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Čo je to?
To je.../To sú...

1. Povedz, čo je v triede.

– Čo je to?
– To je auto.

– Čo je to?
– To je myš.

tabuľa

počítač

stolička

lavica

– Čo je to?
– To sú okuliare.

hodiny

interaktívna
tabuľa

Naša trieda

lampa

L2.

L2.C1.
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Kde je? Čo je tu? Čo je tam?

4. Opýtaj sa a odpovedz podľa vzoru. Použi obrázky v učebnici.

2. Doplň slová do dialógov.

3. Čo je ešte v triede? Pokračuj v dialógoch.

– Čo je to?
– To je lampa. 
– Kde je lampa? 
– L_m_a je v triede.

– ..................................
– ..................................
– ..................................
– ..................................

– ..................................
– ..................................
– ..................................
– ..................................

– ..................................
– ..................................
– ..................................
– ..................................

– ..................................
– ..................................
– ..................................
– ..................................

– Čo je to?
– To je stolička.
– Kde je stolička? 
– S___i_ka je v triede. 

– Čo je to?
– To sú hodiny.
– Kde sú hodiny?
– H____y sú v triede.

– Čo je to?
– To je počítač.
– Kde je počítač?
– Po_í__č je v triede.

– Čo je to?
– TO je škola.

– Čo je tam?
– Tam je tabuľa.

– Čo je tu?
– TU je lavica.

– A čo je tu? 
– Tu je a..................a.

– Je tam tabuľa? 
– Áno, je./Nie, nie je. 
Tam je ............................... .

– Je tu lavica? 
– Áno, je./Nie, nie je.

Tu je stolička.

29
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5. Čo je v aktovke? Povedz a napíš slová správne. Posledné okienko vyplň sám.

6. Čo môže byť v aktovke? Napíš do rámčekov vhodné slová. 

Moja aktovka

z_ _ _ t

u _ _ _ _ _ _ a

p _ _ od _ _ _ _ _ a

g _ _ a

n _ _ _ _ _e

p _ _ _ _ _ _ o _ _ _ _ _ _ _ _

aktovka

ceruzka

pero
guma

desiata

zošit

učebnica
pravítko

kalkulačka nožnice

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

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

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

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

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

kalkulačka

kalkulačka, pero, žiak, nožnice, guma, učiteľka, zošit, žiačka, desiata

L2.1.
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8. Nájdi slovo, ktoré do riadka nepatrí a prečiarkni ho.

7. Prečítaj a odpovedz podľa obrázka.

VZOR:

10. Čo je to? To sú zošity./To sú mapy./To sú perá. Doplň, čo už vieš.

Čí? Čia? Čie? Doplň, čo už vieš.

– Je to pero?
– Áno, to je pero.

– Sú to nožnice?
– Nie, to nie sú nožnice,
to sú hodiny.

– Je to interaktívna tabuľa?
– __________________

       __________________

– Je to pravítko?
– __________________

       __________________

lavica – stolička – tabuľa – desiata

žiak – škola – trieda – tabuľa

– Sú to nožnice?
– __________________

       __________________

– Je to zošit?
– __________________

       __________________

– Je to stolička?
– __________________

       __________________

– Je to desiata?
– __________________

       __________________

To je jeden zošit.

Ten zošit je ............. .

JA + zošit: JA + zošity:

To sú dva zošity.

Tie zošity sú moje.

VZOR: pero – zošit – učiteľ – pravítko

sestra – žiačka – učiteľka – žiak

pero – ceruzka – pravítko – stolička

JA .........

ZOŠIT

.........

MAPA

.........

PERO

TY ......... ......... .........
ON, ONO jeho jeho jeho

ONA jej jej jej

MY náš naša naše

VY váš vaša vaše

ONI, ONY ich ich ich
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To je jedna mapa.

To je jedno pero.

Tá mapa je ................. .

To pero je ................... .

ty + mapa:

vy + pero: 

ty + mapy:

vy + perá:

To sú tri mapy.

To sú štyri perá.

Tie mapy sú tvoje.

