Ahoj! Dobrý deň!
1. Vypočuj si a zopakuj.

L1.C1.

Ahoj!

Ahoj! Ja som
Ďuro.

Ahoj, deti.
Ja som Dana.
Som učiteľka.

Ahoj! Ja som
Julka.

Ahoj, (ja)
som Katka.
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Ahoj! Ja som
Jožo.

ja

ty

Ja som Ďuro.
Ja som Katka.

Ja som
Julka.

A ty?

2. Pozorne si vypočuj mená a doplň rozhovor.

L1.C2.

Ahoj,

Ahoj,

ja som Zuzka.

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

A ty? :)

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

Ahoj,

Ahoj,

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

ja som Paľko.

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

Ahoj!

Ahoj!

Ja som

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

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

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

Ahoj!

Ahoj!

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

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

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

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

3. Opýtaj sa v triede a napíš meno.

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

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

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

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

.....................................
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Kto je to?

Kto je to?

Kto je to?

To je Paľko.
Paľko je chlapec.

To je Julka.
Julka je dievča.

Paľko je chlapec.
Julka je dievča.

Adam je muž.
Dana je žena.

To je...

chlapec a dievča

muž a žena

4. Vypočuj si a prečítaj.

L1.C4.

To je Števo.
Števo je chlapec.

To je Dávid.
Dávid je muž.

To je Julka.
Julka je dievča.

To je Hela.
Hela je žena.

5. Prečítaj a doplň.

Kto je to?
To je Džony.
Džony je chlapec.
Ahoj, Džony.

Kto je to?
To je Paľko.
Paľko je chlapec.
Ahoj, Paľko.

............. je to?
To je Filip.
Aj Filip je ........... .
............., Filip.
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............. je to?
To je Jožo.
Aj Jožo je chlapec.
............., Jožo.

Kto je to?
............. Táňa.
Táňa je dievča.
Ahoj, ............... .

Kto je to?
To je Janka.
............ je dievča.
Ahoj, Janka.

............. je to?
To je Zuzka.
Aj Zuzka je ..........
............., Zuzka.

.......... je to?
.........................
Aj Olina je dievča.
........., ...............

Kto je to?
To je .................
.................... je
...................... .

Kto je to?
To je Dávid.
Dávid je muž.

Kto je to?
To je ...................
.................... je
...................... .

...........................?
To je ...............
Aj ................. je
....................... .

6. Prečítaj a odpovedz podľa obrázka.

Áno.

Nie.

Ty si Ľuboš?

Ty si Ľuboš?

Áno, som.
Áno, ja som Ľuboš.

Nie, nie som.
Nie, ja nie som Ľuboš.
Som Vlado.

Ty si Janka?

Ty si Anton?

Áno, som.
Áno, ja som Janka.

Nie, nie som.
Nie, ja nie som Anton.
Som Adam.

Ty si Ďuro?

Ty si Katka?

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

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

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

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

9

– To je Táňa?
– Áno, je.

– To je Ďuro?
– Áno, je.

– To je Táňa?
– Nie. To nie je Táňa,
to je Želka.

– To je Ďuro?
– Nie. To nie je Ďuro,
to je Adam.

7. Odpovedz podľa obrázka.

– A to je Olina?
– Nie, nie je.
To je Katka.

– To je Dana?
– Áno, to je Dana.

– To je Dávid?

– To je Beáta?

– ..............................

– ..............................

8. Opýtaj sa a odpovedz podľa vzoru. Použi obrázky z cvičenia 1 v učebnici.

To je Katka?

– Áno, je.

– Nie, nie je. To je Julka.

Ty si Ďuro?

– Áno, som.

– Nie, nie som. Som...

Pozdravy.
9. Vypočuj si pozdravy. Potom ich prečítaj.

Ahoj! Čau!

18.00
Dobrý večer!

Dobrú noc!
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L1.C9.

8.00
Dobré ráno!

Ahoj! Čau!

Maj sa!

10.00
Dobrý deň!

Dovidenia!

