1. Prečítaj si text a všimni si, ako sa volajú veci.

Moja izba
Moja izba je super.
Je veľká, je tu pekný nábytok a sú tu moje veci.
NÁBYTOK

(moja) posteľ

stôl
(písací stôl)

polica

stolík
(nočný stolík)

skriňa

kreslo

stolička

skrinka

koberec

MOJE VECI

lampa
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počítač

rádio

televízor

škatuľa

obrázok

kvet

hračky

váza

oblečenie

macko

bábika

autíčko

robot

skladačka
LEGO

2. Čo je v detskej izbe? Pomenuj veci a nábytok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kde je lopta? Podľa obrázka doplň odpoveď na otázku.

v škatuli

pri škatuli

na škatuli

Kde je lopta?

Kde je lopta?

Kde je lopta?

Lopta je ....... ..................... .

Lopta je ....... ..................... .

Lopta je

...... škatuli.

4. Prečítaj si text a odpovedz na otázky podľa obrázkov.

To je 		

skrinka. Je v detskej izbe. To je 		

To sú 		

moje knihy. Sú tiež v detskej izbe.

moje rádio a moja 		

škatuľa.
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Kde je rádio? – Rádio je na skrinke.
Kde sú knihy? – Knihy sú v skrinke.
Kde je škatuľa? – Škatuľa je pri skrinke.
5. Vyber správnu odpoveď.

Knihy. Škatuľa. Rádio.
Čo je v skrinke? – .................................
Čo je pri lopte? – ..................................
Čo je na skrinke? – ..................................
6. Podľa obrázka doplň otázku alebo odpoveď. Použi slová pri, na alebo v.

Kde je skrinka?

Je pri škatuli.
...............................................................................................

Čo je pri škatuli?			

...........................................................................................................................?
Kde sú knihy?			

Knihy.

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

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

Rádio.

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

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

Škatuľa.

KDE je obrázok?
Kde sú kvety?
Kde = pri čom? na čom, v čom?

na
pri
v, vo
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skrinka

na

skrinke

polica

na/v

polici

obrázok

na

obrázku

stena

na

stene

skriňa

na/v

skrini

autíčko

pri

autíčku

váza

vo

váze

posteľ

na

posteli

ihrisko

na

ihrisku

stôl

na

stole

počítač

na

počítači

lego

pri

legu

balkón

na

balkóne

koberec

na

koberci

okno

na

okne

7. Spoj otázku a správnu odpoveď.

Na čom je macko? 		
V čom je kvet? 		
Pri čom je autíčko?		
Na čom je váza? 		

Vo váze.
Pri knihe.
Na stole.
Na knihe.

Dokonči odpoveď.

Vzor: Pri čom je macko? ...Pri... autíčku.
Na čom je macko? .......... knihe.
Kde je kvet? ............ váze.
Kde je kniha? .............. stole.
Pri čom je kniha? ........... autíčku a ........ váze.
8. Prečítaj si text a napíš pod obrázky, kto v tej izbe býva.

Volám sa Števo. Bývam v byte. V byte býva aj mama, otec, brat Jožo
a babka. Jednu izbu má otec a mama – to je ich spálňa. Jednu izbu má
babka – to je jej spálňa. Jednu izbu mám ja a brat – to je naša detská izba.
V byte je aj veľká obývačka, kuchyňa a kúpeľňa, ale nie je tam balkón.

...................................... ...................................... ......................................
9. Prečítaj si cvičenie 8 ešte raz. Zakrúžkuj správne slovo a doplň vety.

Števo býva v ............................ . 		

dome		

byte		

parku

Jožo je jeho ............................ . 		

dedko

otec 		

brat

Števo nemá ............................ . 		

sestru

brata 		

babku

Obývačka je ............................ . 		

biela 		

prázdna

veľká

V byte je aj ............................ . 		

kuchyňa

balkón

trieda

Čo si myslíš, aký nábytok a veci má v izbe babka?
..................................................................................................................................
Aký nábytok a aké veci majú chlapci?
..................................................................................................................................
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10. Nakresli

modrú loptu pri okne a žltú loptu na posteli,
červenú škatuľu v skrini a hnedú škatuľu na polici,
veľký obrázok na stene a malý obrázok na stole,
obľúbenú hračku
a povedz, kde je tá hračka.

