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1. Kde si? Odpovedz podľa obrázkov.

1.  Kde je to dievča?
  Je ......................... .
2. Je to dievča v škole?
  Nie, nie je ....................... .

3. Kde sú tí žiaci?
  Sú ......................... .
4. Sú tí žiaci doma?
  Nie, ......................... .
5. Je tá učiteľka v škole?
  Áno, je ......................... .

6.  Kde sú tie deti?
  Sú ......................... .
7.  Sú tie deti v škole?
  Nie, ........................ .

Som doma.
Som v škole, 

v triede.
Som vonku.
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2. Kde si?  
Odpovedz podľa obrázkov z cv. 1.

3. Podľa obrázka povedz, či je Janka doma, v škole alebo vonku.

1. Kde je Janka ráno?
2. Kde je Janka dopoludnia?
3. Kde je Janka popoludní?
4. Kde je Janka v noci?

5. Kde si ráno?
6. Kde si dopoludnia?
7. Kde si popoludní?
8. Kde si večer?
9. Kde si v noci?

ráno

ráno popoludní

Umývam sa.Obliekam sa. Raňajkujem.Vstávam.

dopoludnia v noci

Idem do školy.

dopoludnia popoludní večer v noci

1. Si vonku?
2. Kde si?
3. Je tvoj učiteľ/
tvoja učiteľka doma?

1. 3. 2. 4. 

4. Podľa obrázka odpovedz na otázky.

5. Vypočuj si a prečítaj text.

6. Spoj vetu a správny obrázok.

Dobré ráno. Som Števo. Som doma. 
Ešte nie som v škole. Čo robím ráno?

Vstávam.

Obliekam sa.Raňajkujem. Umývam sa.Idem do školy.

Čo robíš ráno, Števo?

Kedy si doma?
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Vstávam. 
Obliekam sa. 
Umývam sa. 
Raňajkujem. 
Idem do školy.

Nevstávam.
Neobliekam sa. 
Neumývam sa. 
Neraňajkujem.
Nejdem do školy.

Umývam sa. 
Obliekam sa.

Najprv SA umývam. 
Potom SA obliekam.

idem

raňajkujem

obliekam sa (sa obliekam)

som

umývam sa (sa umývam)

vstávam

– Áno, umývam sa.

– Áno, idem do školy.

– Áno, raňajkujem.

– Áno, obliekam sa.

4. Čo robíš? 
Umývaš sa?

6. Čo robíš? Ideš do 
školy?

5. Čo robíš? 
Raňajkuješ?

3. Čo robíš? 
Obliekaš sa?

Najprv vstávam a potom ....sa obliekam..... .
Najprv sa obliekam a potom ..................................... .
Najprv raňajkujem a potom ...................................... .
Najprv sa umývam a potom ...................................... .
Najprv .................................... a potom idem do školy.

Som .......................................... (meno) . Som .........
................................ (žiak/žiačka) . Ráno ..................
........................ doma. Najprv ...................................
....... . Potom...................................., ........................
.................., .......................................... . Nakoniec
.......................................... do školy.

– Nie, neumývam sa.

– Nie, nejdem do školy.

– Nie, neraňajkujem.

– Nie, neobliekam sa.

1. 3. 2. 

1. NAJPRV vstávam.
2. POTOM raňajkujem.
3. NAKONIEC idem do školy.

8. Čo robíš najprv a čo robíš potom? Dokonči vety.

9. Dokonči text. Použi slová v tabuľke.

7. Čo robíš? Odpovedz podľa obrázka a zakrúžkuj odpoveď. Potom urob dialóg so spolužiakom.

– Áno, obliekam sa.

– Áno, idem do školy.

1. Čo robíš? 
Obliekaš sa?

2. Čo robíš?  
Ideš do školy?

– Nie, neobliekam sa.

– Nie, nejdem do školy.
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Čo robíš ráno najprv?

Čo robíš potom?

Čo robíš nakoniec?