Majte sa!

10. Povedz a napíš.

Ahoj!

Dobré ráno! Dobrý deň! Dobrý večer!
Dovidenia! Maj sa! Majte sa!

Dobrú noc!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čo hovoríme?
Nazdravie!

Dobrú chuť! Nech sa páči.
Prepáčte. To nič. Pozor!

Ďakujem.

11. Vypočuj si a prečítaj.

L1.C11.
Nazdravie!

Nazdravie!
Nazdravie!

Ďakujem.

Nazdravie!

Dobrú chuť!
Ďakujem.

Dobrú chuť!

Dobrú chuť!

Ďakujem.
Nech sa páči.

Nech sa páči.
/Prosím.

Pozor!

Ďakujem.

Ďakujem.

To nič.
Prepáčte.

Nerozumiem!

Čo znamená... ?
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12. Čo hovoríme? Povedz a napíš.

Ahoj!

Dobré ráno!
Dobrý deň!
Dobrý večer!
Dovidenia!
Maj sa!
Majte sa!

Dobrú noc!

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

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

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

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

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

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

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

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

Kto je to?
To je...
To je muž.
To je pán
Dávid Kováč.

To je žena.
To je pani
Dana Horáková.
pani

pán
meno:

Dana 		

Hela 		

Dávid 		

Roman

priezvisko:

Horáková

Nová 		

Kováč

Nový

13. Prečítaj.

To je pán
Dávid Kováč.

A to je kto?
To je pani
Hela Nová.

A to je kto?
To je pán
Roman Nový.
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Dobrý deň, pán Kováč.
Dobrý deň!

Dobré ráno, pani Nová.
Dobré ráno!

Dobrý večer,
pán Roman Nový.
Dobrý večer!

14. Kto je to? Opýtaj sa, kto je na obrázku. Odpovedz na otázku.

pán/pani
Hela
Dana Dávid Roman
Nový Nová Kováč Horáková

Kto je ten chlapec?

Kto je ten muž?

Kto je tá žena?

Kto je to dievča?

to dieťa

to dievča

Kto je to dieťa?

ten chlapec

Kto je ten chlapec?
Ten chlapec je
Paľko Horák.

Kto je to dievča?
To dievča je
Julka Horáková.

tá

ten

tá žena

Kto je tá žena?
Tá žena je
pani Dana Horáková.

Kto je ten muž?
Ten muž je
pán Adam Horák.

Kto je to dieťa?
To dieťa je
Emil Horák.

ten chlapeс

ten muž

to

tá žena

to dievča

Kto je tá žena?
Tá žena je
Želka Jonášová.

Kto je to dievča?
To dievča je
Katka Dorková.

Kto je ten chlapec?
Ten chlapec je Ďuro Jonáš.
ten muž
Kto je ten muž?
Ten muž je Ľuboš Jež.
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15. Prečítaj otázku. Potom na ňu odpovedz podľa obrázka.

Kto je ten muž?

Kto je ten muž?

...Ten muž je Dávid...

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

Kto je ten chlapec?

Kto je tá žena?

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

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

Kto je tá žena?

Kto je to dievča?

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

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

Čím je?

žiak

učiteľ

lekár

Ten muž, ten chlapec je:

kuchár

predavač

žiačka

učiteľka

šofér

lekárka

Tá žena, to dievča je:

kuchárka
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predavačka

šoférka

16. Prečítaj si rozhovory.

ten

tá

žiak
- Kto je to?
- To je Filip Dorko.
- Čím je Filip?
- Filip je žiak.

žiačka
- Kto je to?
- To je Olina.
- Čím je Olina?
- Olina je žiačka.

(pán) učiteľ
- Kto je to?
- To je Adam Horák.
- Adam je učiteľ?
- Áno.

(pani) učiteľka
- Kto je to?
- To je Dana Horáková.
- Dana Horáková je učiteľka?
- Áno.

lekár, (pán) doktor
- Kto je ten muž?
- Ten muž je Dávid Kováč.
- Čím je?
- Je lekár.

lekárka, (pani) doktorka
- Kto je tá žena?
- Tá žena je Hela Nová.
- Čím je?
- Je lekárka.