Povedz podľa obrázka.

Aký nábytok je v izbe?
..................................................................................................................................
Kde sú lopty?
..................................................................................................................................
Kde sú škatule?
..................................................................................................................................
Kde sú obrázky?
..................................................................................................................................
Čo je pri stene?
..................................................................................................................................
Aké veci sú ešte na obrázku?
..................................................................................................................................
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11. Vypočuj a prečítaj si email.

L5.C11.

od: tana@mail.sk
komu: julka@mail.sk
Milá Julka,
chceš vedieť, kde bývam?
Na fotke je moja izba. Vľavo je moja posteľ.
Je veľká a pohodlná. Na posteli je môj macko.
Na stene pri posteli sú moje obrázky. Uprostred
je stôl. Na stole je počítač a lampa. Vpravo je
veľká skriňa. V skrini je moje oblečenie. Na stene
pri skrini je dlhá polica. Na polici sú moje hračky
a knihy. Na okne sú kvety. Na skrinke pri okne je malé rádio. Na podlahe je mäkký koberec.
Moja izba má balkón. Sú tam kreslá. Mám tam aj veľký slnečník. Na stole píšem úlohy a učím
sa a na koberci cvičím.
Najradšej počúvam hudbu alebo pozerám filmy na počítači.
A Ty? Aká je tvoja izba? Napíš mi, prosím.
Táňa
12. Podľa cvičenia 11 označ správny variant.

Posteľ je 			

malá 			

pohodlná 			

modrá.

Na posteli je 		

kniha 		

macko 			

obrázok.

Malé rádio je 		

na okne 		

na skrinke 			

na stole.

Slnečník je 			

na balkóne 		

na okne 			

na polici.

Táňa píše úlohy 		

na posteli 		

na koberci 			

na stole.

Na počítači Táňa 		

píše úlohy 		

pozerá filmy 		

hrá hry.

13. Dokonči vety podľa cvičenia 11.

Táňa má lampu a ............................. na stole.
Táňa rada cvičí na ............................. .
Pozerá filmy na ............................. .
Jej posteľ je ............................. a ............................. .
Jej oblečenie je v ............................. .
Kreslo je na ............................. . Malé rádio je ............................. .
Mäkký koberec je na ............................. .
Kvety sú na ............................. .
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14. Napíš otázky o Táni a jej izbe. Môžeš použiť otázky:

Kde (je/sú)...?

Čo je (na/pri/v)..?

Čo robí Táňa (v/na)?

..................................................................................................................................?
..................................................................................................................................?
..................................................................................................................................?
..................................................................................................................................?
Polož spolužiakovi svoje otázky. Potom odpovedz na jeho otázky.

15. Odpovedz na otázky.

Aký nábytok máš doma v izbe?
Aké veci máš v izbe?
Čo máš na okne?
Čo máš na stole?
Čo máš v skrini?
Čo máš na stene?

16. Pamätáš sa, akú izbu má Táňa? Nájdi chyby na obrázku a povedz, čo je inak.
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Podľa textu a obrázka doplň do viet chýbajúce slová.
teraz

predtým

Počítač bol na stole. 		

A teraz?

Teraz je ........................................... .

Macko bol na posteli. 		

A teraz?

Teraz je ........................................... .

Skriňa bola vpravo. 		

A teraz?

Teraz je ........................................... .

Lampa bola na stole. 		

A teraz?

Teraz je ........................................... .

Kreslo bolo na balkóne. 		

A teraz?

Teraz je ........................................... .

Rádio bolo na skrinke. 		

A teraz?

Teraz je na ....................................... .

Obrázky boli na stene. 		

A teraz?

Teraz sú na ...................................... .