10. Označ správnu odpoveď a odpovedz na otázky.

11. Vypočuj si a prečítaj text. 

12. Prečítaj text. Nájdi správny obrázok a spoj ho čiarou s textom. 

- Števo, dnes dopoludnia si v škole? 
- Áno, som.
- A čo robíš v škole?
- Čítam, počúvam, píšem, kreslím a 

hovorím po slovensky. Potom obedujem.

čítam hovorím po
slovensky

píšem kreslímpočúvam obedujem

(JA) kreslím
(TY) kreslíš

nekreslím 
nekreslíš

Počúvam. Obedujem.

Čítam. Hovorím po 
slovensky.

Píšem. Kreslím.

Dopoludnia som v škole

L3.C11.
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V škole (ja)  ...................................................................................................... .
   
   ...................................................................................................... .

– Áno, obedujem.

– Áno, kreslím.

– Áno, počúvam.

– Áno, hovorím  
po slovensky.

Čo robíš? 
Obeduješ?

Čo robíš? 
Kreslíš?

Čo robíš? 
Počúvaš?

Čo robíš? 
Hovoríš po slovensky?

– Nie, neobedujem.

– Nie, nekreslím.

– Nie, nepočúvam.

– Nie, nehovorím  
po slovensky.

14. Podľa obrázkov povedz a doplň, čo robíš    a čo nerobíš             v škole.

Hovoríš v škole po slovensky?

Čítaš v škole?

Píšeš v škole?

Obeduješ v škole?

Spíš v škole? 

15. Opýtaj sa spolužiaka/spolužiačky, čo robí v škole. Označ správny variant             alebo      .

(ON, ONA, ONO) 
kreslí
píše
hovorí
raňajkuje

nekreslí 
nepíše
nehovorí po slovensky
neraňajkuje

13. Čo robíš v škole? Podľa obrázka označ správnu odpoveď.

– Áno, píšem.

– Áno, čítam.

– Áno, obedujem.

Čo robíš? 
Píšeš?

Čo robíš? 
Čítaš?

Čo robíš? 
Obeduješ?

– Nie, nepíšem.

– Nie, nečítam.

– Nie, neobedujem.
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V škole (kto?)  ...................................... 

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

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

17. Pomenuj veci na obrázku vpravo.

19. Povedz a spoj obrázky. Čo má Janka na lavici? Čo má Janka v aktovke?

16. Podľa odpovedí vyplň tabuľku a napíš odpoveď.

kto?
hovorí po
slovensky

počúva píše číta kreslí obeduje

................. 
(meno)

18. Vypočuj si a prečítaj rozhovor. 

1. - Janka, to je tvoja aktovka?
 - Áno, moja.
 - A čo je to?
 - To je môj peračník, moja učebnica,  

 môj zošit a môj macko.
 - Aj tvoj macko je v škole?
 - Áno, môj macko je výborný žiak.
 - A kde je tvoje pero a ceruzka, Janka?
 - Sú na lavici.
2.  - Janka, čo máš na lavici?
 - Mám tam pero a ceruzky. 
 - A čo máš v aktovke?
 - Mám tam peračník, učebnicu a zošit.
 - Prosím ťa, máš gumu?
 - Áno, mám gumu na lavici.
 -  Požičaj mi gumu, prosím ťa.

Čo máš v škole?
L3.C18.
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20. Prečítaj si dialóg , čo hovorí Filip a Janka.

Filip, čo máš v škole?

Mám zošit.

Aj ja mám zošit.

Mám ceruzky.

Aj ja mám ceruzky.

Mám pero.
Aj ja mám pero.

Mám jablko.

Ja nemám jablko. 
Mám banán.

Mám peračník.

Aj ja mám peračník.

Mám vodu.

Ja nemám vodu. 
Mám džús.

Mám učebnicu 
a aktovku.

Aj ja mám učebnicu 
a aktovku.

