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1. Čo hovoríme? Napíš text k správnemu obrázku. 

2. Odpovedz na otázky podľa vzoru. Odpovede napíš.

pán Vlado Dorko, šofér

pán Roman Nový, kuchár

pani Dana Horáková, učiteľka

pani Hela Nová, lekárka

pani Ema Kováčová, kuchárka

Kto je to?

To je pán Vlado Dorko.

Čím je?

Je šofér.

Kto je to?

Čím je?

Kto je to?

Čím je?

Kto je to?

Čím je?

Kto je to?

Čím je?

Lekcia 1 – Kto je to?

Čo znamená... ?  Dobrý deň!   Dobrú chuť!   Ďakujem.  
Nech sa páči.   Nerozumiem.   Pozor!   Prepáčte.
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3. Je to pravda? Označ   ÁNO alebo   NIE .

4. Spoj slovo zo stĺpca vľavo so správnym slovom zo stĺpca vpravo.

5. Spojenia z cvičenia 4. doplň do viet.

Števo, žiak

Zuzka 
je dievča.

Adam Horák  
a Dana Horáková 
sú syn a mama.

Filip a Katka  
sú žiaci.

Julka 
je babka.

Paľko 
je dedko.

Janka 
je žiačka.

Adam 
je učiteľ.

Pán Roman Nový 
je šofér.

Kto je to?

Čím je?

Olina, žiačka

Kto je to?

Čím je?

ten deti

tá predavači

tí dievča

tí šofér

to učitelia

tie učiteľka

Tí učitelia sú pán 
Adam Horák a pani 
Dana Horáková.

je pán Vlado 
Dorko.

je moja sestra 
Julka.

je moja mama 
Dana.

sú Džony 
a Jožo.

sú pán Jež  
a páni Jonášová.
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6. Zaraď k správnemu tvaru.

    mama, otec, babka, dedko, brat, kuchárky, sestry, učiteľ, učiteľka, bratia,  
šofér, lekárka, kuchári

7. Opíš obrázky. Použi slová, ktoré si napísal v cvičení 6.
 

môj ___________________________________________________________ 

moja ___________________________________________________________

moji ___________________________________________________________

moje ___________________________________________________________

Na obrázku je _____________________________________________________

Na obrázku sú _____________________________________________________

Na obrázku je __________________________

Na obrázku sú __________________________

otec, ...

mama, ...

bratia, ...

deti, ...

8. Spoj správne číslo a slovo.

dva sedem

päť desať

deväť šesť

tri štyri

jeden

osem

1 7

108

9

45

6

3

2
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9. Prečítaj číslo.

10. Doplň vety podľa vzoru. Vyberaj z nasledujúcich slov.

1: jeden – jedna, 2: dve – dvaja, 3: tri – traja, 4: štyri – štyria
učiteľ – učitelia, žiak – žiaci, kuchár – kuchári

učiteľka – učiteľky, kuchárka – kuchárky, žiačka – žiačky,  
predavačka – predavačky, šoférka – šoférky

A tvoj telefón? Napíš a prečítaj číslo.

To je môj telefón. 
Moje číslo je 0927 249 817.

To som ja, Janka.  
To je môj telefón.  
Moje číslo je 0948 321 767.

To sú

(koľko?) dvaja

(kto?) učitelia.    

To sú

(koľko?) 

(kto?)    

To sú

(koľko?) 

(kto?)    

To sú

(koľko?) 

(kto?)    

To sú

(koľko?) 

(kto?)    

To sú

(koľko?) 

(kto?)    

To sú

(koľko?) 

(kto?)    

To je

(koľko?) 

(kto?)    

To je

(koľko?) 

(kto?)    

To je

(koľko?) 

(kto?)    

To som ja, Filip.  
Moje číslo je 02 643 191.

Som __________________ . 

Môj telefón je

_____________________ .

0927    nula – deväť – dva – sedem
249  dva – štyri – deväť
817  osem – jeden – sedem
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11. Podľa textu odpovedz na otázky.

12. Projekt: Ja a moja rodina. Nakresli alebo nalep fotografiu a napíš.

Pani Dana Horáková je učiteľka. Jej dcéra Julka je žiačka. Jej manžel Adam Horák je učiteľ. 
Jej brat Dávid Kováč je lekár.

Kto je to?

Čím je?

Kto je to?

Čím je?

Kto je to?

Čím je?

Kto je to?

Čím je?

To je moja rodina. To je

To som ja. Som
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1. Čo je na obrázku? Doplň písmená do slov. Každé slovo sa začína jedným z písmen abecedy. 
Poznáš tieto písmená? Kompletný zoznam všetkých písmen abecedy nájdeš na začiatku 
učebnice.

Lekcia 2 – Veci a ľudia okolo nás

A_ _ _ _ _ _

H_ _ _ _ _

Ď_ _ _ _

M_ _ _

C_ _ _ _ _

K_ _ _ _ _ _ _ _ _

F_ _ _ _

O _ _ _ IA _ _

B_ _ _ _

J_ _ _ _ _

DŽ_ _

N_ _ _ _ _ _

D_ _ IA_ _

L IE_ _ _ _ _

G_ _ _

P_ _ _
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R_ _ _

V_ _ _ _

Š_ _

Z_ _ _ _

S_ _

X _ _ _ _ _ _

T_ _ _ _

Ž_ _ _

2. Prečítaj a odpovedz podľa obrázka.

Je to balón?

          Áno, to je balón.

Je to vajce?

Je to lietadlo?

Je to desiata?

Sú to okuliare?

          Nie, to nie sú okuliare,  

   to sú nožnice.

Je to žaba?

          

Sú to hodiny?

          

Je to zošit?
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Sú to okuliare?

          Nie, to nie sú okuliare,  

   to sú nožnice.

3. Máš rád/rada krížovky? Ak áno, určite si zvedavý/-á, čo sa skrýva v tajničke.

4. Keď sa učím, potrebujem rôzne školské potreby. Niekedy potrebujem, aby ich bolo viac. 
Napíš podľa vzoru. Pozoruj, ako používame číslo 2 – DVA zošity, ale DVE knihy  
alebo DVE perá.

VZOR:

moja mapa (2) –   ___________ ____________________

1. moja guma (3) -   ___________ ____________ ____________

2. tvoje pero (2) -   ___________ ____________ ____________

3. váš zošit (4) -   ___________ ____________ ____________

4. moje pravítko (2) -   ___________ ____________ ____________

5. tvoja ceruzka (3) -   ___________ ____________ ____________

6. vaša kalkulačka (2) -   ___________ ____________ ____________

7. naša učebnica (3) -   ___________ ____________ ____________

8. môj počítač (2) -   ___________ ___________ ____________

9. naša tabuľa (2) -   ___________ ____________ ____________

10. tvoja aktovka (2) -   ___________ ____________ ____________ 

moje   dve       mapy 

dve

dve

dva

dve

IA

IA
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5. Spoj slovo s číslom.

