

v utorok

v stredu

vo štvrtok

v piatok

počúvam
hudbu

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

5. Nakresli, čo robíš cez víkend vo voľnom čase?

KEDY?
KTO?

v sobotu

v nedeľu

JA

6. Čo robíš vo voľnom čase NAJČASTEJŠIE? Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu.
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7. Čo rád/rada robíš v škole? Čo rád/rada robíš vo voľnom čase?

ŠKOLA

Rád/rada...

VOĽNÝ ČAS

Rád/rada...

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

8. Spoj vetu s obrázkom.

Julka sa rada
korčuľuje.
Filip sa cez víkend
najčastejšie
bicykluje.
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Števo veľmi
rád jazdí
na kolobežke.

Paľko jazdí
na skejtborde
každý deň.

9. Hovor podľa obrázkov, ktorý šport má rád Paľko a ktoré športy majú radi členovia
jeho rodiny. Vyber správne slovo z rámčeka.

Mám
rád...

Mám
rada...

Mám
rád...

Mám
rada...

JOGU
PLÁVANIE

Mám rada...

Mám rád...

BEHANIE
GOLF
BICYKLOVANIE
KORČUĽOVANIE

10. Ktorý šport máš rád/rada ty? Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu.
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11. Čo máš rád/rada? Koho máš rád/rada? Odpovedz pravdivo na otázky.

1. Máš rád/rada mamu?

ÁNO 		NIE

2. Máš rád/rada bicyklovanie?

ÁNO 		NIE

3. Máš rád/rada futbal?

ÁNO 		NIE

4. Máš rád/rada babku a dedka?

ÁNO 		NIE

5. Máš rád/rada školu?

ÁNO 		NIE

6. Máš rád/rada pondelok?

ÁNO 		NIE

7. Máš rád/rada víkend?

ÁNO 		NIE

8. Máš rád/rada učiteľku?

ÁNO 		NIE

12. Vyber správnu možnosť.

1.

2.

3.

4.

1. Tvoja mama cvičím – cvičí jogu? Áno, moja mama cvičím – cvičí jogu každý deň.
2. Môj dedko hrá – hráme golf.
3. V pondelok a v stredu Ďuro a Džony cvičí – cvičia vo fitnescentre.
4. Paľko, hráš – hráte dnes futbal? Nie, dnes nehrám – nehráš futbal.
13. Paľko píše Jožovi email. Doplň do slov písmená, ktoré Paľko omylom vymazal.

od: ziak.palko@mail.sk
komu: ziak.jozo@mail.sk
Ahoj, Jožo,
ako sa máš? Ja sa mám dobre. Je v _ _ _ _ d a ja som doma. Aj moja mama je d_ _a.
Cvičí j _ _u. Môj otec nie je doma, hrá g _ _ f. Ja h _ _ m počítačovú hru.
Čo dnes r _ _ _ š?
Maj sa!
Paľko
14. Zakrúžkuj, čo môžeme robiť doma.
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15. Napíš, čo musíš robiť v škole a čo môžeš robiť vonku.

Musím...

Môžem...

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

16. Čo nemusíš robiť? 		

Čo chceš robiť? Vyber správnu odpoveď podľa obrázkov.

1. Je sobota 7.00 ráno. Nemusím

2. Je víkend. Chcem

/

3. Som doma. Nemusím

4.Je nedeľa. Chcem

/

/

/

17. Projekt: Čo rád/rada robím vo voľnom čase?
Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu a napíš.

Ja sa volám… . Vo voľnom
čase rád/rada...
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Lekcia 5 – Kde bývaš?
1. Podčiarkni a napíš, ktoré veci sú v tvojej izbe.
Povedz, čo je vľavo, vpravo, vzadu, vpredu alebo uprostred.

V mojej izbe je:

posteľ

stôl

stolička

kreslo

polica

skriňa

skrinka

koberec

lampa

obrázok

televízor

rádio

2. Pomenuj hračky. Napíš k obrázku správne slovo.

autíčko

bábika

lego 		

lietadlo

robot 		

Ktoré hračky máš rád/rada? Vyfarbi ich názvy zelenou farbou.
3. Nakresli svoje obľúbené veci a hračky a napíš, ako sa volajú.