21. Doplň tabuľku.

zošit pero aktovka ceruzky voda džús jablko banán

To je môj peračník a zošit.
To je moja učebnica a ceruzka.
To je moje pero.
To sú moje ceruzky.

(JA)  MÁM peračník a zošit. 
        MÁM učebnicu a ceruzku. 
        MÁM pero.
        MÁM ceruzky.
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Čo má Filip v škole?
Čo nemá Filip v škole?

Čo má Janka?
Čo nemá Janka?

22. Odpovedz podľa tabuľky.

24. Akej farby sú tie predmety? Opíš predmety, ktoré má Filip a Janka.

23. Doplň vety.

Filip má zošit, ...............................................................................................................

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

Filip nemá ....................................................................................................................

Janka má zošit, .............................................................................................................

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

Janka nemá ..................................................................................................................

ja mám / nemám
ty máš / nemáš

on (Filip) má / nemá 
ona (Janka) má / nemá

červenú aktovku
zelené jablko

modrý peračník
farebné ceruzky

     biely zošit – oranžový zošit      zelený peračník – modrý peračník  
  modrá aktovka – červená aktovka   modrá učebnica – zelená učebnica
     modré pero – čierne pero           farebné ceruzky
Filip: Janka:
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25. Podľa obrázka odpovedz.

26. Podľa obrázka odpovedz na otázky.

Aké predmety má Filip v škole?

Filip má modrú aktovku, ................................................................................................

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

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

Aké predmety má Janka v škole?

Janka má červenú aktovku, ...............................................................................................

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

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

Vľavo je Ďuro
a vpravo je jeho lavica.

1. Má Ďuro učebnicu?
2. Má Ďuro jablko?
3. Má ceruzky?
4. Čo ešte má Ďuro na lavici?
5. Akú aktovku má Ďuro?
6. Aký peračník má Ďuro?
7. Aké učebnice má Ďuro?
8. Aké ceruzky má Ďuro?

Prosím ťa, máš ........ gumu .......?

Prosím ťa, máš .................................... ?

Prosím ťa, máš .................................... ?

Prosím ťa, máš .................................... ?

27. Popros spolužiaka. Použi slová: 
Mám otázku. 
Čo je to „lavica“?
Čo znamená „lavica“?
Ako sa to volá po slovensky?

??? Lavica ???Pýtame sa v škole

guma, slovník, papier, pero
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28. Vypočuj si a prečítaj. 

Voláme sa Táňa a Paľko. Sme žiaci. Naša trieda je pekná a 
svetlá. Máme tam veľké okná, nové lavice, stoličky, tabuľu a 
veselé obrázky. V triede sú naši spolužiaci i náš učiteľ Adam.

On je super.
Dopoludnia sme v škole. V škole máme aktovky a v aktovke 

máme učebnice, zošity, perá a ceruzky. Učíme sa1 tam – hovoríme 
po slovensky, píšeme, čítame a počúvame, čo hovorí učiteľ.

Potom obedujeme doma. 
Popoludní máme voľno2.

MY VY

ja, Paľko  my, Paľko a Janka

1. Som Paľko .  Sme .....Paľko a Janka.....

2. Som žiak.  .............................. žiaci.

3. Ráno idem do školy.  Ráno ................................. do školy.

4. V škole sa učím.  V škole ......................................... .

5. Hovorím po slovensky.  ...................................... po slovensky.

6. Píšem úlohu.  ..................................... úlohu.

7. Čítam text.  ..................................... text.

8. Kreslím obrázok.  ..................................... obrázok.

9. Počúvam učiteľa. ..................................... učiteľa.

10. Doma obedujem.  Doma ............................................. .

11. Popoludní mám voľno.  Popoludní ................................. voľno.

1 - učíme sa = píšeme, 
čítame, hovoríme po 

slovensky

2 - máme voľno = 
neučíme sa, nepíšeme, 
nečítame, sme doma

  JA som

 píšem

 hovorím

   MY sme

 píšeme

 hovoríme

29. Napíš, čo hovoria Janka a Paľko.

(MY – ja, Paľko a Janka)
Máme zošit a pero.