Hračky boli na polici. 		

A teraz?

Teraz sú na ...................................... .

teraz

ten, tá, to

JE

tie

SÚ

predtým

ten (on)
tá (ona)
to

BOL
BOLA
BOLO

tie
(obrázky,
hračky)

BOLI

Kde bývaš, Táňa?
17. Všimni si, ako sa volajú izby na obrázku. Potom si prečítaj dialóg.

- Kde bývaš, Julka?
- Bývam v dome. A ty, Táňa?
- Ja nebývam v dome, bývam v byte.

spálňa

detská izba

obývačka

pracovňa

kuchyňa

kúpeľňa

Náš byt nie je veľmi veľký, ale je pekný a svetlý.
Má štyri izby: spálňu, detskú izbu, obývačku a
pracovňu.
Má aj kuchyňu a kúpeľňu.
Obývačka má veľký balkón.
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18. Napíš, ako sa volajú
izby a iné časti bytu.

3

2

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

4

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

5

6

7

19. Odpovedz na otázky.

Bývate v byte alebo v dome? ....................................................................................
Je váš byt alebo dom veľký? .....................................................................................
Má váš byt alebo dom balkón? ..................................................................................
Aké izby má váš byt alebo dom? ...............................................................................
20. Čo máme v byte? Prečítaj, ako sa volá nábytok v byte. Spoj izbu vľavo a nábytok vpravo.

spálňa

obývačka

posteľ

gauč

kreslo

pracovňa
stolík

sporák

knižnica

umývadlo

kúpeľňa

kuchyňa
vaňa
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zrkadlo

chladnička

21. Kde je to? Prečítaj si text vľavo a nájdi správnu izbu vpravo.

V kuchyni.

Je tam televízor, kreslá a gauč.
Často tam pozeráme televíziu. Kde som?

V kúpeľni.

Je tam sporák, chladnička, stôl a stoličky.
Mama tam varí obed. Kde som?

V spálni.

Je tam vaňa, umývadlo a zrkadlo. Umývame sa tam. Kde som?
Je tam posteľ, skriňa, stôl a hračky.
Spím tam, píšem úlohy alebo sa hrám. Kde som?

V obývačke.

Je tam posteľ, skrinka a veľká skriňa.
Spí tam otec a mama. Kde som?

V pracovni.

Je tam knižnica, stôl, počítač a veľká lampa.
Otec tam číta knihu. Kde som?

V detskej izbe.

22. Vyber a podčiarkni vhodný nábytok.

Vzor: Na balkóne máme 		

sporák

posteľ

kreslá.

V kúpeľni máme 				

chladničku

umývadlo

posteľ.

V spálni máme 				

skriňu

sporák

vaňu.

V obývačke máme 				

sporák

umývadlo

gauč.

V detskej izbe mám 			

chladničku

vaňu 		

posteľ.

V pracovni máme 				

zrkadlo

posteľ

knižnicu.

23. Odpovedz na otázky. Odpovede napíš.*

Čo je v kuchyni? Čo tam môžeme robiť?
...........................................................................................................................
Aký nábytok je v obývačke? Čo tam môžeme robiť?
...........................................................................................................................
Čo je v pracovni? Môžeme tam raňajkovať?
...........................................................................................................................
Kde sa môžeme umývať? Aký nábytok je tam?
...........................................................................................................................
Kde deti spia? Čo tam ešte môžu robiť?
...........................................................................................................................
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Kde je kvet? Nad čím? Pod čím?
Za čím? Pred čím? Medzi čím?

nad
skrinkou

pod
policou

za
skrinkou

pred
skrinkou

24. Vypočuj a prečítaj si email.

medzi
skrinkou a policou
L5.C24.