17. Čím je ten muž? Čím je tá žena? Prečítaj si odpovede. Rozprávaj sa so spolužiakom podľa vzoru.

ten

tá

kuchár
Roman Nový je kuchár.
- Kto je to?
- To je Roman Nový.
- Čím je Roman?
- Je kuchár.

kuchárka

predavač

predavačka

Ľuboš Jež
je predavač.

Želka Jonášová
je predavačka.

šofér

šoférka

Vlado Dorko
je šofér.

Naďa Dorková
je šoférka.

Ema Kováčová
je kuchárka.
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18. Správne sa opýtaj a odpovedz na otázku podľa obrázka.

Čím je ten muž?
Čím je ten chlapec?

Čím je tá žena?
Čím je to dievča?

19. Komu hovoríte dobrý deň? Spojte obrázok a pozdrav.

Dobrý deň, pán doktor.
Dobrý deň,
pani kuchárka.
Dobrý deň, pán učiteľ.
Dobrý deň, pán šofér.
Dobrý deň,
pani predavačka.
Dobrý deň,
pani učiteľka.

Kto je to? To sú ľudia.
20. Vypočuj si a prečítaj.

To sú ľudia.
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L1.C20.

žena

ženy

muž

muži

dieťa

deti

chlapec

chlapci

dievča

To je chlapec.
Ten chlapec
je Števo.

dievčatá

To sú chlapci.
Tí chlapci sú Števo
a Filip.

To sú muži.
Tí muži sú Adam
a Dávid.

To je muž.
Ten muž je Dávid.

To sú deti.
Tie deti sú Filip,
Janka a Števo.

To je dieťa.
To dieťa je Miško.

To sú dievčatá.
Tie dievčatá sú
Janka a Grétka.

To je dievča.
To dievča je Grétka.

To sú ženy.
Tie ženy sú Beáta
a Želka.

To je žena.
Tá žena je Želka.

tí

tie

tí chlapci

tie ženy

Kto sú tí chlapci?
Tí chlapci sú Paľko a Džony.

Kto sú tie ženy?
Tie ženy sú Želka a Dana.
tie dievčatá

tí muži
Kto sú tí muži?
Tí muži sú Vlado a Ľuboš.

Kto sú tie dievčatá?
Tie dievčatá sú Katka a
Táňa.
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Čím sú tí ľudia?
muži (chlapci)
ženy (dievčatá)

Sú žiaci, učitelia, lekári, kuchári, predavači alebo šoféri?
Sú žiačky, učiteľky, lekárky, kuchárky, predavačky alebo šoférky?

21. Vypočuj si a prečítaj text.

L1.C21.

Čím sú tí chlapci?
Tí chlapci sú žiaci.

Čím sú tí muži?
Tí muži sú učitelia.

Čím sú tie dievčatá?
Tie dievčatá
sú žiačky.

Čím sú tie deti?
Tie deti sú žiaci.

Čím sú tí ľudia?
Tí ľudia sú učitelia.

Čím sú tí muži?
Tí muži sú lekári
(doktori).

Čím sú tie ženy?
Tie ženy sú učiteľky.

Čím sú tí ľudia?
Tí ľudia sú lekári
(doktori).

Čím sú tie ženy?
Tie ženy sú lekárky
(doktorky).

22. Odpovedz podľa cvičenia 20. Odpoveď napíš.

Čím sú tí muži?

Čím sú tí ľudia?

Čím sú tie ženy?

šoféri

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

šoférky

Čím sú tí muži?

Čím sú tí ľudia?

Čím sú tie ženy?

kuchári

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

kuchárky

Čím sú tí muži?

Čím sú tí ľudia?

Čím sú tie ženy?

predavači

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

predavačky

23. Opýtaj sa podľa vzoru. Otázku napíš.
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Tí muži sú lekári?

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

Áno, sú to lekári.