(VY – Paľko a Janka)
Máte učebnice?

L3.C28.



62

30. Doplň slová do viet.

- Števo, kedy .............. v škole?

- V škole .............................. dopoludnia.

- ........................... v škole po slovensky?

- Áno, v škole ............................... po 

slovensky.

- Paľko, čo ............... ráno doma?

- Ráno doma .......................... .

- Potom ............................... do školy?

- Áno, potom .......................... do školy.

- V škole .......................... po slovensky?

- Áno, ........................ tam po slovensky.

som
raňajkujem

hovoríš
si

robíš
hovoríš

idem

ideš

hovorím
hovorím

31. Čo hovorí spolužiak a spolužiačka?

32. Čo hovorí pán učiteľ?

- Nemám ceruzku.  
  Požičaj mi ceruzku, prosím!
- Nech sa páči.
- Ďakujem.
- Prosím.

- Podaj mi učebnicu, prosím! 
- Nech sa páči.
- Ďakujem.

Ferko, počúvaj, prosím!
Ferko, hovor 
po slovensky, prosím!

Ferko, čítaj, prosím! Ferko, píš, prosím!

počúvam – počúvaj!
čítam – čítaj!

hovorím – hovor!
píšem – píš!

Hovoríme v škole

L3.32.
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33. Nájdi, čo hovorí učiteľ.

Števo: 

Táňa:

Janka:

Paľko:

Janka, počuvaj!

Števo, ........................................!

To je moja kniha.
Čo čítaš?
Čítam knihu.

To je moja úloha.
Čo píšeš?
Píšem úlohu.

Čo je to? To je...

Čo píšeš? Čo čítaš?

Táňa, ........................................!

Paľko, ........................................!

34. Opýtaj sa a ukáž na obrázku.

hudba   úloha   kniha   film   obrázok    jablko   hrozno

Kreslím obrázok. Mám jablko a hrozno.

Počúvam hudbu. Pozerám film.

Čo kreslíš? Čo máš v škole?

Čo počúvaš? Čo pozeráš?

Pozeráme film. 
Počúvame učiteľa.
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Kreslím našu rodinu: 
mamu, sestru,
otca a brata.

Počúvam Janku  
a Števa.

Pozerám sa na žiačku 
a žiaka.

Máme učiteľku Danu.
My máme učiteľa 

Adama.

Koho kreslíš?

Koho počúvaš?Na koho sa 
pozeráš?

Koho máte v škole, 
deti? Učiteľa alebo 
učiteľku?

35. Vypočuj si text a všimni si obrázky.

Vyber jednu možnosť a odpovedz na otázky.

Popoludní nie je škola. Idem domov. Mám 
voľno. Vonku behám a hrám futbal. Doma 
pozerám film, počúvam hudbu alebo čítam 
knihu.

bicyklujem sa

Čo robíš popoludní?

Čo nerobíš popoludní?

hrám futbal
vonku

vonku

doma

doma

počúvam hudbupozerám film čítam knihu

To je náš učiteľ. To je naša učiteľka.
Koho počúvaš?

Počúvam učiteľa. Počúvam učiteľku.

Kto je to? To je...

Koho počúvaš?

otec   brat   Števo   učiteľ 
sestra   mama   Janka   učiteľka

Čo robíš popoludní?  
Máš voľno?

L3.C35.
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Čo robíš doma?

Čo robíš vonku?

JA

Janka

Peter 

.................. film.

Zuzka 

.............. knihu.

Janka 

.............. hudbu.

Džony

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

Filip 

.............. futbal.

Zuzka PeterFilip Džony

ON ONA

36. Čo robia deti? Spoj slová do vety podľa obrázka.