6. Aké číslo je ryba? Aké číslo je syr? Aké číslo je vajce?  
    Odpovedz a potom vypočítaj obrázkový príklad.

7. Nakresli farebný obrázok triedy, v ktorej sú lavice, stoličky, tabuľa, lampa, hodiny a počítač.
 Lavice a stoličky sú hnedé. Tabuľa je čierna. Lampa je žltá. Hodiny sú modré. Počítač je sivý.

dvanásť deväťdesiatjeden

pätnásť dvadsaťjeden

devätnásť päťdesiatjeden

15

90

70

10

?

+

+

-

+

+

+

+

=

=

=

=

19 519112 21
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8. Spoj obrázok so slovom.

9. Napíš, čo má žiak vo svojej aktovke. A čo máš ty vo svojej aktovke? Čo máte vo vašej triede?

STARÍ STARÁMÚDRY PEKNÁVEĽKÁ

Žiak má v aktovke učebnicu, ...

Ja mám v aktovke učebnicu, ...

V našej triede máme tabuľu, ...
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10. Pozri si rodostrom Paľkovej rodiny. Potom vytvor rodostrom svojej rodiny.

11. Kde je to? Doplň do diagramu slová, ktoré tam chýbajú.     

Mám mamu

HORE

VPRAVO

VĽAVO DOLE

VPRAVO HORE

....

....

....

....

Beáta Anton

Dana Adam

Paľko JulkaEmil
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12. Projekt: Naša trieda. Napíš, čo je vo vašej triede a kde je to. 
      Vytvor vety tak, že použiješ slová zo skupín A, B, C, D a E v tomto poradí.

Nakresli vašu triedu alebo ju odfoť mobilom a nalep fotografiu do rámčeka.  
Hovor, čo vidíš na fotografii.

veľký, -á, -é
malý, -á, -é  
nový, -á, -é
starý, -á, -é 

moderný, -á, -é 
nemoderný, -á, -é

čierny, -a, -e
 biely, -a, -e

červený, -á, -é 
žltý, -á, -é

 zelený, -á, -é
modrý, -á, -é

tabuľa
počítač

 dataprojektor 
interaktívna tabuľa

lampa
 okno
hodiny

vpredu
vzadu
hore
dole

vpravo
vľavo

uprostred

je
sú

Veľká čierna tabuľa je vpredu.

+

A
B

C
D

E

+

+
+
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Lekcia 3 – Čo robíš?

1.  Dokonči odpovede pomocou slov v tabuľke.

2. Doplň slová do dialógu. 

Urobte so spolužiakom alebo spolužiačkou podobný dialóg. 

1.  - Janka, čo ___________ na lavici?      TY

 - ___________ tam aktovku, učebnicu a čokoládu.  JA

2.  - Chlapci, čo ___________ na lavici?   VY

 - ___________ na lavici zošity a učebnice.   MY

3.  - Čo ___________  na lavici Ďuro?         ON

 - Ďuro ___________  zošit, učebnicu a aj pero a ceruzky.        ON

4.  - Deti, čo ešte ___________ v aktovke?    VY

 - ___________  v aktovke aj vodu a banán alebo jablko.  MY

V aktovke mám Janka má na lavici 

Žiaci majú v triede 

1. Čo máš v aktovke?

3. Čo má Filip v škole?

2. Čo má Janka na lavici?

4. Čo majú deti v triede?

ceruzky 
učebnica 

voda 
jablko

aktovka
učebnica 

mobil
banán

ceruzky 
učebnica 

voda 
jablko

tabuľa
mapa
lavice

stoličky

(ja) mám, (ty) máš, (on, ona) má, (my) máme, (vy) máte
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3.  Napíš podľa obrázkov, čo robí Paľko ráno. Vety správne prečítaj.

4.  Podľa obrázkov povedz, čo robíš ráno a o koľkej.

5.  Napíš, čo robíš dopoludnia, popoludní, večer a o koľkej. Vyber si aktivity z rámčeka.

Podľa tabuľky porozprávaj, aký deň máš.
Ráno o ôsmej idem do školy. Potom...   

O koľkej?   o 1.00 o jednej    5.00 o piatej  
   o 7.00 o siedmej   o 7.10 o sedem desať
   o 7.55 o sedem päťdesiatpäť

Paľko o siedmej 

Potom o 7.30 

O 7.15 

o 7.50.

učím sa o desiatej

O      ide do školy.

7.00 7.15

7.50

7.30

8.00

vstáva,  ôsmej,  Umýva sa, 
sa oblieka,  raňajkuje

učím sa
hovorím po slovensky

čítam a píšem
obedujem

oddychujem, píšem úlohy, 
bicyklujem sa,  

pracujem na počítači,  
hrám futbal, tenis

pozerám film,  
hrám sa na mobile, 
počúvam hudbu, 

večeriam,čítam knihu

dopoludnia

aktivita čas

popoludní

večer
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6.  Porovnaj, čo robíš ty a tvoj spolužiak. Napíš 5 aktivít.

alebo

1.

2.

3.

4.

5.

7.  Z cvičenia 5 vyber aktivity a napíš, ako často ich robíš.

8.  Čo často hovorí mama? Vyber správny variant.

Ja a Jožko vstávame o siedmej.   Ja vstávam o siedmej,  
ale Jožko vstáva o sedem dvadsať. 

Ako často?

každý deň

Je sedem! 
Vstávaj!

Je noc! 
Spi!

Je sedem! 
Nevstávaj!

Je noc! 
Nespi!

často niekedy zriedkavo nikdy

nespím o 
jedenástej 
dopoludnia

idem do školy 
o ôsmej
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9.A Čo niekedy hovorí učiteľ v škole? Doplň správne slová podľa vzoru.

9.B Napíš k obrázku, čo hovorí učiteľ v škole.

Niekedy sa žiaci neučia. Učiteľ hovorí:
 Jožko, uč sa!      Chlapci a dievčatá, učte sa!

Niekedy žiaci nehovoria po slovensky. Učiteľ hovorí:

 Janka, ___________ po slovensky!  Deti, ___________ po slovensky!

Niekedy žiaci nepíšu úlohy. Učiteľ hovorí:

 Filip, ___________ úlohu!    Deti, ___________ úlohy!

Niekedy žiaci nečítajú po slovensky. Učiteľ hovorí:

 Grétka, ___________ po slovensky!  Žiaci, ___________!

Niekedy žiaci nepočúvajú učiteľa. Učiteľ hovorí:

 Jožko, ___________!     Chlapci a dievčatá, ___________ !