od: julka@mail.sk
komu: tana@mail.sk
Moja obľúbená izba v byte.
Milá Táňa,
moja obľúbená izba nie je detská izba, ale obývačka.
Je tam hnedý gauč, dve pohodlné kreslá, malý stolík a skrinka. Na podlahe je mäkký biely
koberec. Koberec je pod stolíkom. Medzi kreslom a gaučom je veľký kvet. Na stene nad
gaučom sú tri moderné obrazy. Televízor je na stene za kreslom. Pred skrinkou sú kreslá.
Vľavo nad skrinkou je polica. Na skrinke je rádio. Za rádiom je malá lampa. V obývačke je
večer celá rodina – mama Dana, otec Adam, bratia Paľko a Emil a ja. Spolu pozeráme film
alebo sa rozprávame a hráme sa.
Táňa, môžeš prísť na návštevu? Ukážem ti celý náš byt.
Julka
25. Všimni si, kde sú veci. Podľa obrázka a textu doplň chýbajúce slovo.

Pod čím je koberec?

Za čím je lampa?

pod .........................

za .........................
Medzi čím je kvet?
medzi .........................
a .........................
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Nad čím je polica?

Pred čím sú kreslá?

nad .........................

pred .........................

26. Vyber a napíš nad – pod – pred – za – medzi podľa obrázka.

Kde je polica?
Kde je skrinka?

Kde je kvet?
Kde je stôl?

Polica je ............ skrinkou.

Kvet je ............ stolíkom.

Skrinka je ............ policou.

Stolík je ............ kvetom.

Kde je lampa?
Lampa je .....................
kreslom a gaučom.

Kde je lampa?

pod

kreslo

nad
za

kreslom

čím?

polica

kvet a stolík

policou

kvetom a stolíkom

posteľ

skrinka a gauč

posteľou

skrinkou a gaučom

pred
medzi

okno
oknom

27. Napíš odpoveď podľa obrázka.

Za čím je lampa?

Medzi čím je lampa?

Pred čím je lampa?

Pod čím je lampa?

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

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

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

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

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

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

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

.........................
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28. Podľa textu cv. 24 rozhodni a označ, či je veta správna (áno) alebo nesprávna (nie).

Vzor: V byte je obývačka. 		

áno 		

nie

Nad gaučom je jeden obraz. 		

áno 		

nie

Televízor je nad skrinkou.			

áno 		

nie

V obývačke nie je malá lampa.		

áno 		

nie

Rodina je ráno v obývačke.		

áno 		

nie

Pod stolíkom je koberec.			

áno 		

nie

Za kreslom je okno.			

áno 		

nie

29. Odpovedz podľa textu na otázky.

Aký nábytok je v obývačke?
Čo je v obývačke na stene?
Kde je v obývačke kvet?
Kde je televízor?
30. Podľa obrázka doplň do vety slovo v správnom tvare.

V spálni je veľká posteľ. Nad
Na stene medzi
Okno je vľavo. Pod
a

.................................... vpravo a vľavo sú police.

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

.............................. je obraz.

............................ je stolík. Medzi

............................ je skriňa. Mama má v izbe aj

a skrinku. Zrkadlo je nad

......................... . Pred

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

je stolička.

31. Ako pomáhaš doma? Spoj text a obrázok.*

vysávam
koberec

umývam
riad
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upratujem
hračky

utieram
prach

polievam
kvety

Označ správnu aktivitu a odpovedz na otázky.

Ako pomáhaš doma?

v kuchyni

v detskej izbe

v obývačke

v kúpeľni

vysávam koberec
umývam riad
upratujem hračky
utieram prach
polievam kvety
V ktorej izbe rád/rada pomáhaš?
Čo tam robíš?
Ako často pomáhaš?

V meste
Táňa býva v meste. Jej mesto je veľké. Sú tam ulice a námestia.
mesto
....v meste...

32. Kde je Táňa? Odpovedz podľa obrázkov a doplň slovo v správnej forme.

ulica

námestie

križovatka

škola

obchod

na ...................

...na námestí...

na ....................

pred ................

v ....................

dom

hrad

múzeum

veža

kino

v ...................

na ...................

....v múzeu....

na ...................

.....v kine......

most

ihrisko

park

socha

fontána

na ...................