Tie perá sú vaše.

ten tá to

ten učiteľ

- Ten učiteľ je váš?
- Áno, ten učiteľ je náš.

ten počítač

- Ten počítač v triede je tvoj?
- Nie, ten počítač v triede je 
náš.

tá tabuľa

- Tá tabuľa v triede je vaša?
- Áno, tá tabuľa v triede je naša.

to pravítko

- To pravítko je tvoje?
- Nie, to pravítko nie je moje.

tí /tie tie tie

tí učitelia

- Tí učitelia sú vaši?
- Áno, tí učitelia sú naši.

tie počítače

- Tie počítače v triede sú vaše?
- Áno, tie počítače v triede sú 
naše.

tie tabule

- Tie tabule v triede sú vaše?
- Áno, tie tabule v triede sú naše.

tie pravítka

- Tie pravítka sú tvoje?
- Nie, tie pravítka nie sú moje.

tie

tie hodiny

- Tie hodiny v triede sú vaše?
- Áno, tie hodiny v triede sú 
naše.

Ktorý? Ktorá? Ktoré?
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11. Vypočuj si a prečítaj. Pozoruj, ako používame to a tie.

12. Vytvor ďalšie dialógy. Pokračuj so slovami auto, pero, lietadlo.

13. Pozoruj a čítaj.

- Čo je to? 
- To je jablko. 
- To jablko je tvoje? 
- Áno, to jablko je moje.

- Čo ....... to?
- To je ..................... . 
- To auto je ....................? 
- Áno, to .................. je moje. 

- ....... je to?
- To ........ pero. 
- To .............. je ....................? 
- ............, to .................. je moje. 

- Čo je .......?
- To je ..................... .
- ........ lietadlo je ....................? 
- Áno, to .................. je .............. . 

- Čo je to?
- To ........... autá.
- Tie .............. sú tvoje?
- Nie, tie autá ....... sú .........., sú vaše.

- Čo je to?
- To sú ................... .
- Tie .............. sú tvoje?
- ......., tie perá nie sú ........, sú ........ .

- Čo .......... to?
- .......... sú lietadlá.
- ......... lietadlá sú tvoje?
- Nie, tie ............. nie sú ......, sú vaše.

- Čo je to?
- To sú jablká.
- Tie jablká sú tvoje?
- Nie, tie jablká nie sú moje, 
sú vaše.

nové hodiny

veľké okno

nová stolička

nový počítač

veľká tabuľa

moderná lampa

nová lavica

Aká je naša trieda?
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14. Vypočuj si a prečítaj.

15. Prečítaj a doplň chýbajúce informácie podľa úlohy 14.

16. Vieš, čo je na obrázku? Pozoruj, počúvaj a čítaj.

Je to malá tabuľa ?  Nie, to nie je malá tabuľa, to je .................. tabuľa.

Je to starý počítač?  Nie, to nie je starý počítač, to je ................ počítač.

Je to malé okno?  Nie, to nie je malé okno, to je  .................. okno.

Naša trieda nie je malá, je veľká. Je tam nová lavica a 
nová stolička. Je tam veľká tabuľa. Je tam počítač. Počítač 
nie je starý, počítač je nový. Je tam okno. Okno nie je malé, 
je veľké. Sú tam hodiny. Hodiny sú nové.
Je tam lampa. Lampa je moderná.

To je balón. Aký je to balón? To je 
fialový balón. 

Tam je fialový balón a tam je červený 
balón. A tam je zelený, modrý a 
oranžový balón. A kde je žltý balón? 
Žltý balón je tam.

To je b _ _ _ n.

čierny

červený

oranžový
sivý

ružový

fialový

biely

modrý

hnedý

zelený

žltý

Akej farby je to?

červená belasá biela

oranžová modrá čierna

žltá fialová sivá

zelená ružová hnedá

L2.C14.
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Aká je aktovka?  Aktovka je ............................... .
Aké je auto?  Auto je ............................ .
Aké je pero?  Pero je .......................... .
Aká je stolička?  Stolička je .......................... .
Aký je zošit?  Zošit je ........................ .