Uč sa! Neuč sa! Hraj sa  
na mobile!  

Píš úlohu! 

Nehraj sa 
na mobile!

Nepíš úlohu! Čítaj po 
slovensky!

Nečítaj po 
slovensky!

ty –  počúvaj   
 hovor 

vy – počúvajte
 hovorte

Počúvaj! Čítaj! Píš! Rozprávaj! 
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4.  -  ______________  , deti?

    -  Super!

3.  -  ______________  , Paľko?

    -  Výborne!

1.  - Katka, ako sa máš?

2.  - Janka, ako sa máš?

    - To je mi ľúto.

11. Dokonči dialógy.

12. Ktorá otázka je správna? Podčiarkni ju.

Kde je koncert?
Kto ide na koncert?    1. V sobotu večer ideme na koncert.
Kedy idete na koncert?

Kedy nakupujete?
Čo nakupujete?    2. Nakupujeme popoludní.
Čo robí Roman popoludní? 

Čo robíte doma? 
O koľkej ste doma?    3. V nedeľu nie sme doma. Ideme na výlet.
Čo robíte v nedeľu?

Čo robíš vonku?
Čo robíš doma?    4. Často sa bicyklujem alebo hrám futbal.
Čo robíš ráno?

7. -         je to zelené pero? 8. -           máš v aktovke? 9. -             máš ceruzku? 

 - Je moje.  - Učebnicu a zošit.  - Zelenú a žltú.

1. - Kde obeduješ? 2. -              máš voľno? 3. -              je Paľko? 

 - Doma.  - V sobotu a v nedeľu.  - V škole.

4. -              vstávaš? 5. -            je ten  

     chlapec vľavo?

6. -       robíte cez víkend?

 - O siedmej.
 - To je môj brat Janko.

 - Sme doma 
   a oddychujeme.

10. Doplň do otázky slová.

Kde    Kde    Kto    Čo    Čo    Akú    Čie    Kedy    O koľkej
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14. Napíš email spolužiačke/spolužiakovi:
 - aký je tvoj deň, čo robíš často, občas a čo nerobíš nikdy,
 - čo robí tvoja rodina cez víkend.

13. Doplň do emailu vhodné slová.

dobre  Popoludní   Maj sa!    šiestej   knihu

 od: ziak.palko@mail.sk
 komu: ziak.jozo@mail.sk

Ahoj, Jožo.
Mám sa ______________. Dnes som doma o ______________ . ______________ mám 
tréning a hrám futbal. Doma sa hrám na mobile alebo čítam ______________ .
Čo robíš ty? ______________ 

Paľko

 od: ________________
 komu: ______________

Ahoj, _________________________ 
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Lekcia 4 – 
Čo robíš vo voľnom čase?

1. Katka telefonuje Filipovi. Doplň do telefonického rozhovoru slová.

- Ahoj, Filip!

- Ahoj, Katka!

- Ako sa máš, Filip?

- ................... ......        dobre. A ty?

- Tiež ...... ..................        dobre. Čo robíš popoludní, Filip?

- Dnes popoludní .....................          . A čo robíš popoludní ty?

- Ja .....................              na klavíri . Čo robíš večer, Filip?

- Večer .....................           televíziu. A ty, Katka?

- Ja večer .....................           knihu. Potom ......................            . 

- Katka, a čo robíš zajtra?

- Zajtra .....................           .

- O koľkej zajtra .....................          , Katka?

- O 15.00.

- Ja som zajtra o 15.00 doma. Ale večer tiež .....................          .

- Super! Maj sa, Filip!

- Maj sa, Katka!



21

2. Poznáš dobre všetky tvary slov? Doplňuj a hovor.

3. Napíš, čo robíš cez týždeň vo voľnom čase.

Kedy? Ja

v pondelok
 ..............................................

v utorok
..............................................

v stredu
..............................................

vo štvrtok
..............................................

v piatok
..............................................

v sobotu
..............................................

v nedeľu
..............................................

fotografovať

-ujem

-ím

-.........

-.........

-íme

-.........

-.........

-.........

-.........

-uješ

-.........

-.........

-ujú

-.........

-ajú

-.........

-.........

-.........

JA

JA

JA

MY

MY

MY

VY

VY

VY

TY

TY

TY

ONI, ONY

ONI, ONY

ONI, ONY

ON, ONA 
ONO

ON, ONA 
ONO

ON, ONA 
ONO

cvičiť

čítať
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ŠKOLA

Rád/rada... Rád/rada...

VOĽNÝ ČAS

4. Čo rád/rada robíš v škole? Čo rád/rada robíš vo voľnom čase?

5. Prečítaj si, čo robí Katka vo voľnom čase. Potom dokonči vety.

6. Napíš, čo robíš vo voľnom čase NAJČASTEJŠIE ty.

Som Katka. Čo robím vo voľnom čase?
Najčastejšie sa vo voľnom čase prechádzam.
Niekedy sa korčuľujem. Mám rada korčuľovanie.
Každý pondelok a piatok hrám na klavíri.
Tiež mám rada cvičenie. Nikdy nehrám počítačové hry.
Dnes je sobota. Nie som doma, som vonku. Idem na výlet.

1. Katka sa vo voľnom čase najčastejšie .................................. .

2. Niekedy .............................. .

3. Každý pondelok a piatok ............................. na klavíri.

4. Rada ........................ .

5. Nikdy ............................. počítačové hry.

6. Dnes ................... doma, ........................ vonku.

7. Dnes .......................... na výlet.

Ja vo voľnom čase najčastejšie ...........................................................................

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

........................................................................................................ .
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7.  Poznáš slovenskú speváčku Celeste Buckingham? Poznáš slovenského športovca Petra 
Sagana? Ak nie, prečítaj si o nich niečo a potom doplň informácie do tabuľky. Porozprávaj, 
čo si si zapamätal.

8. Zakrúžkuj šport, ktorý nemusíme robiť vonku a môžeme ho robiť aj doma. Ako sa volá?

Meno: Celeste Buckingham
Dátum narodenia: 3. mája 1995
Profesia: speváčka
Rodina: Moja mama je riaditeľka školy a otec je lekár.  
Mám sestru. Volá sa Carmel.
Voľný čas: Rada tancujem a hrám na gitare. Nerada pozerám 
romantické filmy, mám rada akčné filmy. Mám rada svoju mačku.

Meno: Peter Sagan
Dátum narodenia: 26. januára 1990
Profesia: cyklista
Rodina: Mám syna Marlona.
Voľný čas: Nerád sa bicyklujem na stacionárnom bicykli.  
Mám rád zelenú farbu. Mám rád Rubikovu kocku.

KTO?