37. Podľa obrázka doplň chýbajúce slovo.

Džony (on) číta film

Peter (on) hrá hudbu

Janka (ona) sa bicykluje

Filip (on) pozerá knihu

Zuzka (ona) počúva futbal
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vstáva  vstávajú
číta  čítajú

ide  idú
píše  píšu

učí sa  učia sa
hovorí  hovoria

Janka (ONA)

Filip (ON)

ONY

Janka ráno       Aj Jožo a Filip ráno

vstáva / vstávajú,  vstáva / vstávajú,

oblieka sa / obliekajú sa,  oblieka sa / obliekajú sa,

umýva sa / umývajú sa,  umýva sa / umývajú sa,

raňajkuje / raňajkujú,  raňajkuje / raňajkujú,

a ide do školy / idú do školy.  a ide do školy / idú do školy.

Dopoludnia je Janka v škole.    Aj Jožo a Filip sú dopoludnia v škole.

Čo robí? Učí sa / Učia sa,     Čo robia? .............................................. ,

číta / čítajú,       ................................................... .

hovorí po slovensky / hovoria po slovensky.  ................................................... .

Popoludní má Janka voľno.    Aj Jožo a Filip majú popoludní voľno.

Čo robí? Bicykluje sa / Bicyklujú sa,  Čo robia? .............................................. ,

počúva hudbu / počúvajú hudbu ,   ................................................... .

pozerá film / pozerajú film.    ................................................... .

38. Dokonči vety. Podčiarkni alebo dopíš vhodné slová.

39. Prečítaj si text a všimni si obrázky.

- Jožo, čo robíš večer?
- Najprv píšem úlohy a učím sa. Potom večeriam.  

       Nakoniec sa hrám na mobile. V noci spím.

Píšem úlohy. Učím sa.

večer v noci
Hrám sa na

mobile.Večeriam. Spím.

Čo robia deti?

Čo robíš večer?
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Jožko:
Je večer. Som doma. Aj môj brat a moji rodičia sú doma. Ja a brat Števo píšeme 

úlohu. Mama varí večeru a otec číta. Potom večeriame.

Potom mama a otec pozerajú film alebo pracujú na počítači. Ja a môj brat už spíme.

Náš večer

Všimni si
                 ja
                 on
                 ona

  môj brat
  jeho brat
  jej brat

  moja mama
  jeho mama
  jej mama

  moji rodičia
  jeho rodičia
  jej rodičia

40. Podľa obrázkov odpovedz na otázky.

41. Vypočuj si a zopakuj. 

1. Čo robí večer Jožko?

4. Čo robíš večer ty? 5. Čo robí tvoj otec a tvoja mama?

2. Čo robí večer jeho brat? 3. Čo robia večer 
jeho mama a otec?

1.00 Je jedna hodina.
2.00 Sú dve hodiny.
3.00 Sú tri hodiny.
4.00 Sú štyri hodiny.

5.00 Je päť hodín.
6.00 Je šesť hodín.
7.00 Je sedem hodín.
8.00 Je osem hodín.
9.00 Je deväť hodín.

10.00 Je desať hodín.
11.00 Je jedenásť hodín.
12.00 Je dvanásť hodín.

Koľko je hodín?

L3.C41.
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42. Správne prečítaj odpoveď.

43. Podľa obrázkov povedz, čo robíš.*

44. Prečítaj pozorne.

Koľko je hodín?   Je 1.00.  Sú 3.00.  Je 8.00.  Je 9.00.  Je 12.00.

Je jedna v noci. 
Čo robíš? 

Je sedem ráno. 
Čo robíš?

Je deväť dopoludnia. 
Čo robíš?

Je osem ráno. 
Čo robíš?

Sú tri v noci. 
Čo robíš?

o 1.00 — o jednej  o 5.00 — o piatej   o 9.00 — o deviatej
o 2.00 — o druhej  o 6.00 — o šiestej   o 10.00 — o desiatej
o 3.00 — o tretej  o 7.00 — o siedmej   o 11.00 — o jedenástej
o 4.00 — o štvrtej  o 8.00 — o ôsmej   o 12.00 — o dvanástej

Je jedna popoludní. 
Čo robíš?