Aký je zošit? 
Ten zošit je žltý. 

TEN = Ý TÁ = Á TO = É

Aká je stolička?
Tá stolička je hnedá.

Aké je pero?
To pero je modré.

17. Hľadaj správnu farbu a odpovedz na otázku.

18. Doplň tabuľku.

FARBA počítač, balón, zošit tabuľa, guma, lampa pravítko, pero, auto

modrý modrá modré

VZOR: Aká je ceruzka?           Ceruzka je zelená.

Aký je? Aká je? Aké je?

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

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

....................
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19. Pozoruj a čítaj.

20. Vypočuj si a prečítaj.

Ktorý zošit je tvoj? Ten modrý      alebo ten žltý               ?

Ten      je môj.

Ktorá kalkulačka je tvoja? Tá čierna            alebo tá zelená               ? 

Tá        je moja.

Ktoré pero je tvoje? To červené   alebo  to modré   ?

To         je moje.

Aký si?

Aký je učiteľ? 
Učiteľ je múdry.

Aká je učiteľka? 
Učiteľka je múdra.

Aký je zošit? 
Zošit je žltý.

Aké je dieťa?
Dieťa je malé.

Akí sú učitelia? 
Učitelia sú múdri.

Aké sú učiteľky? 
Učiteľky sú múdre.

Aké sú zošity?
Zošity sú žlté.

Aké sú deti? 
Deti sú malé.

Aký je? Aká je? Aké je?
Akí sú? Aké sú?

L2.C20.
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22. Odpovedz na otázky. *

21. Podľa obrázkov napíš, aký/aká si alebo aký/aká je?   

- Aký je? Je tučný alebo štíhly?
- Je ................ .

- Si nízky?
- Nie, nie som 
nízky, som 
....................... .

- Si veselá alebo smutná?
- Nie som smutná, som ................. .

- Aký si? Si silný alebo ......... ?
- Ja som ...........................

- Aká je? Je pekná 
alebo škaredá?
- Je ...................... .

- A si múdra alebo si hlúpa?
- Nie som hlúpa, som .................. .

- Aký si? Si starý alebo mladý?
- Ja som ........................ .

Aká je žena?  
Žena je štíhla/štíhle/štíhli.

Aké sú lekárky? 
Lekárky sú múdry/múdre/
múdri.

Aké sú balóny?
Balóny sú biely/biele/bieli.

Akí sú muži?  
Muži sú vysoké/vysoký/vysokí.

Aké sú dievčatá? 
Dievčatá sú mladí/mladé/mladá.
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23. Vypočuj si a prečítaj.

24. Odpovedz na otázky.

25. Prečítaj a doplň chýbajúce informácie podľa úlohy 23.

Môj otec Adam a moja mama Dana nie sú nízki, sú vysokí.
Môj brat Emil je malý.
Moja mama Dana a moja sestra Julka sú pekné a štíhle.
Môj dedko Anton a moja babka Beáta sú starí a múdri.
Moji otec, mama, brat, sestra, dedko a babka sú veselí.
Moja rodina je veselá.

Ahoj! Som Paľko.
Som mladý a silný.
To je moja rodina.
Moja rodina je veselá.

• Aký je otec? Aká je mama? Akí sú rodičia?
• Aký je brat?
• Aké sú mama a sestra?
• Akí sú dedko a babka?
• Akí sú otec, mama, brat, sestra, dedko a babka?
• Aká je rodina?

Aká je moja rodina?

„Ahoj, ja som Paľko. Mám desať rokov. Som žiak. Som .................. . 

Dana je moja mama. Moja mama je ...................... a ............................ . 

Julka je moja sestra. Aj Julka je .................... a ......................... . Môj otec 

sa volá Adam. Je ....................... . Môj brat Emil je ............. a .................. . 

Môj dedko Anton a babka Beáta sú ............................. a ....................... .˝

L2.C23.
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27. Kde je žaba? 
Vypočuj si a prečítaj.