RODINA MÁ RÁD/RADA NEMÁ RÁD/RADA

Celeste
Buckingham

 
Má otca lekára...

Má mamu...

Peter Sagan

Má rád zelenú farbu...
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9. Doplň tabuľku podľa obrázkov.

10. Paľko píše Jožovi email. Doplň slová, ktoré Paľko omylom vymazal.

11. Pamätáš sa, ktorý šport má rád Paľko, jeho mama, otec, sestra, babka a dedko?
      Športuje aj jeho malý brat Emil?

HRAŤ... CVIČIŤ...

vo fitnescentre

 od: ziak.palko@mail.sk
 komu: ziak.jozo@mail.sk

Ahoj, Jožo,
ako sa máš? Ja sa mám dobre. Je .................... a ja som doma. 
Aj moja mama je doma, ....................... jogu. Môj otec nie je doma,  
hrá .................. . Ja hrám ……………….. hru.
Ako sa máš ty? Čo dnes ......................? Napíš mi, prosím.

Maj sa!
Paľko

Paľko má rád jogu – plávanie – bicyklovanie – golf – behanie – korčuľovanie.

Mama Dana má rada jogu – plávanie – bicyklovanie – golf – behanie – korčuľovanie.

Otec Adam má rád jogu – plávanie – bicyklovanie – golf – behanie – korčuľovanie.

Babka Beáta má rada jogu – plávanie – bicyklovanie – golf – behanie – korčuľovanie.

Dedko Anton má rád jogu – plávanie – bicyklovanie – golf – behanie – korčuľovanie.

Sestra Julka má rada jogu – plávanie – bicyklovanie – golf – behanie – korčuľovanie.

Brat Emil je malý, športuje – nešportuje.
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12. Dopíš do bubliniek na obrázku, ktorý šport robí rád Paľko a jeho rodina.

13. Napíš, čo môžeš robiť doma a čo môžeš robiť vonku.       

Rada 

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

Rada 

...................
Rád

 ..sa bicyklujem..

Rád 

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

Rád 

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

Rada ............

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

DOMA

Môžem... Môžem...

VONKU
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16. Vyber správnu možnosť.

Mama: Čo chceš/môžeš dnes robiť, Paľko?

Paľko: Dnes chcem/musím hrať futbal a pozerať televíziu.

Mama: Najprv môžeš/musíš raňajkovať.

Paľko: Ja nechcem/chcem raňajkovať.

Mama: Každý deň môžeme/musíme raňajkovať, Paľko.

Paľko: Dobre, mama. A potom môžem/chcem hrať futbal?

Mama: Áno, potom chceš/môžeš hrať futbal.  

 O 12.00 je obed.

Paľko: Chcem/môžem obedovať o jednej popoludní?

Mama: Nie, nemôžeš/nechceš obedovať o jednej.   

 Obedujeme o dvanástej.

Paľko: Dobre, dobre. Teraz musím/nemusím raňajkovať,  

 potom musím/nemusím obedovať...

 O koľkej môžem/musím pozerať televíziu?

Mama: Večera je o 18.00. Potom môžeš/musíš  

 pozerať televíziu.

Paľko: A nemusím/nemôžem dnes upratovať?

Mama: Nie, Paľko, nemusíš/nemôžeš.

Paľko: Super!

15. Nemusíš       alebo chceš             ?

1.  Je sobota 7.00 ráno. Nemusíme / chceme vstávať.

2.  Je víkend. Moja mama a otec nemusia/chcú počúvať hudbu.

3.  Nemusíš/chceš sa prechádzať v nedeľu popoludní?

4.  Nie sme v škole. Nemusíme/chceme sa hrať na mobile.

5.  Cez víkend nemusím/chcem ísť do školy,  

 nemusím/chcem jazdiť na kolobežke.

14. Musíš   alebo môžeš   ?

1. Je 7.00 ráno. Musím/môžem vstávať, obliekať sa a ísť do školy.

2. Nie som v škole, som doma. Musím/ môžem počúvať hudbu.

3. Som v škole. Musím/môžem počúvať učiteľa.

4. Som vonku. Musím/môžem sa korčuľovať.

5. Je 12.00 v noci. Musím/môžem spať.

Čo chceš 
dnes robiť, 
Paľko?

Dnes chcem 
hrať futbal.
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17. Projekt A: Čo rád/rada robím vo voľnom čase? 
      Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu

18. Projekt B: Čo robím najčastejšie? Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu a napíš názov
      svojej najčastejšej aktivity.

To som ja. Vo voľnom čase rád/rada...

NAJČASTEJŠIE...
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1.  Kde sú tvoje veci? Označ správnu možnosť   .

2.  Doplň otázku podľa obrázka. Potom odpovedz.

Lekcia 5 – Kde bývaš?

na stole na polici v škatuli na posteli v skrini

kniha

počítač

mobil

lampa

oblečenie

Vzor: .....Za... čím je lopta?  Je .....za skrinkou. ......

............. čím je stolík?  Je ......................................... .

............. čím je kvet?   Je ......................................... .

............. čím sú knihy?  Knihy sú ............................... .

............. čím je polica?  Je......................................... .

............. čím je lampa?  Je......................................... .

............. čím je aktovka?  Je......................................... .

3.  Aký je váš byt alebo dom? Nakresli schému a pomenuj izby.
    Ktorú izbu v dome máš rád/rada? Čo tam zvyčajne robíš?
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5. Napíš a povedz, ktoré veci máš v izbe a kde sa nachádzajú. Môžeš použiť slovné spojenia:

v/pri/na skrini, skrinke, polici, stole...

nad/pod/za/pred/medzi posteľou, stolom, oknom...

4.  Aká je tvoja izba? Napíš, aký nábytok tam máš a kde sa nachádza.

6. Odpovedz na otázky. Pomenuj izbu, nábytok a veci, ktoré potrebuješ.

Kde môžeš písať domácu úlohu? Čo potrebuješ? 

Kde sa môžeš hrať na počítači? Čo potrebuješ? 
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Kde môžeš pozerať film? Čo potrebuješ? 

Kde môžeš jesť obed? Čo potrebuješ? 

7. Povedz, čo je dnes a čo bolo včera.  
 Doplň je – sú alebo bol – bola – boli do vety.

8. Kde boli dnes tí ľudia? V odpovedi použi slová: doma, ihrisko, klub, múzeum, nemocnica, 
park, obchod, škola.

1. Dnes ................. pondelok. Peter ................. v škole, Táňa a Janka ................. tiež 

v škole. Žiaci ................. v triede a rodičia ................ v práci. Pani učiteľka ................. tu 

a Janko ................. tam.

2. Včera ................. nedeľa. Jožo ................. doma, Táňa a Janka .................  

v Bratislave. Rodičia ................. v kine. Pani učiteľka ................. v múzeu.