Je sedem večer. 
Čo robíš?

Je deväť večer. 
Čo robíš?

Je osem večer. 
Čo robíš?

Sú tri popoludní. 
Čo robíš?

? ?

? ?

Koľko je hodín?     2.00

Čo robíš?

Koľko je hodín?       6.00

Čo robíš?

Koľko je hodín?        4.00

Čo robíš?

O koľkej máš voľno?
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45. Odpovedz podľa obrázkov.

46. Prečítaj si a porovnaj.*

47. Správne prečítaj odpoveď.

48. Podľa obrázkov povedz, aký program má dnes Janka.*

49. Odpovedz na otázky.

Je jedna.  O jednej pozerám film.  Je päť.   O piatej sa bicyklujem.
Sú dve.  O druhej píšem úlohu.  Je sedem.   O siedmej večeriam.
Sú tri.  O tretej mám voľno.  Je jedenásť.  O jedenástej spím.

1. Kedy vstávaš?
2. Kedy ideš do školy?
3. Kedy si v škole?
4. Kedy obeduješ?

O koľkej máš voľno?  o 1.00  o 4.00  o 8.00  o 10.00
  o 12.00  o 11.00  o 7.00  o 2.00

deväť ráno je v škole ..............Janka je o deviatej v škole. .................

dvanásť obeduje ..........................................................................

jedna popoludní počúva hudbu ..........................................................................

tri popoludní píše úlohu ..........................................................................

päť popoludní hrá tenis ..........................................................................

sedem večer pozerá film ..........................................................................

O koľkej je film? 
O koľkej je škola?
O koľkej je obed?
O koľkej je futbal?
O koľkej je koncert?
O koľkej je večera?

Film je o...
2.00 film

4.00 futbal

9.00 škola

6.00 koncert

1.00 obed

7.00 večera

5. Kedy si vonku?
6. Kedy pozeráš film?
7. Kedy sa bicykluješ?
8. Kedy si večer doma?
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7.00 ráno

10.00 dopoludnia

12.00

3.00 popoludní

6.00 večer

10.00 večer

Je doma. Vstáva 
o siedmej.

O dvanástej 
obeduje.

O desiatej spí.

O desiatej 
je v škole. Učí sa

po slovensky.

O šiestej počúva 
hudbu.

O tretej 
má voľno.

To je Táňa. Má 10 rokov a je žiačka. Čo robí?

50. Spoj čas a aktivitu.*

51. Daj slová z rámčeka na správne miesto.*

Som Adam. Som učiteľ. To je môj deň.

6.00          o šiestej ráno.

9.00  O deviatej som v škole.  po slovensky.

12.00                   o dvanástej.

2.00  O druhej       voľno.

6.00  O šiestej  večer                na počítači.

11.00   O jedenástej večer                .

Vstávam

pracujem

spím

mám

Hovorím

Obedujem
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Aký je dnes deň?

Dnes je  pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok .

Zajtra je  ......................................... .

Kedy?*   v pondelok, v utorok, v stredu, vo štvrtok, v piatok    

1. V utorok dopoludnia   som  nie som  doma.

2. V stredu popoludní   som   nie som  v škole.

3. V piatok večer   som   nie som  vonku.

4. V sobotu v noci   som   nie som  v škole.

5. V nedeľu ráno   som   nie som  vonku.

V pondelok ráno si doma?  Áno, som doma.

V piatok večer si v škole?  Nie, nie som v škole. Som doma.

1. V utorok dopoludnia si doma?  ...................................................

2. Vo štvrtok popoludní si v škole?  ...................................................

3. V sobotu dopoludnia si v škole?  ...................................................

4. ............................................ ? Áno, som doma.

5. ............................................ ? Nie, nie som doma.