28. Čo alebo kto je v triede? Kde? Doplň. *

26. Vieš, ako sa volá to zviera?

Kde 
je žaba?

Žaba je vľavo.
Žaba je vpravo.
Žaba je hore.
Žaba je dole.
Žaba je vpredu.
Žaba je vzadu.
Žaba je vnútri.
Žaba je vonku.
Žaba je blízko.
Žaba je ďaleko.
Žaba je uprostred.

Kde je lampa?
Lampa je h _ _ e.

Kde je lavica?
Lavica je d _ _ e.

Kde je mapa?
Mapa je v _ _ _ o.

Kde je tabuľa?
Tabuľa je v _ _ _ _ o.

Kde je naša učiteľka? 
Naša učiteľka 
je _ _ _ _ _ _ _ _ _.

blízko ďaleko uprostred

Kde to je?

vľavo

vpredu

vpravo

vzadu

hore

vnútri

dole

vonku

L2.C27.
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29. Odpovedz podľa obrázka v úlohe 28.

VZOR:
Je lampa hore? Je mapa vpravo?

          Áno, lampa je hore.        Nie, mapa nie je vpravo. Mapa je vľavo.

Je lavica dole?  ......................................................................................... .

Je tabuľa vľavo?  ......................................................................................... .

Je učiteľka hore?  ......................................................................................... .

30. Čítaj a pozoruj.

31. Čítaj, pozoruj a doplň chýbajúce slová.

Počítač je
vľavo hore.

Ceruzka je
vpravo hore.

P _ _ _ _ _ _ o  
je .......... ......... .

P _ _ o je
............. ........... . 

Kalkulačka je
vpravo dole.

Klávesnica 
je uprostred.

Okuliare sú
vľavo dole.

Z _ _ _ t   je
............ .......... . 
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34. Koľko balónov vidíš?

35. Počítaj ďalej. Koľko balónov vidíš teraz?

1 jeden

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

3 tri

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

5 päť

11 jedenásť

12 dvanásť

13 trinásť

14 štrnásť

15 pätnásť

20 dvadsať

21 dvadsaťjeden

33. Nauč sa počítať od 11 do 20. Vypočuj si a prečítaj.

32. Zopakuj si počítanie od 1 do 10. Dopíš slovom čísla.

6 šesť

7 ......................

8 ......................

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

10 desať

16 šestnásť

17 sedemnásť

18 osemnásť

19 devätnásť

20 dvadsať

Koľko je to?

L2.C33.
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36. Čítaj a píš čísla slovom.

22 dvadsaťdva

23 dvadsaťtri

23 ..........................................

24 ..........................................

25 ..........................................

26 ..........................................

27 ..........................................

28 ..........................................

29 ..........................................

30 tridsať

31 ..........................................

32 ..........................................

34 ..........................................

36 ..........................................

39 ..........................................

40 štyridsať

43 ..........................................

47 ..........................................

49 ..........................................

50 päťdesiat

55 ..........................................

56 ..........................................

60 šesťdesiat

61 ..........................................

68 ..........................................

70 sedemdesiat

77 ..........................................

80 osemdesiat

88 ..........................................

90 deväťdesiat

100 sto
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37. Počítaj od 1 do 100. Doplň tabuľku.

 
JEDEN

 
JEDEnásť  

 
DVA

 
DVAnásť

 
DVAdsať

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

 
TRI............

 
TRIdsať

 
ŠTYRI

 
ŠTR...........

 
ŠTYRIdsať

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

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

 
PÄŤdesiat

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

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

 
ŠESŤdesiat

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

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

 
..............desiat

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

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

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

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

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

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

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

 
......................
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38. Pamätáš sa na Paľkovu rodinu? Paľkova sestra Julka je už veľká, má 15 rokov.
Študuje v zahraničí. Julka a jej mama Dana, otec Adam a brat Emil spolu skajpujú.

39. Vypočuj si a prečítaj. 40. Čítaj, čo má Julka.

41. Počúvaj a pozoruj.  
      Potom prečítaj.

Ahoj, Julka.  
Čo máš uprostred?
Učebnicu?