3. Naša rodina ................. včera večer doma. Brat Emil ................. v izbe pri počítači.  

V televízii ................. zaujímavý program a mama a babka ................. pri televízore. 

V obývačke ................. aj otec. ................. teplý večer, ja som .................  

na balkóne.

Vzor: Mama je lekárka. Bola v nemocnici.

Brat je žiak. 

Irena je predavačka. 

My sa radi hráme vonku. 

Tomáš dnes nepracuje. 

Žiaci majú voľno. 

Karol má rád hudbu. 

Jana sa rada bicykluje. 
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9. Prečítaj si text a odpovedz na otázky.

10. Podľa textu vyber správne slovo a dokonči vetu. Vety napíš.

Janka nebýva v byte. Býva v dome. Detská izba, spálňa a kúpeľňa je hore. Je tam aj balkón. 
Dole je veľká obývačka a kuchyňa. Dom má garáž a terasu. Na terase sú stoličky a stôl. V 
garáži je auto. Dom má aj záhradu. V záhrade sú stromy a kvety. Deti tam majú malé ihrisko.

Dvere sú  hnedé     zelené  červené.

Steny sú  modré     zelené  žlté.

Strecha je  biela     čierna  červená.

Okná sú  veľké     malé  nové.

Balkón je  hore     dole  vľavo.

Náš dom.

To je náš dom. Tu bývame. Dom má červenú 
strechu a žlté steny. Má veľké hnedé dvere. 
Má veľké okná. Má prízemie a poschodie. 
Dole má terasu. Hore je balkón. Má aj 
záhradu. Sú tam kvety a stromy. Často tam 
máme piknik.

dom záhradagaráž strechaterasa stena

Kde býva Janka?

Ktoré izby sú dole a ktoré sú hore?

Čo je v garáži?

Čo je na terase?

Čo je v záhrade?
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11. Kde je to? Ako sa tam dostanem? Opýtaj sa alebo odpovedz na otázku.

12. Napíš, čo sa nachádza pri vašom dome alebo pred ním a za ním.  
   Čo ešte je na vašej ulici?

Kde je veža? Ako sa tam dostanem? 
– Choď rovno. Za parkom odboč vpravo. Veža je na konci ulice.

Kde je veža?

Kde je ihrisko?

Kde je banka?

Kde je fontána?

Kde je hrad?

Kde je škola?
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13. Prečítaj si dotazník a napíš odpovede na otázky.

14. Vyplň svoj osobný dotazník a napíš informácie o sebe.

meno: Julka

priezvisko: Horáková

vek: 14

adresa

ulica: Dlhá ulica

číslo: 11

mesto: Bratislava

štát: Slovenská republika

email: julka.horakova@hotmail.sk

telefónne číslo: 1945 642 187

meno:

priezvisko:

vek:

adresa

email:

telefónne číslo:

Ako sa volá?

Koľko má rokov? 

Kde býva?

Aká je jej adresa?

Aká je jej emailová adresa? 

Aké má telefónne číslo?
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Lekcia 6 – Čo najradšej ješ?

1. Čo patrí k mäsu, zelenine, ovociu a nápojom? Podľa obrázkov doplň do  tabuľky slová.

2. Postav potravinovú pyramídu. Podľa pyramídy vľavo a legendy vpravo dokresli do pyramídy 
uprostred obrázky potravín. Potom hovor, ktoré potraviny by sme mali jesť čo najčastejšie? 

   
 MÄSO

......................, ......................

    
ZELENINA

 ....................., ......................, ......................

      
OVOCIE

 ......................., .....................

    
NÁPOJ

......................., .....................

CHLIEB, RYŽA, 
ŠPAGETY

MRKVA, KAPUSTA, 
PAPRIKA

JABLKO, BANÁN, 
HROZNO

MLIEKO, 
JOGURT, SYR

KURČA, 
VAJCE, RYBA

MASLO, 
ČOKOLÁDA, 

CUKRÍK
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3. Doplň tabuľku. Ktoré potraviny sú zdravé a ktoré nezdravé?

4. Doplň tabuľku. Ktoré potraviny sú sladké a ktoré slané?

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

ZDRAVÉ POTRAVINY NEZDRAVÉ POTRAVINY

SLADKÉ POTRAVINY SLANÉ POTRAVINY

Kde som 

včera ...... ?

Čo som včera 

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

Včera bola sobota. Števo .................... (byť – on) doma. .......................... (raňajkovať – 

on) chlieb, maslo a džem. Dopoludnia ..................... (byť – on) na ihrisku. Jeho rodina vždy 

obeduje spolu o 12.00. Včera ....................... (obedovať – oni) polievku a špagety. Popoludní 

..................... (byť – on) Števo na prechádzke pri Dunaji. Večer ..................... (byť – on) 

v kine. Potom ......................... (večerať – on) pizzu.

MRKVA

SYR

KAPUSTA

ŠUNKA

HAMBURGER

DŽEM

 PIZZA

 DEZERT
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6. Doplň do vety slovo v správnom tvare.

7. Prečítaj si email, ktorý napísala Grétka Táni.

8. Táňa odpísala Grétke. Podľa cvičenia 7 doplň do emailu chýbajúce písmená v slovách.

Kapusta je ........................... (zdravá) ako pizza.

Pero je .......................... (lacné) ako kalkulačka.

Pomarančový džús je ......................... (drahý) 

ako minerálka.

Banán je .......................... (dobrý) ako jablko.

 od: gretka999@mail.sk
 komu: tana321@mail.sk

Ahoj, Táňa,

ako sa máš? Ja sa mám veľmi dobre. Mám nový ruksak. Je drahší a lepší ako ten starý. 
Tiež mám novú kalkulačku. Je lepšia ako tá stará. A čo ty? Čo máš nové?
Bola si už v parku za hradom? Je to lepší park ako ten náš park pri škole. Čo robíš zajtra?

Maj sa!
Grétka

 od: tana321@mail.sk
 komu: gretka999@mail.sk

Ahoj, Grétka,
ď _ _ _ _ _ m za Tvoj email. Tiež sa mám veľmi dobre. Bol Tvoj nový ruksak veľmi 
d _ _ _ ý?
Prečo je l _ _ _ í ako ten starý? Aj ja mám n _ _ ú kalkulačku.  
Bola d _ _ _ _ ia ako tá stará, ale je l _ _ _ ia. V parku za h _ _ _ _m som ešte 
nebola. Čo robíš zajtra? Môžeme tam ísť spolu.
Maj sa!
Táňa
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9. Dokonči vety podľa obrázkov. Potom spoj obrázky s vetami.

10. Čo alebo koho máš najradšej? Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu.

Džony rád pije ...................................................... .

Vladko rád kreslí, ale radšej ..................................... .