6. Cez víkend si v škole?  ...................................................

Dnes je  

52. Vyber správny deň.

53. Vyber správnu odpoveď.*

54. Opýtaj sa alebo odpovedz.*

cez týždeň cez víkend

v 
pondelok v utorok v stredu vo štvrtok v piatok v sobotu v nedeľu

týždeň víkend

pondelok utorok streda  štvrtok piatok sobota nedeľa

Aký je dnes deň? L3.1
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Odpovedz na otázky.

1. Čo robí Filip v pondelok?
2. Čo robí cez víkend?
3. Ako často sa Filip učí po slovensky?
4. Ako často Filip píše úlohu?

56. Pozorne si pozri tabuľku a prečítaj si text. *

učí sa po
slovensky píše úlohu počúva

hudbu hrá futbal pracuje na
počítači

v pondelok

v utorok

v stredu

vo štvrtok

v piatok

v sobotu

v nedeľu

často
(cez týždeň)

často každý deň niekedy nikdy

Filip často píše úlohu a učí sa po slovensky, každý deň počúva hudbu, niekedy hrá futbal, 
ale nikdy nepracuje na počítači.

5. Ako často počúva hudbu?
6. Ako často hrá futbal?
7. Ako často Filip pracuje na počítači?

1. Kedy si doma?
2. Kedy si v škole?
3. Kedy si vonku?
4. Kde si v sobotu popoludní?
5. Kde si v pondelok dopoludnia?
6. Kde si v nedeľu?

55. Odpovedz o sebe.*

často pracuje 
          na počítači 

niekedy hrá futbal  

nikdy nepracuje 
              na počítači

nikdy nehrá futbal
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Ďuro každý deň ...o dvanástej obeduje, ......................................................................

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

a každý večer ............................................................................................................

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

Táňa je žiačka. Každý deň .............................................................................................

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

a každý večer ..............................................................................................................

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

To je žiak Ďuro.

57. Čo robí Ďuro každý deň? Podľa obrázkov doplň do vety informáciu.*

58. Vymysli, napíš a povedz, čo robí každý deň Táňa (podľa cv. 50).*

o 12.00

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

o 9.00

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

popoludní o 2.00

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

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

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

večer o 5.00

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

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

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

alebo

alebo

o jednej popoludní

o tretej popoludní

o šiestej večer

o ôsmej večer
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60. Prečítaj dialógy.

- Ahoj, Julka!  
Ako sa máš?

- Mám sa výborne.

- Mám sa dobre. A ty, 
Katka? Ako sa máš?

- Ako sa máte, deti? 
Máte sa dobre?

- Áno, super!

- Ahoj, ako sa máš? 

- Mám sa  dobre.      Nemám sa dobre.
 
 výborne. 
 
 super.

Ako sa máš?

Čo robíš 

 každý deň: ............................................................................................................,

 často:  ..................................................................................................................,

 niekedy:  ..............................................................................................................,

Čo nerobíš nikdy: ....................................................................................................... .

59. Označ, čo kedy robíš. Potom napíš o sebe.*

učím sa po
slovensky

píšem úlohu
počúvam
hudbu

hrám
..................

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

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

v pondelok

v utorok

v stredu

vo štvrtok

v piatok

v sobotu

v nedeľu

L3.2
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62. Prečítaj si email a odpoveď. Potom odpovedz na otázky.

1. Kto píše email?
2. Čo robí Braňo, Rišo a mama?
3. Je Peťo doma?

- Ahoj, Janka! Ako .......................................... ? 

- Ahoj! Mám sa .......................................... . A ty, Julka? 

- .......................................... výborne!

4. Čo robí každý štvrtok?
5. Čo robí večer?

61. Doplň dialóg.

63. Napíš kamarátovi, čo teraz robíš.

Mám sa 

dobre 

sa máš

Ako SA máš?

 
Ako SA máte?

Máš SA dobre?
Mám SA dobre. 
  
Máte SA dobre?
Máme SA dobre.