Áno, sú to predavači.

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

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

Áno, sú to kuchári.

Áno, sú to učitelia.

Tie ženy sú učiteľky?

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

Áno, sú to učiteľky.

Áno, sú to kuchárky.

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

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

Áno, sú to šoférky.

Áno, sú to predavačky.

rodina:
babka, dedko,
mama, otec,
dcéra, syn

starí rodičia:
dedko a babka

rodičia:
otec a mama
manžel a manželka

deti: syn a dcéra
brat a sestra
vnuk a vnučka

24. Prečítaj si text. Potom povedz, kto je na obrázku.

To je otec
a mama.
To sú rodičia.

To je dedko
a babka.
To sú starí
rodičia.

To je mama, syn a dcéra.
To je mama a deti.

25. Spoj text a obrázok.

Tеn muž
je dedko.

Tеn muž
je otec.

Ten chlapec
je syn.

Tá žena
je babka.

Tá žena
je mama.

To dievča
je dcéra.
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26. Doplň odpoveď. Použi slová: mama, otec, babka, dedko, dcéra, syn, deti, rodičia, brat, sestra, vnuk, vnučka.

Kto je na obrázku?

Kto je na obrázku?

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

To je ................ a ................. .

a ..........................
Kto je na obrázku?

Kto je na obrázku?

To je ............... a ................ .

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

To sú .................................. .

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

Kto je na obrázku?

Kto je na obrázku?

To je ................, ...................,

To je .............. a .................. .

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

To sú ..................... .

Kto je na obrázku?
To je ............................, ..............................,
.............................. a ................................. .
To sú .......................... a ............................. .
27. Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku.

Sú otec a mama rodičia?		

Áno.		

Nie.

Sú otec a mama deti? 		

Áno. 		

Nie.

Sú syn a dcéra deti? 		

Áno. 		

Nie.

Sú syn a dcéra rodičia? 		

Áno. 		

Nie.

28. Napíš, kto je to. *

a
manžel

a

manželka

sestra
..............................

a

a
dedko
..............................

..............................
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otec
..............................

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

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

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

a
otec
..............................

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

dcéra
..............................

29. Prečítaj si dialóg.

To sú Adam Horák
a Dana Horáková.
Adam a Dana
sú rodičia.

To sú Paľko Horák
a Julka Horáková.
Paľko a Julka
sú brat a sestra.

Pán Horák,
čia dcéra je Julka?

Pán Horák,
čí syn je Paľko?

Julka je moja dcéra.

Paľko je môj syn.

Dana je moja manželka,
Julka je moja dcéra a
Paľko je môj syn.

Julka,
čí brat je Paľko?

Dana je moja mama,
Adam je môj otec a
Paľko je môj brat.

Paľko je môj brat.

30. Kto je to? Prečítaj otázku. Potom podčiarkni 		
správnu odpoveď.

Čí brat, otec, syn?
môj

Kto je ten 		
To je 		

môj syn / otec / dedko.

Kto je ten		
To je

To je		

moja tvoja

sestra, babka, mama, dcéra

Čie dieťa je Emil?
moje tvoje

dieťa

Čí rodičia sú Adam a Dana?
moji

tvoji

rodičia

31. Kto je to? Spoj obrázok a text.

(žena)?

moja dcéra / mama / babka.

Kto je tá		

(žena)?

ja

moja babka

môj otec

môj brat

moja mama

môj dedko

moja dcéra / mama / babka.

Kto je to		
To je 		

(chlapec)?
môj syn / otec / brat.

Kto je tá 		

To je 		

(muž)?

brat, otec, syn

Čia sestra, babka, mama, dcéra je tá žena?

môj syn / otec / dedko.

Kto je ten 		

To je 		

(muž)?

tvoj

(dievča)?

moja dcéra / mama / sestra.
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32. Doplň slová do odpovede podľa obrázka.

manžel a manželka
otec a mama

Kto je to?

brat a sestra
syn a dcéra
vnuk a vnučka

„To je môj manžel Adam.“
„To je môj otec Adam.“
„To je môj .................................... .“

Kto je to?