Otec Adam:  Ahoj, Julka!
Julka:  Ahoj, otec!
Otec Adam:  Julka, to je tvoja lampa?
Julka:  Áno, to je moja lampa.
Otec Adam:  A čo máš uprostred? Učebnicu?
Julka:  Áno, to je moja učebnica.  
 Mám učebnicu aj zošit.
Mama Dana:  A pero? Máš aj perá? Kde sú?
Julka:  Tu vpravo, mama. Mám modré  
 aj červené pero. A mám aj  
 zelené pero a ceruzky.
Mama Dana:  Dobre, Julka. Ahoj!
Otec Adam:  Maj sa, Julka!
Julka:  Majte sa!

Ahoj, otec. 
Áno, to je moja 
učebnica.

To je zošit. To je 
učebnica. To je pero.

Julka má 
zošit.

Julka má 
učebnicu.

Julka má 
pero.

 Moja mama sa volá Dana. Môj otec 
sa volá Adam. Kto je to? To je môj brat 
Paľko a brat Emil.
 Sme rodina. Ako sa máš? My sa 
máme dobre. Ako sa voláš? Ja sa volám 
Julka.

Koho máš? Čo máš?

L2.C39.

L2.C41.
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42. Pomôž kúzelníkovi premeniť slová. Doplň ich v správnom tvare do tabuľky. Prečo pre slovo
kalkulačka kúzlo funguje, ale pre slová zošit alebo pravítko kúzlo nefunguje?

Julka má lampu, 

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

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

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

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

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

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

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

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

JA som volám sa mám

TY si voláš sa máš

ON, ONA, ONO je volá sa má

MY sme voláme sa máme

VY ste voláte sa máte

ONI, ONY sú volajú sa majú

TO JE... MÁM...

kalkulačka abrakadabra... kalkulačku

kniha abrakadabra... .............................

učebnica abrakadabra... .............................

mapa abrakadabra... .............................

zošit abrakadabra... .............................

pravítko abrakadabra... .............................

43. Napíš, čo má Julka na stole.
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44. Pozorne počúvaj  
      a potom prečítaj.

45. Prečítaj a doplň slová.

Áno, mám brata.

Kto je to?/
Koho máš/máte? 

Kto je to?/
Koho máš/máte? 

Kto je to?/
Koho máš/máte? 

To je môj otec Adam.
Mám otca Adama.

Nie, nemám sestru.

Julka, máš sestru?

Julka, máš brata?

Julka, máš dedka?

Áno, mám dedka.

To je môj manžel 
Adam. Mám 
manžela Adama.

To je náš dedko Anton a babka Beáta.
Máme dedka Antona a babku Beátu.

To je môj otec Anton a mama Beáta.
............................................................. .

To je náš otec Adam. 
Máme otca Adama.

Koho máš?

L2.C44.
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To je lampa.
Mám lampu.

Kto je to?/
Koho máš/máte?

Kto je to?/
Koho máš/máte?

Kto je to?/
Koho máš/máte?

Kto je to?/
Koho máš/máte?

46. Prečítaj a doplň chýbajúce slová. Napíš, čo má Julka.

Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je počítač.  
Julka má počítač.

Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je ................. .  
Julka má ....................... .

To je môj syn Paľko a dcéra Julka.
Mám syna .................. a dcéru ........................ .

To je moja manželka Dana.
..................................................................... .

To je náš otec Adam a mama Dana.
..................................................................... .

To je náš vnuk Paľko a vnučka Julka.
..................................................................... .

To je naša mama Dana.
..................................................................... .

To je môj manžel ............., syn ................ a 
dcéra .................. . Mám ................................ 
..................................................................... .

Čo máš?
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Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je ................. .  
Julka má ....................... .

Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je ................. .  
Julka má ....................... .

Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je ................. .  
Julka má ....................... .

Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je ................. .  
Julka má ....................... .

Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je ................. .  
Julka má ....................... .

Čo je to? Čo má Julka? 
 
To je ................. .  
Julka má ....................... .