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

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

pri ...................

pri ...................
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33. Dopíš slová podľa obrázkov a dokonči vety.

Na námestí
		je/sú ..........múzeum, veža a obchod. ...................................................
V meste
		

je/sú ......................................................................................................

V parku
		

je/sú ......................................................................................................

Náš dom

je

		

pri ........................................................................................................

Naša škola

je

		

v/pri .....................................................................................................

Táňa je teraz doma. Predtým bola
		

v/na ......................................................................................................

Ďuro je teraz tiež doma. Predtým bol
		

v/na ......................................................................................................

34. Napíš odpovede na otázky.*

Je v tvojom meste hrad? ............................................................................................
Je tam múzeum? .......................................................................................................
Čo je na ulici, kde bývaš? ...........................................................................................
Pri čom je tvoja škola? ...............................................................................................

112

35. Vyber správnu odpoveď. Napíš miesta pod správny obrázok.

Na hrade. Vo veži. Pri parku. Pred kinom. Za ihriskom.
Prepáčte, kde je múzeum?

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

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

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

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

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

Všimni si:

Ako sa tam dostanem?
				choď rovno.

Múzeum je
blízko.

Múzeum je
ďaleko.

Na križovatke 		

odboč doľava.

Pri (škole, obchode)

odboč doprava.

36. Podľa obrázka vysvetli, ako sa dostanem na rôzne miesta.

Odboč doprava.
Odboč doľava.
Choď rovno.

Kde sa nachádza škola? Ako sa tam dostanem? - ......................................................
Kde sa nachádza veža? Ako sa tam dostanem? - ......................................................
Kde sa nachádza ihrisko? Ako sa tam dostanem? - ......................................................
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37. Vypočuj a prečítaj si rozhovory. Potom urob rovnaký rozhovor.

L5.C37.

Kde sa nachádza škola? Ako sa tam dostanem?
- Choď rovno. Škola je na konci ulice.
- Kde sa nachádza hrad? Ako sa tam dostanem?
- Choď rovno. Na križovatke odboč doprava.
Hrad je na konci ulice.
- Kde sa nachádza ihrisko?
- Choď rovno. Na križovatke odboč doľava.
Ihrisko je na konci ulice.

odboč
doľava

choď rovno

odboč
doprava

Všimni si rozdiel.

kde?

114

kam?

škola je

vpravo
vľavo
uprostred
vzadu
vpredu
tam

choď
odboč

doprava
doľava
doprostred
dozadu
dopredu
tam

škola je

tu

poď

sem

38. Prečítaj si text a pozri si obrázky.

Naše mesto Bratislava
Je to veľké mesto. V centre je Hlavné námestie.
Hlavné námestie nie je veľmi veľké, ale je pekné.
Uprostred je fontána. Na fontáne je socha. Na námestí
sú staré domy a múzeum. Má vysokú vežu.
Vľavo hore je hrad. Na hrade je múzeum. Na obrázku
vpravo je aj rieka Dunaj.
Nad Dunajom je moderný most. Hore nad mostom je
reštaurácia.
Doplň správne nad alebo pod.

Most je ............ Dunajom.
Reštaurácia je ........... mostom.
Dunaj je ............ reštauráciou.

Kde si bol? Kde si bola?

NEDEĽA
PREDVČEROM

L5.

PONDELOK
VČERA

ja som bol
ty si bol

ja som bola

UTOROK
DNES

ja som

ty si bola

ty si

my sme boli

my sme

vy ste boli

Ďuro a Džony
-

Ďuro, kde si bol včera dopoludnia?
Bol som v škole.
A popoludní? Kde si bol?
Bol som na ihrisku.
A kde si bol včera večer?
Bol som doma.

Katka a Táňa
-

Katka, kde si bola v nedeľu?
Bola som doma.
A popoludní? Kde si bola?
Bola som v kine.
A kde si bola večer?
Bola som na prechádzke pri Dunaji.
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39. Odpovedz na otázky. Vyber a doplň správne slovo.