„To je môj dedko Anton.“
„To je môj .................................... .“
„To je .................................... .“

Kto je to?

„To je môj syn Paľko.“
„To je môj .................................... .“
„To je .................................... .“

Kto je to?

„To je moja manželka Dana.“
„To je moja .................................. .“
„To je .................................... .“

Kto je to?

„To je moja mama Beáta.“
„To je .................................... .“

Kto je to?

„To je moja sestra Julka.“
„To je .................................... .“
„To je .................................... .“
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33. Podľa textu spoj meno a obrázok osoby.

Beáta

Dana

Julka

Adam

Anton

Paľko

Odpovedz na otázky.

• Kto sú tí muži?
• Kto sú tie ženy?
• Kto sú tie deti?
34. Kto je na fotografii?
Prečítaj si dialóg a povedz, kto sú tí ľudia.

- Dana, to je tvoja rodina?
- Áno. To je môj manžel Adam. To je môj syn Emil,
môj syn Paľko, moja dcéra Julka a môj brat Dávid.
- Čím je tvoj manžel?
- Ja som učiteľka a aj môj manžel je učiteľ.
- Paľko a Julka sú žiaci?
- Áno.
- A čím je tvoj brat?
- Dávid je lekár.
35. Podľa dialógu doplň, čo hovorí Dana.

- Dana, to je tvoja rodina?
- Áno. Ten muž je môj ................................ Adam. Ten chlapec je môj ........................
Paľko. To dievča je moja ............................... Julka. To dieťa je moj .............. Emil.
- Čím je tvoj ..........................?
- Môj ......................... je učiteľ a moje deti sú .................................... .
- A čím je tvoj brat?
- Dávid je ................................ .
36. Aká je tvoja rodina? Nakresli a porozprávaj. Odpovedz.

• Kto je tvoj otec?
Čím je otec?
• Kto je tvoja mama?
Čím je mama?
• Kto sú tvoji starí rodičia?
Čím sú?
• Kto je tvoj brat alebo
tvoja sestra?
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Koľko je to
37. Pozorne si vypočuj a zopakuj.

L1.C37.

1

jeden

6

šesť

2

dva

7

sedem

3

tri

8

osem

4

štyri

9

deväť

5

päť

10

desať

38. Spoj slovo a obrázok.

40. Spočítaj a napíš, koľko je to.

...4...

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

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

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

jeden

dva

tri

štyri

päť

šesť

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

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

.......

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

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

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

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

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

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

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

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

.......

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

41. Správne prečítaj.

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

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

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

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

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

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

39. Prečítaj. Koľko je to?

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

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
b) 2, 4, 6, 8, 10
c) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
d) 1, 3, 5, 7, 9
e) 8, 1, 3, 2, 10, 5, 7, 8, 6, 4

.......

.......

Koľko ich je?

jeden muž

jedna žena

jedno dievča

42. Odpovedz na otázky podľa vzoru.

• Kto je na obrázku?
• Koľko ľudí je na obrázku?

Na obrázku je rodina...

Na obrázku je...
jeden muž

jeden chlapec

jedna žena

jedno dievča

• Kto je na obrázku?
• Koľko ľudí je na obrázku?
jeden

jedna

jedno

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

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

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

43. Koľko ľudí je na obrázku? Doplň odpoveď.

Je tam jeden učiteľ, .................. predavač, .................. lekár.
Ešte je tam jedna predavačka, .................. žiačka a ...................... .

Koľko ich je?
2

dvaja

3

traja

4

štyria

muži,
lekári,
učitelia

2

dve

3

tri

4

štyri

ženy,
učiteľky

2

dve

3

tri

4

štyri

deti
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44. Prečítaj dialógy a doplň čísla.

-

Kto je na obrázku?
Na obrázku sú deti.
Koľko ich je?
Sú dve.