Moj otec hrá radšej ....................................... .

Dieťa má najradšej ................................... .
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11. Ako sa volajú predmety na stole? Doplň slová do rámčekov. Potom doplň tabuľku.

12. Podľa cvičenia 11 doplň slovo do vety.

13. Doplň tabuľku.

Čo je na stole medzi
vidličkou a nožom?
.............................

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

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

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

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

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

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

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

kakao .....hrnček.... ....kakaa.....

káva
..........................    .........................

jedlo
..........................    .........................

minerálka
..........................    .........................

polievka
..........................    .........................

Medzi šálkou a hrnčekom je ........................... .

Pod ......................... je servítka.

Pri pohári vpravo je ....................... .

Pri lyžici je ........................... .

Medzi šálkou a ....................... je tanier.

Medzi vidličkou a nožom je ........................ .            
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14. Máš rád sladkosti? Ak áno, potom určite nájdeš v osemsmerovke tri názvy sladkostí,   
  ktoré sa tam skrývajú.

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

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

päť eur

dve eurá

euro päťdesiat 

dvadsaťdva dvadsať 

osemdesiat centov

sto eur

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
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18. Projekt: Ako raňajkuje moja rodina. Nakresli obrázok alebo nalep fotografiu svojej rodiny, 
ako raňajkuje, a potom napíš, čo najradšej raňajkuješ ty a členovia tvojej rodiny.

17. Dopíš do bublín, čo sa pýta/odpovedá Filip a čo sa pýta/odpovedá predavačka Želka.

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

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

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

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

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

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

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

............................
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1. Napíš, ako sa volajú časti tela.

2. Doplň slová z rámčeka do vety v správnej forme.
    Potom porozprávaj, aké časti má ľudské telo.

Spoj slovo so správnou časťou hlavy.

Lekcia 7 – Ľudské telo

ucho nos

oko ústa

zuby

hlava

nos

lakeť

trup

oko

plece

ruka

ucho

prst

noha

ústa

ruka

Človek má ........................... , ........................... , ........................... a ........................... .

Na hlave má ......................... ,........................., ......................... a ......................... .

Na hornej končatine má ..................... , ...................... , ...................... a ..................... . 

stehno koleno prst

Na dolnej končatine má ......................., ........................., a . ........................ .
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Filip nemôže chodiť. Čo ho bolí? 

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

1. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................

futbalista  vie hrať futbal

kuchár  .................................................................................................................

šofér   .................................................................................................................

učiteľ   .................................................................................................................

spevák  .................................................................................................................

ty   .................................................................................................................

tvoja mama  .................................................................................................................

tvoj otec  .................................................................................................................

tvoj kamarát/tvoja kamarátka

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

Čo nevieš, ale chceš sa naučiť?

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

4. ..............................................................

5. ..............................................................

6. ..............................................................

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Katka nemôže spievať. Čo ju bolí?

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

Grétka nemôže jesť čokoládu. Čo ju bolí?

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

Džony nemôže písať. Čo ho bolí?

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

Beáta nevidí dobre. Čo ju bolí?

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

Paľko nemôže piť ani jesť. Čo ho bolí?

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

3. Čo ju bolí? Čo ho bolí? Podľa obrázkov napíš odpoveď.

4. Podľa obrázka napíš, aké príznaky má pacient alebo pacientka.

5. Čo vie robiť? Napíš, čo vedia robiť títo ľudia:
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Čo budeme robiť teraz?   Teraz .................................. hovoriť po slovensky.

Čo budú deti robiť večer?  Večer .................................. pozerať film.

Čo bude robiť mama o tretej?  O tretej .................................. variť večeru.

Kde budeš zajtra o desiatej?  O desiatej .................................. v škole.

Kde budeš zajtra dopoludnia?  Budem ................................................ .

Čo bude robiť otec večer?  Bude .................................. na počítači.

Čo budeš piť na raňajky?   Na raňajky budem .................................. čaj.

Každý deň som v škole.  Ale zajtra nebudem v škole. Budem doma.

Každé ráno pijem čaj.  ................................................................................................

Každý večer počúvam hudbu. ......................................................................................

Vždy v sobotu mama upratuje. ....................................................................................

Jožo vždy cvičí v izbe na koberci. .................................................................................

Otec každý deň pracuje na počítači. .............................................................................

Želka nikdy neobeduje šalát. .......................................................................................

Každý deň sa bicyklujem. ............................................................................................

Sobota

ráno   .....................budem vstávať o .....................

dopoludnia  ................................................................................................................

popoludní  ................................................................................................................

večer   ................................................................................................................

Nedeľa

ráno   ................................................................................................................

dopoludnia  ................................................................................................................

popoludní  ................................................................................................................

večer   ................................................................................................................

6.  Do odpovede doplň správne slovo z tabuľky.

7. Pokračuj podľa vzoru.

8. Čo budeš robiť cez víkend? Napíš, aké máš plány.

bude    budem    budeme    budú    u lekára    piť     pracovať
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Čo sa mu páči?

Páči sa mu ...................................

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

Páčia sa mu ..............................................

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

Čo sa jej páči?

Páči sa jej .....................................

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

Páčia sa jej ...............................................

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

Zajtra ide Ďuro na výlet. Čo bude mať na sebe?

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

V nedeľu bude Katka tancovať v klube. Čo bude mať na sebe?

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

Iva, keď málo spíš, si .............................. ? Keď deti chcú jesť, sú ............................. 

Keď má Peter horúčku, je ............................. . Keď je Jana ............................., plače. 

Keď je otec ............................., pije minerálku. Keď dedko a babka hovoria, že je všetko 

OK, sú.............................,.

9. Pomenuj oblečenie na obrázku. Napíš tiež, akú má farbu.

10. Vyber oblečenie, ktoré sa im páči. Názvy oblečenia napíš.

11. Odpovedz na otázku. Odpoveď zapíš.

12. Dokonči vetu. Doplň do nej vhodné slovo z rámčeka v správnom tvare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hladný       nešťastný       smädný       smutný       spokojný       unavený     múdry
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Mama a otec veľa pracujú, sú ............................. .

     Paľko sa nerád učí, je ............................. .

Dávid už má 18 rokov, je ............................. .

     Grétka ešte nemá 18 rokov, je ............................. .

Dedko už má 70 rokov, je ............................. .

     Adam vie veľmi veľa, je ............................. .

Beáta a Anton sa mi páčia, sú .............................

     Ďuro má 190 centimetrov, je ............................. .

Zuzka má 130 centimetrov, je ............................ .

Páčia sa mi ........................................................................................................... 