Aký deň bol včera? 				

Včera bol pondelok/utorok/štvrtok/piatok.

									

Včera bola nedeľa/streda/sobota.

Filip, kde si bol/bola včera ráno? 		

Bol/Bola som doma/v meste/v parku/v škole.

Zuzka, kde si bol/bola včera popoludní?

Bol/Bola som ........................................... .

Deti, kde ste bol/boli včera večer? 		

Boli sme .................................................. .

40. Prečítaj text a povedz, čo je na obrázkoch.*

Kde si bol predvčerom?
- Predvčerom bola nedeľa. Ďuro, bol si doma? 		
- Nie, bol som na výlete v Bratislave. Bratislava má
veľmi zaujímavé miesta. Aha, tu sú fotky. Boli sme na
Bratislavskom hrade. Potom sme boli v parku pri Dunaji.
Boli sme aj na Hlavnom námestí pri Rolandovej fontáne.
Na Hlavnom námestí je aj veľmi zaujímavé múzeum. Je
v starej radnici. Má vysokú vežu. Boli sme v radnici i na
veži. Doma sme boli večer o ôsmej. Bol to krásny deň.

41. Kde bol Ďuro? Porozprávaj podľa textu.*

Predvčerom bola .................................. . Ďuro .................................. v Bratislave.
Najprv bol na Bratislavskom .................................. , potom bol ......................... Dunaji.
Nakoniec .................................. na Hlavnom ................................. .
V starej radnici je .................................. . Má aj .................................. vežu.
Ďuro .................................. doma o .................................. .
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Kde si bol (ty)

VČERA?

Bol som v meste. (ja)

MINULÝ TÝŽDEŇ?

Kde si bola (ty)

Bola som v Bratislave. (ja)

MINULÝ VÍKEND?

Kde ste boli (vy)

Boli sme v múzeu. (my)

CEZ VÍKEND?

42. Čo robia rodičia v práci? Prečítaj si text.

Dávid je lekár.
Lieči ľudí v nemocnici.

Dana je učiteľka.
Učí deti v škole.

Ľuboš je predavač.
Predáva tovar
v obchode.

Naďa je šoférka.
Šoféruje taxík v meste.

Ema je kuchárka.
Varí obed v kuchyni.

Beáta je dôchodkyňa.
Už nepracuje.
Je v parku.

43. Doplň informáciu podľa vzoru.

Ten muž je Dávid.

Tá žena je ...............

Je lekár.

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

Lieči ľudí.

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

Ten muž ...................

Tá žena .....................

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

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

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

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

Tá žena .....................

Tá žena ..................

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

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

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

................................
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44. Odpovedz podľa obrázka, čo robia ľudia v práci alebo v škole.*

- Dávid predáva tovar?
- Nie, Dávid nie je predavač. Nepredáva tovar. On lieči ľudí.
- Naďa šoféruje taxík?
- Áno, Naďa je šoférka. Šoféruje taxík v meste.
- Adam učí deti?
...................................................................................................
- Hela varí obed v kuchyni?
...................................................................................................
- Roman šoféruje autobus?
...................................................................................................
- Katka sa učí po slovensky?
...................................................................................................
- Želka predáva tovar?
...................................................................................................
- Vlado šoféruje autobus?
...................................................................................................
45. Kde sú ľudia? Čo robia? Podľa obrázkov doplň miesta a činnosti do tabuľky.

Kde? 		

v nemocnici

Čo robí?

pijú čaj
Kto?

lieči pacienta
Kde?

Dávid

Beáta
a Anton
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v kaviarni

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

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

v škole

v klube

v parku

obeduje

behá 		

hrá na gitare

Kedy?

9.00

10.00

Čo robí? Čo robia?

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

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

kto?

Táňa

Filip

Ďuro

kde?
......................
......................

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

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

kedy?

12.00

13.00

19.00

čo robí?
......................
......................