- Ako sa máš, Roman? 
  Máš sa dobre?
- Och, nie. Nemám sa dobre. 
- To je mi ľúto.

 od: ziak.brano@mail.sk
 komu: peto.novy@mail.sk

Ahoj, Peťo!
Som doma a pracujem na počítači. Je tu aj brat a mama.  
Brat Rišo sa hrá na mobile a mama číta knihu.
Ako sa máš? Čo robíš dnes popoludní a večer? Napíš mi, prosím.
Maj sa!
Braňo

 od: peto.novy@mail.sk
 komu: ziak.brano@mail.sk

Ahoj, Braňo!
Mám sa dobre. Som v škole. Dnes je štvrtok a každý štvrtok popoludní 
sa učím po slovensky. Doma som večer o piatej. Potom večeriam a 
počúvam hudbu.
Maj sa!
Peťo

 od: ....................................................
 komu: .................................................... 
 

Ahoj, ................................ .

Som  ..........................................................................................................

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

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

..................................................................................................................
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64. Prečítaj si text a odpovedz na otázky.

Ahojte, som Števo.
Naša rodina má v sobotu a v nedeľu voľno.
V sobotu spolu raňajkujeme.
Dopoludnia upratujeme a nakupujeme.
O jednej spolu obedujeme.
Popoludní ideme na futbal, niekedy na tenis  
alebo na koncert.
Večer sme doma – pozeráme televíziu a oddychujeme.
V nedeľu často ideme na výlet.
My deti sa v nedeľu večer učíme do školy.

Odpovedz na otázky.
 1. Čo robí rodina v sobotu?
 2. Čo robí rodina v nedeľu?
 3. Čo robíš cez víkend ty a tvoja rodina?

sobota dopoludnia

sobota večer

pozeráme televíziu

nedeľa

ideme na výlet

sobota popoludní sobota večer

upratujeme ideme na koncertnakupujeme oddychujeme

Čo robí rodina cez víkend?

Cez víkend
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JA robím
čítam
raňajkujem

MY robíme
čítame
raňajkujeme

TY robíš
čítaš 
raňajkuješ

VY
(pán učiteľ, žiaci)

robíte
čítate
raňajkujete

ON/ONA / ONO robí
číta 
raňajkuje

ONI (muži)
ONY (ženy, deti)

robia
čítajú
raňajkujú

Nové slová a frázy
 
ráno  vstávam, obliekam sa, umývam sa, raňajkujem, idem do školy
dopoludnia  som v škole, čítam, píšem, učím sa, hovorím, obedujem
popoludní  som doma/vonku, oddychujem, počúvam (hudbu), čítam knihu,
  píšem úlohy, hrám futbal, hrám sa na mobile,  
  pracujem na počítači, bicyklujem sa
večer  pozerám film, večeriam
v noci  spím

Pýtame sa... a odpovedáme.

Čo máš?  Mám zošit, pero, knihu.  Mám zošity, perá, knihy.

čas
Kedy?  ráno, dopoludnia, na poludnie, popoludní, večer, v noci
Koľko je hodín?  Je jedna. Sú dve, tri, štyri. Je päť, šesť ... dvanásť.
O koľkej?  o jednej, o druhej, o tretej, o štvrtej, o piatej, o šiestej,  
  o siedmej, o ôsmej, o deviatej, o desiatej,  
  o jedenástej, o dvanástej

týždeň
 pracovný týždeň  pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok
 víkend  sobota, nedeľa

Kedy?
 cez týždeň  v pondelok, v utorok, v stredu, vo štvrtok, v piatok
 cez víkend  v sobotu, v nedeľu

Inštrukcie v škole
 Táňa,  čítaj! Hovor po slovensky! Počúvaj! Píš!
  Podaj mi pero, prosím. Požičaj mi ceruzku, prosím.

Ako sa máš/máte?  Mám sa super. Mám sa dobre. Mám sa výborne. 
  Nemám sa dobre. To je mi ľúto.

Čo už vieme