Kto je na obrázku?
Na obrázku sú lekári.
Koľko ich je?
Sú dvaja.

-

Kto je na obrázku?
Na obrázku sú deti.
Koľko ich je?
Sú tri.

Kto je na obrázku?
Na obrázku sú lekárky.
Koľko ich je?
Sú dve.

- Kto je na obrázku?

- Kto je na obrázku?

- Na obrázku sú .................. .

- Na obrázku sú .................. .

- Koľko ich je?

- Koľko ich je?

- Sú .................. .

- Sú .................. .

- Kto je na obrázku?

- Kto je na obrázku?

- Na obrázku sú ................. .

- Na obrázku sú .................. .

- Koľko ich je?

- Koľko ich je?

- Sú .................. .

- Sú .................. .

- Kto je na obrázku?

- Kto je na obrázku?

- Na obrázku sú .................. .

- Na obrázku sú .................. .

- Koľko ich je?

- Koľko ich je?

- Sú .................. .

- Sú .................. .

45. Koľko ľudí je na obrázku? Povedz a napíš.

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

................................
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46. Prečítaj a doplň informáciu. Odpovedz.

Som Paľko. Som žiak. To je moja rodina. Ten muž na
obrázku je môj otec Adam. Tá žena je moja mama Dana. Ten
chlapec je môj brat Emil. To dievča je moja sestra Julka. Môj
dedko je Anton a babka je Beáta.
Otec Adam je učiteľ. Mama Dana je učiteľka. Sestra Julka je
žiačka a Emil je ešte dieťa, ešte nie je žiak. Dedko Anton je šofér
a babka Beáta je predavačka.
Dana: „Ahoj, ja som Dana. Som učiteľka. Adam je môj
manžel. Anton je môj otec a Beáta je moja mama. Čím sú
moji rodičia? Môj otec je ........................ a moja mama je
...................... .“
Adam: „Ahoj, ja som Adam. ................ učiteľ. Paľko je
môj ........................ . Aj Emil je môj ........................ . Dana
je moja ........................ a Julka je moja ........................ .“

• Kto je na obrázku?
• Čím je?

Čo už vieme
ja som
Áno

ty si

ja nie som
Nie

ty nie si

žiak /
žiačka

KTO?

ja

ty

ČÍ?

môj

tvoj

otec

to je

to nie je

učiteľ /
učiteľka

ČIA?

moja

tvoja

mama

ČIE?

moje

tvoje

dieťa

to sú

to nie sú

učitelia

ČÍ?

moji

tvoji

rodičia

Pýtame sa... ... a odpovedáme.
		
Kto si?
Čím si?
		
Čím je?
		
Koľko je to?
Koľko ich je?
		
		

Prosím ťa, kto je to? To je Janka.
Som Janka. Som Roman Nový.
Som žiak/žiačka.
Som lekár/lekárka.
Je lekár/lekárka.
Nerozumiem. Čo znamená... (kuchár)?
2, 5, 8
To je jeden lekár. To je jedna lekárka. To je jedno dievča.
To sú dvaja muži. To sú dve ženy. To sú dve deti.
To sú traja učitelia a tri učiteľky. To sú štyria žiaci a štyri žiačky.

Nové slová a frázy
Pozdravy:
		
Frázy:
		
		
Človek:
Povolanie:
		
Rodina:
Čísla:

Dobré ráno! Dobrý deň! Dobrý večer! Ahoj!
Dobrú noc! Dovidenia! Maj sa! Majte sa!
Nech sa páči. / Prosím. – Ďakujem. – Prosím.
Na zdravie! Dobrú chuť!
Prepáčte. Pozor!
muž, žena, chlapec, dievča, dieťa / muži, ženy, chlapci, dievčatá, deti
žiak – žiačka, lekár – lekárka, učiteľ – učiteľka, šofér – šoférka,
kuchár – kuchárka, predavač – predavačka
otec, mama, dedko, babka, brat, sestra, syn, dcéra, vnuk, vnučka
1 – 10

27