47. Jožo a Katka sedia v jednej lavici. Pozoruj, počúvaj a prečítaj, čo hovoria.

Máš zelenú 

ceruzku?

Áno, mám.

Nech sa páči.

Ďakujem.

Prosím, 

požičaj mi ju.

Požičaj mi ceruzku.

L2.C47.
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48. Pozorne počúvaj a potom prečítaj.*

49. Prečítaj a doplň slová.*

Máš zošit? Máš gumu? Máš pravítko?

Požičaj mi ho. Požičaj mi ju. Požičaj mi ho.

Máš .......kalkulačku......? 

 
Prosím, požičaj mi ....ju...... .

Máš ................................. ?

 
Prosím, požičaj mi .............. .

Máš ................................. ?

 
Prosím, požičaj mi .............. .

Máš ................................. ?

 
Prosím, požičaj mi .............. .

Máš ................................. ?

 
Prosím, požičaj mi .............. .

Máš ................................. ?

 
Prosím, požičaj mi .............. .

Požičaj mi ceruzku.
Požičaj mi ju.

L2.C48.
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Čo?  pero, ceruzka, kalkulačka, zošit, pravítko, učebnica, guma, auto, balón...

Čí? môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich  zošit

Čia?  moja, tvoja, jeho, jej, naša, vaša, ich  mapa

Čie?  moje, tvoje, jeho, jej, naše, vaše, ich  pero

Čí?  moji, tvoji, jeho, jej, naši, vaši, ich  učitelia

Čie?  moje, tvoje, jeho, jej, naše, vaše, ich  počítače, tabule, pravítka, nožnice

Aký?  veľký, malý, nový, moderný...  počítač

Aká?  veľká, malá, nová, moderná...  lampa

Aké?  veľké, malé, nové, moderné...  auto

Akí?  mladí, starí, múdri, veselí...  učitelia

Aké?  veľké, malé, nové, moderné...  počítače

Aké?  mladé, staré, múdre, veselé...  učiteľky

Aké?  mladé, štíhle, múdre, veselé...  dievčatá

Ktorý?  ten  učiteľ / počítač

Ktorá?  tá  lampa

Ktoré?  to  auto

Ktorí?  tí  učitelia

Ktoré?  tie  počítače

Ktoré?  tie  učiteľky

Ktoré?  tie autá

Pýtame sa...    ... a odpovedáme.

Akej farby je to?  Je to zelené/žlté...

Kde je to?  Je to hore/dole/vpravo/vľavo/vpredu/vzadu/uprostred.

Kde je to?  Je to blízko/ďaleko/vnútri/vonku.

Koľko je to? 12, 19, 21, 48, 55, 76, 100...

Koho máš?  Mám mamu Danu a otca Adama.

Čo máš?  Mám učebnicu, zošit a pero.

Čo už vieme
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Nové slová a frázy

Objekty v triede:  lampa, počítač, stolička, tabuľa, interaktívna tabuľa, lavica,  
 okno, hodiny

Objekty v aktovke:  pravítko, ceruzka, kalkulačka, guma, zošit, učebnica, pero, mapa,  
 desiata, nožnice, pravítka, ceruzky, kalkulačky, gumy, zošity, 
 učebnice, perá, mapy, desiate, nožnice

Farba:  biela, čierna, modrá, zelená, červená, žltá, fialová, ružová, 
 oranžová, sivá, hnedá

Vlastnosti objektov: nový – starý, veľký – malý, moderný – nemoderný

Vlastnosti ľudí: tučný – štíhly, vysoký – nízky, starý – mladý, veselý – smutný, 
 pekný – škaredý, silný – slabý, múdry – hlúpy

Čísla:  11 – 100

Zdvorilá požiadavka: - Prosím, požičaj mi pero, ceruzku, gumu, kalkulačku...

 - Nech sa páči. Prosím.

 - Ďakujem.

JA som volám sa mám

TY si voláš sa máš

ON, ONA, ONO je volá sa má

MY sme voláme sa máme

VY ste voláte sa máte

ONI, ONY sú volajú sa majú