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

13. Akí ľudia sa ti páčia? 
    Porozmýšľaj a napíš odpoveď (napríklad vysokí alebo nízki, silní alebo slabí...).

14. Sem nalep fotografiu alebo nakresli človeka, ktorého máš rád/rada. Opíš, ako vyzerá 
  a čo má na fotografii na sebe. Ako sa cíti? Aký je jeho charakter? Čo vie robiť?  
  Napíš, prečo ho máš rád/rada.

dieťa   dospelý   lenivý    nízky    pracovitý     starý   sympatický    vysoký
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1. Podľa obrázkov povedz, čo robíš v zime a čo robíš v lete.

2. Podľa obrázkov povedz, čo robíš na jeseň a čo robíš na jar.

3. Napíš, ktoré ročné obdobie máš najradšej a prečo? Čo vtedy môžeš robiť?

Lekcia 8 – Aké je ročné obdobie?

Najradšej mám jar/leto/jeseň/zimu, pretože 

na jar/v lete/na jeseň/v zime môžem ............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na jar

v zime v lete

na jeseň
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4. Priraď k číslam názvy mesiacov v roku a dopíš ich do tabuľky.

5. Odpovedz na otázky.

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

Ktoré sú zimné mesiace?
Ktoré sú jarné mesiace?
Ktoré sú letné mesiace?
Ktoré sú jesenné mesiace?

v január _

vo február _

v marc _

v apríl _

v máj _

v jún _
v septembr _

v august _

v júl _

v októbr _

v novembr _

v decembr _

KTORÝ mesiac? AKO SA VOLÁ mesiac? AKO SA VOLÁ ročné obdobie?
12. december

zima1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................

jar4. apríl

5. ...............................
6. ...............................

leto7. ...............................
8. august

9. ...............................

jeseň10. október

11. ...............................
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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 ..................... 
 

  a niekedy je ..................... 
 

  .

Na jar niekedy ..................... 
 

 a niekedy svieti .....................  
 

 .

V lete je ..................... 
 

 . Niekedy sú ................. 
 

 a potom je ...................
 

 .

Na jeseň často .................. 
 

 a fúka .............. 
 

  . Ráno je občas ............... .

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

8. Ako je? Dopíš slová k obrázkom.

DÁTUM

DEŇ MESIAC ROK

 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.  

 januára  júla

 februára augusta

 marca septembra

 apríla októbra

 mája novembra

 júna decembra

 2021 2026

 2022  2027

 2023  2028

 2024  2029

 2025  2030

    10. Odpovedz na otázky.

1. Koľkého je dnes? ....................................................................................................

2. Aké je dnes počasie?  ............................................................................................

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

3. Koľkého bolo včera? ............................................................................................

4. Aké bolo včera počasie? ...................................................................................

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

5. Koľkého bude zajtra? ............................................................................................

6. Aké bude zajtra počasie? ...................................................................................

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

Je ...slnečno.... . Je ................ . Je ................ . Je ................ . Je ................ .
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Jožko bude mať cez víkend 11 rokov. Doma bude mať veľkú 
oslavu. Bude oslavovať narodeniny. Rodina bude Jožkovi 
gratulovať k narodeninám. 

Mama Ema daruje Jožkovi nový 
 

  . 

Otec Dávid daruje Jožkovi 
 

 . 

Brat Števo daruje Jožkovi 
 

 .

11. Už vies, že na Slovensku oslavujeme meniny.  
Prečítaj si mená v kalendári na obrázku a potom odpovedz na otázky.

12. Prečítaj si text a podľa textu doplň do tabuľky slová alebo písmená do slov. 
    Povedz, čo daruje Jožkovi k narodeninám jeho rodina.

Vavrinec Zuzana Darina Ľubomír Mojmír

VZOR:

Kedy oslavuje meniny Marcela?  Marcela oslavuje meniny v sobotu 15. augusta. 

Kedy oslavuje meniny Zuzana? ...............................................................................

Kedy oslavuje meniny Leonard? ..............................................................................

Kedy oslavuje meniny Vavrinec? .............................................................................

Kedy oslavuje meniny Darina? ...............................................................................

Kedy oslavuje meniny Mojmír? ...............................................................................

Kedy oslavuje meniny Ľubomír? .........................................................................

Marcela Leonard
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KTO? ČO BUDE ROBIŤ? KOMU? ČO?

_ _ _ _ Ema
daruje

k narodeninám

Jožkovi
p _ _ _ _ _ r

otec  _ _ _ _ _ k _ _ _ _ _ _ _ _ u

_ _ _ _  _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ u

13. Odpovedz na otázky.

14. Čo chceš k narodeninám? Nakresli alebo nalep obrázok.

Kedy budeš mať narodeniny? Koľkého?

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

Kto ti bude gratulovať k narodeninám?

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

Ako budeš oslavovať narodeniny?

.......................................................................................................
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15. V tajničke krížovky sa skrýva meno jedného zvieratka. Aké je to zvieratko?

16. Odpovedz na otázky.

  VZOR:

  Prasa má 4 nohy alebo 2 nohy?    .........Prasa má 4 nohy............

1. Je to pes alebo králik?        

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

2. Kohút má 4 nohy alebo 2 nohy?

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

3. Sliepka má kuriatka alebo káčatká?

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

4. Ovca má teliatka alebo jahniatka?

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

5. Na farme žije korytnačka alebo kôň?

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

6. Doma máme rybičky alebo káčatká?

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

7. Je to sliepka alebo moriak?

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

IA

IE

D Á Ž Ď O V K A
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18. Ktoré domáce zvieratko máš alebo chceš mať doma? Ako sa volá? Ako sa bude volať?     
   Nakresli alebo nalep obrázok. 

17. Spoj obrázok s vetou.

To je moje domáce zvieratko. Je to ............................ . Volá sa .............................. .

24. decembra o polnoci ideme do kostola.

Zlé deti majú na Mikuláša v čižme uhlie.

Každé dievča dá chlapcovi po oblievačke kraslicu.

Na Vianoce jeme kapra.

Na Veľkú noc chlapci šibú korbáčom dievčatá.

Traja králi sa volajú Gašpar, Melichar a Baltazár.
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Lekcia 9 – Prázdniny a dovolenka

1. Napíš, čo budeš robiť cez prázdniny v lete. Pomôžu ti slová v rámčeku.

2. Vyber a podčiarkni vhodné slovo.

3. Podľa cvičenia 11 a 11 v učebnici napíš, aká príroda sa ti páči. Hory, rieky, jazerá, jaskyne 
alebo iné miesta? Zoraď miesta od najobľúbenejšieho k menej obľúbeným. Porovnaj svoj 
zoznam so spolužiakom alebo spolužiačkou.

dlho spať      opaľovať sa      vidieť zaujímavé miesta

kúpať sa v mori      oddychovať      fotografovať

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

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

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

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

VZOR:
Zajtra  cestujeme  pôjdeme  ideme  do obchodu.