Moje obľúbené veci a hračky sú:
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macko

4. Kde sú veci? Napíš odpoveď podľa obrázka.

1. To je moja lampa

, moja lopta		

Kde je lampa?

2. V izbe na stene je obrázok 		

a to sú moje ceruzky

Kde sú ceruzky?

a polica		

.

Kde je lopta?

.

Čo je vpravo na polici?
Kde je váza?
Kde je obrázok?

5. Ako sa volá izba? Napíš názov pod obrázok.
Použi slová detská izba, kuchyňa, kúpeľňa, obývačka, pracovňa, spálňa.

6. Dokonči obrázok podľa textu.

Na skrinke je rádio.
V skrinke sú knihy.
Pri skrinke je škatuľa.
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7. Nájdi na obrázku autíčko, lego, bábiku a robota. Dokonči odpovede na otázky.

V čom je autíčko? Autíčko je
Pri čom je lego? Lego je
Pri čom je škatuľa? Škatuľa je

Pri čom je robot? Robot je
Na čom sú hračky?

8. Kde sú tvoje veci? Označ správnu možnosť

v skrini

na polici

.

v skrinke

v škatuli

na stole

kniha
hračky
pero a
ceruzka
lampa
oblečenie
Podľa tabuľky napíš, kde sú tvoje veci.

9. Kde je kniha? Podčiarkni správnu odpoveď.

nad posteľou
na posteli
pri posteli
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na stole
pod stolom
za stolom

na skrinke
pred skrinkou
v skrinke

na polici
v skrini
na stene

pod stoličkou
v aktovke
na stole

na koberci
na kresle
na stene

10. Spoj slovo so správnym obrázkom.

most

múzeum

ihrisko

hrad

veža

socha

fontána

obchod

11. Kde pracuje? Nájdi a oprav nesprávnu informáciu.

Vzor: Dávid je lekár a pracuje v obchode v nemocnici.
Dana je učiteľka a pracuje v nemocnici.
Táňa fotografuje na koncerte v kuchyni.
Ľuboš je predavač a pracuje v parku.
Roman je kuchár, pracuje v obchode.
Hela je lekárka, pracuje v škole.
12. Podľa obrázka doplň do odpovede slová rovno, doľava alebo doprava.

Kde sa nachádza park?
Choď ............................,
na konci ulice odboč
............................
a nakoniec odboč
............................. .
Kde sa nachádza obchod?
Choď (stále) ............................ . Je na konci ulice.
Kde sa nachádza fontána?
Choď ......................., potom odboč ................... a na konci ulice odboč ..................... .
Kde sa nachádza veža?
Odboč ............................ a potom na konci ulice odboč ............................ .
Je na konci ulice.
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13. Spoj slová do viet.

sa

nachádza

Kde

škola?

tam

dostanem

Ako

sa ?

doľava
ulice

Choď
Na konci

odboč
škola

a na križovatke

rovno

je

14. Doplň slová bol – bola – boli do viet.

Včera ............................ sobota.
Filip ............................ doma a Ďuro ............................ v meste.
Táňa a Jana ............................ v parku. My sme ............................ v múzeu.
A vy? Kde ste ............................ ?
15. Odpovedz na otázky a vyplň dotazník.

Ako sa voláš? Volám sa ....................................................................................... .
Koľko máš rokov? Mám ................................................................................ rokov.
Kde bývaš? Bývam v ........................................................................................... .
Aká je tvoja adresa? Moja adresa je ........................................................................
......................................................................................................................... .
meno:
priezvisko:
vek:

adresa:

16. Kto je tvoj dobrý kamarát? Kto je tvoja dobrá kamarátka?
Vyplň dotazník a napíš o ňom/o nej krátky text.

meno:
priezvisko:
vek:

adresa:
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17. Nakresli a napíš, aká je tvoja ideálna izba.

V izbe je nábytok:
..................................................................................................................................

V izbe sú aj hračky:
..................................................................................................................................

Moja izba
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Lekcia 6 – Čo najradšej ješ?
1. Spoj slovo s obrázkom.

hamburger

kakao

ryba

kofola

vajce

mlieko

kurča

džús

špagety

čaj

2. Hovor, čo je a čo nie je zelenina a čo ješ na raňajky.

zelenina

raňajky
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3. Doplň tabuľku podľa obrázkov.