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

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

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

Podľa tabuľky povedz, čo, kde a kedy robia ľudia na obrázku.
46. Prečítaj vety a nájdi obrázok. Podčiarkni v každej vete odpoveď na otázku Kde?

Kuchári a kuchárky
varia v kuchyni.

Šoféri sedia
v autách
a šoférujú.

Chlapci sa
bicyklujú v parku.

Predavačky
predávajú tovar
v obchode.

Deti sa hrajú
na ihrisku.

Dôchodcovia
už nepracujú.
Prechádzajú sa v
centre.

V nemocnici lekári
liečia ľudí.

V triede žiaci a
žiačky čítajú po
slovensky.

47. Čo robíš? Napíš informáciu do tabuľky a povedz, čo, kde a kedy robíš.*

Kto?

Kde?

Kedy?

Čo robí?
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Osobné údaje
Ako sa voláš?

L5.1.

Ako sa voláš? 			

Volám sa Katka Dorková.

Ako sa volá tvoj otec? 		

Otec sa volá Vlado Dorko.

Ako sa volá tvoja mama? 		

Mama sa volá Naďa Dorková.

48. Podľa vzoru odpovedz na otázky. Odpoveď napíš.

Ako sa volá dievča vľavo?
Volá sa Julka Horáková.
Ako sa volajú dedko a babka?
Volajú sa ........................ a ................... .
Ako sa volá otec? ................................... .
Ako sa volá mama? ................................ .
Ako sa volajú chlapci? ............................. .

Koľko máš rokov?

L5.2.

Janka, koľko máš rokov? 		

Mám osem rokov.

Koľko rokov má tvoj otec?

Otec má tridsaťštyri rokov.

Koľko rokov má tvoja mama?

Mama má tridsaťjeden rokov.

49. Podľa vzoru sa pýtaj alebo odpovedz na otázky.

Julka (9) – Paľko (7) – Adam (40) – Dana (33) – Anton (71) – Beáta (65)
Koľko rokov má Paľko? - Paľko má sedem rokov.
Koľko rokov má Julka? - Julka má ....................................
............................................................ ? - Má štyridsať rokov.
...................................................... má Dana? - Má ................................................
...................................................... má Anton? - Má ...............................................
50. Napíš odpovede na otázky podľa vzoru. Potom prečítaj osobné údaje.

Ako sa voláš? = meno a priezvisko
Koľko máš rokov? = vek
Osobné údaje
meno 		
priezvisko
vek 		
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Katka
Dorková
8 rokov

Osobné údaje
meno 		
priezvisko
vek 		

............
Dorko
............

Osobné údaje
meno 		
priezvisko
vek 		

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

Kontaktné údaje = adresa, telefón, email
Aká je tvoja adresa?

L5.3.

- Julka, kde bývaš?
- Bývam v Bratislave.
- Na akej ulici bývaš?
- Na Dlhej ulici.
- Aké máte číslo domu?
- Jedenásť.
- Julka, aká je tvoja adresa?
- Moja adresa je Dlhá ulica číslo 11, Bratislava.

mesto

Bratislava

ulica a číslo

Dlhá ulica 11

51. Prečítaj dialóg a vyplň dotazník.

- Jožo, kde bývaš?
- Bývam v Trenčíne.
- Na akej ulici bývaš?
- Na Starom námestí.
- Aké máte číslo domu?

Staré
námestie, 45
Trenčín

- Štyridsaťpäť.
Doplň adresu.
mesto
ulica a číslo
52. Oprav nesprávnu adresu.

Vlado býva v Bratislave na Školskej ulici číslo 51.
mesto

Trnava

ulica a číslo

Školská 55

53. Prečítaj si informáciu a doplň dotazník.

Ďuro býva v Žiline na Novej ulici číslo 82.
Žilina
ulica a číslo

Nová
ulica 82,
Žilina

54. Opýtaj sa spolužiaka/spolužiačky, aká je jeho/jej adresa. Adresu zapíš.
meno a priezvisko
adresa

mesto
ulica a číslo
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55. Správne prečítaj adresu.