Budúce leto  pôjdeme  ideme  cestujeme  na výlet.

Každý deň  chodíme  pôjdeme  ideme  do školy.

Budúci víkend  pôjdeme  chodíme  ideme  na kúpalisko?

K moru vždy  ideme  pôjdeme  cestujeme  lietadlom.

Často  cestujeme  pôjdeme  chodíme  do hôr.

Teraz  chodíme  ideme pôjdeme  k babke?

Cez prázdniny v lete pôjdem k moru. Každý deň

sa budem kúpať v mori...

++++++ ........................................................

+++++  ........................................................

++++  ........................................................

Moje najobľúbenejšie miesta sú:

Ja pôjdem 
k moru. 
Pôjdeš aj ty?

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

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

+++    .......................................................

++   ........................................................

+   ........................................................



54

4. Čo sa ti páči v meste? Zoraď miesta od najobľúbenejšieho k menej obľúbeným.

5. Kam pôjdeš na výlet ty? Vyber, čo sa hodí. Vety napíš.

6. Vyber vhodné dopravné prostriedky a dokonči vetu.

ČÍM?

obchod    istorické námestie    múzeum     park     detské ihrisko     kino

++++++ ........................................................

+++++  ........................................................

++++  ........................................................

+++   ........................................................

++  ........................................................

+  ........................................................

zajtra  pôjdem   na pláž    na kúpalisko   k moru
budúce leto    na chatu    na Slovensko   k rieke
budúci víkend   do jaskyne    do hôr    k vodopádu
budúci rok    do skanzenu   do zoo    na zámok

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

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

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

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

Do školy chodím .........na bicykli......... .

Do obchodu chodím ..................................... .

Na výlet pôjdem ......................................... .

K moru vždy idem  ...................................... .

Ešte nikdy som nešiel/nešla .......................... .
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8. Napíš, ako sa volajú miesta na obrázkoch. Ktoré miesta si už navštívil/navštívila ty? Označ 
ich v zozname a napíš vety.

9. Podľa obrázkov napíš a povedz, čo na výlete videli Naďa, Katka, Dávid a Roman. Pomôžu ti 
slová v rámčeku. Pozor! Dve slová v rámčeku sú navyše.

(ten)     (tá)    (to)     (tie)
zámok  skanzen  rozhľadňu   jazero    hory
pamätník  kopec  rieku    zoo     kúpele
vodopád  ostrov  dolinu   lyžiarske stredisko
    jaskyňu   kúpalisko

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

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

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

Naďa bola v Bojniciach.

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

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

Katka bola v Bratislave.

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

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

Navštívila tam zámok. Videla tam aj ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Už som videl/videla...
Už som navštívil/navštívila...

zámok     Most SNP       hrad       jaskyňa      kúpele    skanzen

Dávid bol v Bojniciach.

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

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

Roman bol v Bratislave.

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

.................................................................................................................
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10. Kde si bol/bola na výlete? Čím si išiel/išla na výlet? Čo si robil/robila na výlete? 
 
 a) Kde si bol/bola na výlete? Vyber, čo sa hodí. Vety napíš.

b) Napíš a povedz, čím ste išli na výlet. Vyber si spôsob dopravy: autom, autobusom, vlakom, 
lietadlom, loďou, lanovkou, na bicykli, peši.

c) Napíš a povedz, čo si na výlete robil/robila.

d) Porozprávaj o svojom výlete. Ak máš aj nejaké fotografie v mobile, môžeš ich ukázať  
spolužiakom a spolužiačkám.

minulé leto       som bol/bola   na pláži   pri vodopáde
minulú zimu       na chate   pri rieke
minulý víkend      v jaskyni   v horách
minulý mesiac      v múzeu   v zoo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



57

11. Doplň do textu o Bratislave slová.

12. Janka, Filip a ich rodičia sú v Bratislave. Urob pre nich zaujímavý program na víkend.  
  Kam pôjdu a čo tam môžu robiť?

Hlavné ..................... Slovenska 

je Bratislava. Je to najväčšie mesto 

Slovenska. Je to pekné a moderné mesto 

na Dunaji. Dunaj je najväčšia ................. 

na Slovensku. Nad riekou Dunaj sú mosty. 

Najväčší bratislavský .................. je 

Most SNP. Na moste je .................. UFO. 

Je tam ...................... a reštaurácia. 

Pri Moste SNP je veľký ................... . Volá 

sa Dóm svätého Martina.

V Bratislave je tiež ......................... . Volá sa Bratislavský hrad. Na hrade je …………………… . 

V Bratislave je aj televízna .............................. Kamzík.

Hurá! Ideme  
do Bratislavy!

Sobota

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedeľa

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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13. Naplánuj pre svoju rodinu výlet do Bratislavy. Napíš, kam pôjdete a čo tam budete robiť.

14. Podľa obrázka napíš, ako sa Lenka dostane z pláže Tyršák k Števovi pri fontáne pred  
  Slovenským národným divadlom. *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................
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15. Podľa textu o Bojniciach v učebnici (cvičenie 42) napíš, či je informácia správna  (ÁNO)    
  alebo nesprávna (NIE).

16. V učebnici si čítal/čítala rozprávku o Jankovi Hraškovi. 
  Oprav nesprávne informácie  

17. Skús napísať krátky obsah rozprávky.

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

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

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

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

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

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

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

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

V zoo si môžeme pozrieť historický nábytok. ÁNO/NIE

Pri zámku si turisti môžu kúpiť suveníry. ÁNO/NIE

Na rozhľadňu Čajka chodí turistický vláčik. ÁNO/NIE

V Bojniciach nie sú parky. ÁNO/NIE

Kúpele sú pri rozhľadni. ÁNO/NIE

V Bojniciach je tiež jaskyňa. ÁNO/NIE

Rodičia mali deti.

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

Na poli pracovala žena.

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

Janko bol veľký, ale slabý.

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

Janko vzal obed pre mamu na pole.

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

Bohatý muž dal Janka do ruksaku.

..................................................................................................................................
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18. Máš nejaké obľúbené miesto? Napíš, kedy si tam bol/bola, ako si tam cestoval/cestovala 
  a čo si tam robil/robila. Ak máš fotografie, urob z nich prezentáciu.

Moje obľúbené miesto

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

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

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

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

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

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

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

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



KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA
UČEBNICE SLOVENSKÉHO JAZYKA

WWW.ICANSCHOOL.SKWWW.SLOKIA.SK

SÚKROMNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA
PRE DETI CUDZINCOV A KRAJANOV

AHA, SLOVENČINA!
Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
(učebnica + 2 pracovné zošity, nahrávky)

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

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.

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.

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. 

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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