ZDRAVÉ JEDLO

NEZDRAVÉ JEDLO

4. Doplň tabuľku podľa obrázkov.

SLADKÉ JEDLO

SLANÉ JEDLO

5. Čo Števo včera raňajkoval, obedoval a večeral? Doplň do vety chýbajúce slová.

Včera bola sobota. Števo bol doma. Raňajkoval
.....................,
a

....................

Kde som
včera b _ l ?

Čo som včera
o______l?

......................... . Dopoludnia

bol na ihrisku. Jeho rodina vždy obeduje spolu o 12.00. Včera
obedovali

..................... a

.............................

. Popoludní bol Števo na prechádzke pri Dunaji. Večer bol v kine.
Potom večeral

....................... .
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6. Vyber slovo z rámčeka a doplň ho do vety.

chutnejší 		

lacnejšie

zdravšia 			

lepší

Kapusta je ............................. ako pizza.

Pomarančový džús je ................................ ako minerálka.

Pero je ................................. ako kalkulačka.
1,5

0€

Banán je .................................... ako jablko.

7. Grétka píše Táni email. Doplň slová, ktoré Grétka nenapísala.

od: gretka999@mail.sk
komu: tana321@mail.sk
Ahoj, Táňa,
ako sa máš? Ja sa mám veľmi dobre. Mám nový
a lepší ako ten starý. Tiež mám novú

...................... . Je lepšia ako tá stará.

A čo ty? Čo máš nové? Bola si už v parku za
Je to lepší

...................... . Je drahší

........................ ?

.................... ako náš park pri škole. Čo robíš zajtra?

Maj sa!
Grétka
8. Podľa cvičenia 7 odpovedz na otázky. Odpovede napíš.

1. Grétka má nový ruksak. Je drahší alebo lacnejší ako jej starý ruksak?

2. Grétka má tiež novú kalkulačku. Je lepšia alebo horšia ako tá stará?

3. Za hradom je park. Je lepší alebo horší ako park pri škole?
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17

€

9. Spoj vetu s obrázkom.

Moj otec hrá radšej golf ako futbal.

Džony rád pije každý večer kakao.

Dieťa má najradšej mlieko.

Jožo rád kreslí, ale radšej sa hrá na počítači.

10. Kto má čo najradšej? Pozoruj, ukazuj a hovor. Potom dokonči vety.

Ďuro má najradšej ......................................................... .
Števo má najradšej ........................................................ .
Grétka má najradšej ...................................................... .
Paľko má najradšej ........................................................ .
Olina má najradšej ......................................................... .
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11. Čo alebo koho máš najradšej? Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu.

12. Ako sa volajú predmety na stole? Doplň chýbajúce písmená. Potom doplň tabuľku.

p_ _ _r

š_ _ _a

h_ _ _ _k
n_ž

v_ _ _ _ _ _a

Kde je
tanier?

s_ _ _ _ _ _a

l_ _ _ _a
kakao

káva

jedlo

minerálka

polievka
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.....hrnček.... ....kakaa.....

..........................

.........................

..........................

.........................

..........................

.........................

..........................

.........................

13. Máš rád/rada sladkosti? Ak áno, potom určite vieš napísať, čo sa predáva v cukrárni.

................

................

................
................

................
................

................

14. Čo máš radšej? Čo máš najradšej? Odpovedz pravdivo na otázky.

Mám radšej lízanku ako cukrík.

ÁNO 		NIE

1. Mám radšej zmrzlinu ako nanuk.

ÁNO 		NIE

2. Mám radšej puding ako čokoládu.

ÁNO 		NIE

3. Mám radšej zákusok ako puding.

ÁNO 		NIE

4. Najradšej mám zmrzlinu.

ÁNO 		NIE

15. Koľko to stojí? Vieš správne čítať ceny? Spoj.

päť eur
dve eurá
jedno euro
dvadsať eur
štrnásť eur
tri eurá
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16. Dopíš do bublín, ako odpovedá Filip na otázky predavačke Želke.

Čo si prosíš?

To je všetko?

......Prosím si ......
............................

Nie, ešte si prosím
............................

17. Projekt: Moje raňajky. Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu seba, ako raňajkuješ,
a potom napíš, čo najradšej ješ na raňajky.