Akú adresu má obchod? 				

Romanova 10, Košice

Akú adresu má Múzeum mesta Bratislava?

Michalská 26, Bratislava – Staré Mesto

Akú adresu má tvoja babka? 			

Mariánske námestie 4, Modra

56. Prečítaj si dialóg a vyplň dotazník.

- Kde sa nachádza vaša škola?
- V Bratislave.
- Akú adresu má škola?
- Adresa našej školy je Panónska ulica číslo 45, Bratislava.
Adresa
ulica/námestie

číslo

mesto
(mestská časť)

štát
Slovensko

57. Prečítaj si text a vyplň dotazník.

Ahoj, volám sa Filip Fiala. Som žiak. Bývam v meste Prešov na
Hlavnej ulici číslo 102. Mám 12 rokov. Mám aj telefón. Moje číslo
je 0914 459 874. Moja emailová adresa je fiala.filip@mail.sk.
Ako sa voláš?

Koľko máš rokov?

meno

Filip

priezvisko

Fiala

vek

............. rokov

Aká je tvoja adresa?
adresa

ulica/námestie
číslo

mesto
štát
Aké je tvoje telefónne číslo?

telefónne
číslo

Aká je tvoja emailová adresa?
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email

0914 459 874
fiala.filip@mail.sk

.

@

bodka
zavináč

Čo užČo
viem?
už vieme
Jeden, jedna, jedno a veľa
obrázok, dom,
dva/tri/štyri obrázky, domy
kniha, hračka
dve/tri/štyri knihy, hračky
okno, kreslo
dve/tri/štyri okná, kreslá
Kde je kniha?
v izbe
nad stolom
medzi stolom a stoličkou

na stole
pod posteľou

pri lampe
za skriňou

pred kreslom

Čo bolo včera?
Janko bol doma.

Anička bola v Bratislave.

Stano a Táňa boli v škole.

Kde bývame?
Dom a byt
Izby v byte:
Nábytok:
		
Veci v izbe:
		
Hračky:
Pomáham doma:
		

kuchyňa, kúpeľňa, obývačka, spálňa, detská izba, balkón
posteľ, stôl, stolík, stolička, kreslo, polica, skriňa, skrinka,
koberec, slnečník
lampa, obrázok, počítač, rádio, televízor, škatuľa, oblečenie,
váza, kvet
macko, bábika, autíčko, robot, skladačka LEGO
vysávam koberec, umývam riad, upratujem hračky,
utieram prach, polievam kvety

Mesto:
		
		

námestie, ulica, križovatka, ihrisko, múzeum, most, obchod,
banka, park, fontána, socha, kino, škola, múzeum, radnica,
veža, hrad, nemocnica, klub

Kde sa nachádza? Ako sa tam dostanem?
		
		
Čo robia v práci?
		

Choď rovno. Na križovatke odboč doprava.
Na konci ulice odboč doľava.
lekár lieči, predavač predáva, šofér šoféruje,
kuchár varí, učiteľ učí

Osobné údaje
meno a priezvisko
vek
adresa – ulica/námestie,
číslo, mesto, štát
telefónne číslo
email
		

Volám sa Peter Macko.
Mám dvanásť rokov.
Moja adresa je Nová ulica číslo 10, Bratislava, Slovensko.
Moje telefónne číslo je 0997 123 456.
Môj email je peter.macko@post.com
(. bodka, @ zavináč)

Ako sa pýtame:

Ako odpovedáme:

Ako sa voláš?
Aké máš meno a priezvisko?
Koľko máš rokov? Aký je tvoj vek?
Aká je tvoja adresa? Akú máš adresu?
		
Máš mobil? Aké je tvoje telefónne číslo?
Aká je tvoja emailová adresa?

Volám sa …….
Moje meno je ……. a moje priezvisko je ……..
Mám ……. rokov.
Moja adresa je Veľké námestie číslo 10,
Bratislava, Slovensko.
Moje číslo je 0409 648 315.
Môj email je ……. .
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