To som ja. Na raňajky najradšej jem...
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Lekcia 7 – Ľudské telo
1. Spoj slovo so správnou časťou tela.

hlava
plece
krk
trup
ruka

ústa

oko

nos

ucho

koleno

zuby

noha

Spoj slovo so správnou časťou hlavy.

2. Ako sa volajú časti tela na obrázku? Doplň chýbajúce písmená.

r __ __ __

z __ __ Y

__ č __

h __ __ __ __

n __ __

3. Prečítaj si text. Podľa textu nakresli robota.

To je robot Oto.
Má veľkú hlavu.
Na hlave má tri veľké oči.
Má dve uši. Má ústa a nemá nos.
Nemá ani vlasy.
Má trup ako lopta – veľký a okrúhly.
Má štyri ruky a štyri nohy.
Ruky sú dlhé, ale nohy sú krátke.
Na každej ruke má štyri prsty.
Ukáž a pomenuj časti tela robota Ota.
Vyfarbi robota. Potom povedz, akej farby sú
časti jeho tela.
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4. Nakresli svojho spolužiaka alebo svoju spolužiačku. Potom ho/ju opíš.

5. Čo vie robiť? Čo vedia robiť? Napíš a povedz podľa obrázka. Použi slová z rámčeka.

tancovať

Paľko

dievčatá

hrať futbal
variť
šoférovať
plávať
písať
bicyklovať sa

Števo

Ema

Lenka

žiaci

Napíš a povedz, čo vie robiť tvoj spolužiak/tvoja spolužiačka.
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čítať

šofér

Filip

6. Spoj vetu v rámčeku so správnym obrázkom.

Ľahni si.

Otvor ústa.

Sadni si.

Dýchaj.

Užívaj lieky.

7. Nájdi správne otázky k odpovediam. Otázky napíš.

Ako sa cítiš?
Môžeš dýchať nosom?

Čo ťa bolí?
Kašleš?

Máš teplotu?
Olina, dnes si bola v škole?

- ...................................................................................... - Nie, som chorá.
- ...................................................................................... - Necítim sa dobre.
- ...................................................................................... - Bolí ma hlava a hrdlo.
- ...................................................................................... - Áno, kašlem.
- ...................................................................................... - Nie, mám nádchu.
- ...................................................................................... - Áno, mám.
8. Nájdi správne otázky k odpovediam. Otázky napíš.

Budeš večer čítať knihu?

Áno, ........................ . 			

bude

Budeme hovoriť po slovensky? Áno, ........................ . 			

budeme

Budú deti o desiatej v škole?

Áno, ........................ . 			

budem

Budete piť čaj?

Áno, ........................ . 			

budú

Budem zajtra doma?

Áno, ........................ . 			

budete

9. Čo budeš robiť cez víkend? Nakresli a povedz, aké máš plány.

Podľa obrázka porozprávaj, aký bude tvoj víkend.
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10. Akú má tvár? Spoj rámček so správnym obrázkom.

modré oči

svetlé vlasy

hnedé oči

tmavé vlasy
dlhé vlasy

biele fúzy

krátke vlasy

biela brada
veľký nos

malý nos

okrúhla tvár

červené ústa
11. Prečítaj si otázky a podľa obrázkov v cvičení 10 odpovedz a ukáž.

Kde sú ústa?

Kde sú dlhé vlasy?

Ktorá brada je hnedá?

Ukáž! Kde sú čierne fúzy?

Kde je tvár?

Ktoré oči sú modré?

Kde sú červené ústa?

Ukáž! Ktoré vlasy sú svetlé?

12. Aké je to oblečenie? Aké sú to veci?

pán – to – ky

ver – ló – pu

san – le – dá

vi – ru – ce – ka

........................

........................

........................

........................

š ___ ___

p __ __ __ __ __ y

t __ __ __ __ __ y

o __ __ __ ia __ e

Napíš, akej farby sú veci na obrázku.

Na obrázku je
..............................................................................................................................
Na obrázku sú
..............................................................................................................................
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13. Čo nosí Grétka v lete? Čo nosí v zime? Pomenuj oblečenie podľa obrázkov a dokonči vety.

V lete Grétka nosí

V zime Grétka nosí

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

14. Doplň slová z tabuľky do viet.

hladný

choré

smädná

unavené

šťastný

Ráno chcú deti spať. Sú .................................................... .
O dvanástej chcem jesť. Som ............................................ .
Ema chce piť. Je .............................................................. .
Mama a babka, bolí vás hrdlo? Ste ..................................... .
Brat hovorí, že zajtra nebude škola. Je ................................ .
15. Napíš, ako Vlado vyzerá a čo má na sebe. Vieš povedať, čo vie robiť?
		 Vyber si zo slov:

vysoký/nízky, dieťa/dospelý, (aké?) vlasy, (aké) fúzy, spokojný,
silný, nešťastný, unavený, štíhly, chorý, tričko, pulóver
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16. Nakresli alebo nalep do zošita fotografiu človeka, ktorý sa ti páči a ktorého máš rád/rada.
Opíš, ako vyzerá a čo má na sebe. Napíš tiež, aký je a čo vie robiť.
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Lekcia 8 – Aké je ročné obdobie?
1. V slovnom hadovi sa skrýva názov jedného ročného obdobia. Vieš, ktoré to je?

Je to JAR?

ÁNO 		 NIE

Je to JESEŇ?

ÁNO 		 NIE

Je to LETO?

ÁNO 		 NIE

Je to ZIMA?

ÁNO 		 NIE

2. Ako správne odpovieš na otázku kedy?
Spoj predložku NA alebo V s názvom ročného obdobia.

LETE

JAR

ZIME

NA

V

JESEŇ

3. Kedy a čo robí rád Paľko? Kedy a čo robíš rád/rada ty? Nakresli obrázok seba pri svojej
obľúbenej aktivite na jar, v lete, na jeseň alebo v zime a dokonči vety.

Paľko ............. ................ (jar) rád jazdí na kolobežke

.

Paľko ............. ................. (leto) rád je zmrzlinu

.

Paľko ............. ................. (jeseň) rád je hrozno

.

Paľko ............. ................. (zima) rád stavia snehuliaka

.
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.................. ..................... (jar) rád/rada ...................................................... .
.................. ...................... (leto) rád/rada .................................................... .
.................. ...................... (jeseň) rád/rada .................................................. .
.................. ...................... (zima) rád/rada ................................................... .
4. Čo charakterizuje jednotlivé mesiace v roku?
Doplň písmená do názvov mesiacov a nakresli obrázok tam, kde chýba.
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1. j __ n u á r

2. f __ b r u á __

3. m a __ e c

4. __ __ r í l

5. m __ j

6. j __ n

7. j ú __

8. __ __ g __ s t

9. s __ p t __ m b e r

10. o k __ó b e r

11. __ o __ e m __ e r

12. d e __e m b e __

5. Spoj vety s obrázkami.

Na jar sa môžem bicyklovať.
Na jeseň ideme do školy.

V júli a v auguste sú letné prázdniny.

Môj brat má veľmi rád Vianoce.

6. Kedy? V ktorom mesiaci? Doplň posledné písmeno do názvu mesiaca.

v január _
v decembr _

vo február _
v marc _

v novembr _

v apríl _

v októbr _

v máj _
v septembr _

v jún _

v august _
v júl _
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7. Aké počasie je v zime, na jar, v lete a na jeseň?
Podľa obrázkov doplň písmená do slov.

V zime často s _ _ _ í

a niekedy je m _ _ z

Na jar niekedy p _ _ í

.

a niekedy svieti s _ _ _ o

V lete je h _ _ _ _ o

.

. Niekedy sú o _ _ _ _ y

Na jeseň často p _ _ í

a fúka vie _ _ r

a potom je b _ _ _ a
. Ráno je občas h _ _ a

.
.

8. Ako je dnes? Dopíš slová k obrázkom.

mrazivo

Je ................ .

veterno

slnečno

Je ................ .

oblačno

Je ................ .

horúco

Je ................ .

Je ................ .

9. Aký je dnes deň? Aký je teraz mesiac? Aký je teraz rok? Zakrúžkuj slovo a číslo.

DEŇ

MESIAC

pondelok

január

utorok

február

streda
štvrtok

ROK
júl
august

marec

september

apríl

október

sobota

máj

november

nedeľa

jún

december

piatok

2021

2026

2022

2027

2023

2028

2024

2029

2025

2030

10. Aký je dnes dátum? Zakrúžkuj deň, mesiac a rok a potom správne prečítaj.

DÁTUM
DEŇ
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.
8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30. 31.		
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MESIAC
januára
februára
marca

ROK
júla
augusta

septembra

apríla

októbra

mája

novembra

júna

decembra

2021

2026

2022

2027

2023

2028

2024

2029

2025

2030

11. Kedy máš meniny? Napíš dátum a potom ho správne prečítaj.

Ja mám m _ _ _ _ y
11. augusta.
A ty?
Kedy máš meniny?

Ja mám meniny ..........................................................................

12. Odpovedz na otázky.

Vavrinec

Zuzana

Darina

Ľubomír

Mojmír

Marcela

Leonard

Kto má meniny 10. augusta? ................................................................................ .
Kto má meniny 11. augusta? .....................Meniny má Zuzana.......................... .
Kto má meniny 12. augusta? ................................................................................ .
Kto má meniny 13. augusta? ................................................................................ .
Kto má meniny 14. augusta? ................................................................................ .
Kto má meniny 15. augusta? ................................................................................ .
Kto má meniny 16. augusta? ................................................................................ .
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13. Kedy máš narodeniny?
		 Napíš dátum a potom ho správne prečítaj.

Dnes mám
narodeniny.
A ty? Kedy máš
n _ _ _ _ _ _ _ _ y?

Ja mám narodeniny .......................................................................
14. Dedko a babka gratulujú Paľkovi k narodeninám.
		 Čo hovoria? Dopíš písmená do slov.

Veľa š _ _ _ _ ia!
Veľa z _ _ _ _ ia!

15. Čo chceš k narodeninám? Nakresli alebo nalep obrázok.
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16. Je to pravda? Odpovedz na otázky ÁNO alebo NIE.

VZOR:
Prasa má 4 nohy. 		

ÁNO

NIE

1.

Králik má 2 nohy. 		

ÁNO

NIE

2.

To zviera sa volá moriak.

ÁNO

NIE

3.

Sliepka má kuriatka. 		

ÁNO

NIE

4.

Ovca má jahniatko. 		

ÁNO

NIE

17. Zakrúžkuj všetky zvieratká, ktoré patria k Veľkej noci. Povedz, ako sa volajú.

18. Nakresli alebo nalep obrázok domáceho zvieratka,
ktoré máš doma alebo ktoré chceš mať doma.
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Lekcia 9 – Prázdniny a dovolenka
1. Rodina Fialovcov ide na dovolenku k moru. Čo tam bude robiť otec Štefan a mama Darina?
Čo tam bude robiť dcéra Janka a syn Filip? Dopíš do bublín slová. Pomôžu ti slová v rámčeku.

opaľovať

fotografovať

spať

kúpať

Budem
f_ _o_ _ _ _o_ _ť.
Budem sa
často k_ _ _ť
v mori.

Budem
s _ _ ť.

Budem sa
celý deň
o_ _ľ_ _ _ť.

2. Rodina Fialovcov sa vrátila z dovolenky pri mori. Čo tam robili? Čo tam robil otec Štefan
a mama Darina? Čo tam robila dcéra Janka a syn Filip? Dopíš do bublín slová.
Pomôžu ti vety v rámčeku.

Opaľovala som sa.

Fotografoval som.

K____a
som sa.

O_______
a som sa.
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Dlho som spal.

Dlho som
s _ _ l.

Kúpala som sa.

F__________l
som.

3. Čo robí najčastejšie na dovolenke tvoja rodina? Nakresli, čo robí na dovolenke tvoj otec,
tvoja mama, tvoj brat alebo tvoja sestra. Čo robíš na dovolenke ty?

4. Podľa obrázkov povedz, ktoré športy robíme v lete. Nakresli do prázdneho rámčeka šport,
ktorý robíš v lete najradšej ty.

5. Čítaj, čo chce Filip robiť. Potom reaguj ako on a doplň slová do viet.

Poďme k vodopádu!

Kam pôjdeme
na výlet, Filip?
Poďme na pláž!

Chcem vidieť veľa vody

. Poďme k
.

Chcem ísť na turistiku
Chcem hrať volejbal

.

Poďme do hôr!

_ _ _ _ _ _ _ _!

Poďme do

_ _ _!

Poďme na

_ _ _ _!
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6. Povedz, kam chce ísť Filip na výlet. Zakrúžkuj správny obrázok.

Kam pôjdeme
na výlet, Filip?
?

Chcem vidieť levy a slony. Poďme do
Chcem sa opaľovať. Poďme na
Chcem plávať. Poďme na
Chcem ísť na turistiku. Poďme do
Chcem vidieť veľa vody. Poďme k

7. Podľa obrázkov napíš, kde bol Filip na výlete.

Aký bol výlet?
Kde si bol, Filip?
Na kúpalisku.

V zoo.

V horách.

Pri vodopáde.

Na pláži.

Videl som levy a slony. Bol som v ................................................... .
Dlho som plával. Bol som na ......................................................... .
Popoludní som sa opaľoval. Bol som na ........................................... .
Videl som veľa vody. Bol som pri .................................................... .
Išiel som na turistiku. Bol som v .................................................... .
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8. Čím cestovali? Ako išli? Vyber vhodnú odpoveď.
VZOR: Peter a Ján boli v Tatrách. Čím cestovali?

na bicykli

loďou

vlakom

Filip a Števo boli na rozhľadni. Čím tam išli?		 loďou

autobusom

peši

Ema a Dávid boli na ostrove. Čím tam šli? 		 na bicykli

vlakom

loďou

Adam a Julka boli na vrchu. Čím tam išli?

loďou

autom

na bicykli

električkou

		 lanovkou

Vlado a Katka boli v parku. Čím tam išli? 		 vlakom

9. Pomenuj miesto na obrázku a podčiarkni mesto, v ktorom sa nachádza. Potom zisti a napíš,
v ktorom meste boli Dávid, Roman, Katka a Naďa. Kto bol v Bratislave a kto bol v Bojniciach?

To je ........Most SNP....... .

Je v Bratislave/Bojniciach.

To je .............................. .

Je v Bratislave/Bojniciach.

To je .............................. .
To sú ............................ .

Je v Bratislave/Bojniciach.
		

Sú v Bratislave/Bojnicicach.

VZOR:

Dávid bol ..........v Bojniciach........ .

		

Katka bola ..................................... .

		

Roman bol ..................................... .

		

Naďa bola ...................................... .
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10. Podľa obrázkov v úlohe číslo 9 napíš a povedz, čo na výlete videli Dávid,
		 Roman, Katka a Naďa a kde to bolo.
VZOR: Dávid videl ........v Bojniciach...... zámok – hrad – most – kúpele.

Roman ............................. videl zámok – hrad – most – kúpele.
Katka ............................. videla zámok – hrad – most – kúpele.
Naďa ............................. videla zámok – hrad – most – kúpele.
11. Napíš, ako sa volajú miesta na obrázkoch. Ktoré miesta si už navštívil/navštívila?

s_____n

d____a

j____o

k____e

Už som videl/videla...
Už som navštívil/navštívila...
(ten)
zámok

(tú)
jaskyňu

(to)
zoo

(tie)
hory

ÁNO - NIE

ÁNO - NIE

ÁNO - NIE

ÁNO - NIE

12. Kde si bol/bola na výlete?
a) Vyber, čo sa hodí. Vety napíš.

minulé
minulú
minulý
minulý

leto
som bol/bola 		
zimu 						
víkend 					
mesiac 					

na pláži 		
na chate 		
v jaskyni 		
v múzeu 		

pri vodopáde
pri rieke
v horách
v zoo

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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b) Povedz, čím ste išli/ako ste išli na výlet. Zakrúžkuj obrázok.

c) Máš v mobile nejakú fotografiu z výletu?
Nakresli obrázok podľa fotografie a povedz, čo si videl/videla na výlete.

13. Už poznáš rozprávku o Jankovi Hraškovi. Spoj obrázok s vetou v rámčeku.

Uprostred hrášku na stole
sedel malý chlapec.

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.

Otec pracoval na poli.
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14. Doplň do viet chýbajúce slová z rámčeka.

polievku

Otec

domov

deti

halušky

pán

VZOR: Žena a muž nemali .......deti.......... .
Janko zjedol ....................................... a ..................................... .
................................ pracoval na poli.
Bohatý ............................. dal Janka do škatule.
Janko Hraško sa vrátil .................................... .
15. Nakresli do knihy ilustráciu k rozprávke o Jankovi Hraškovi.
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1. Príloha. Vystrihni si pexeso.
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