1. Čo kúpila mama Dana v obchode?
Pozoruj, čítaj a ukazuj na obrázku.

ryba

mlieko

saláma

mrkva

hrozno
chlieb

minerálka

jablko

banán

limonáda
paradajka
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syr

paprika

kapusta

2. Doplň do vyznačených slov písmeno, ktoré tam chýba. Potom si prečítaj text nahlas.

Mama Dana bola v obchode. Kúpila tam ch__ieb, ry__u a salá__u.
Kúpila tiež mr__vu, kapu__tu, pa__riku a pa__adajku a aj jab__ko,
ban__ny a hr_zno. Kúpila tiež m__ieko, minerál_u a l_monádu.

3. Nájdi slovo, ktoré do riadka nepatrí a prečiarkni ho.

VZOR:

mlieko

minerálka

chlieb

limonáda

1. jablko

paradajka

hrozno

banán

2. mrkva

kapusta

paprika

jablko

3. minerálka

chlieb

saláma

ryba

4. Podľa cvičenia 1 doplň do tabuľky, aké mäso, zeleninu, ovocie a nápoje kúpila mama Dana.

......................., ......................
MÄSO
paradajka, ....................., ......................, ......................
ZELENINA
jablko, ......................., .......................
OVOCIE
mlieko, ......................., .......................
NÁPOJ
5. Prečítaj si texty a všimni si, ako sa volá jedlo a nápoj.

Moje raňajky
Raňajkujem chlieb, maslo a džem. Cez víkend často jem na raňajky vajce
a šunku. Niekedy pijem kakao a niekedy pijem mlieko.
NÁPOJ

JEDLO
chlieb

maslo

džem

vajce

šunka

kakao

mlieko
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Môj obed
Rád obedujem v nedeľu doma. Obedujem polievku. Moja mama varí veľmi
dobrú polievku. Často jem na obed kurča, ryžu a zeleninový šalát. Niekedy
máme aj dezert. Ja pijem minerálku alebo džús a moji rodičia pijú kávu.
NÁPOJ

JEDLO
polievka

kurča

ryža

zeleninový
šalát

dezert

minerálka

džús

káva

Moja večera
Každý deň večeriam doma. Veľmi rád jem na večeru špagety alebo pizzu.
Niekedy si dám na večeru rybu a zemiaky. Potom ešte jem ovocie a pijem čaj.
NÁPOJ

JEDLO
špagety

pizza

ryba

zemiaky

ovocie

čaj

6. Vypočuj si a pozoruj. Potom pozorne čítaj.

OBEDOVAŤ

VEČERAŤ

JA

RAŇAJKOVAŤ
raňajkujem

obedujem

večeriam

TY

raňajkuješ

obeduješ

večeriaš

ON, ONA, ONO

raňajkuje

obeduje

večeria

MY

raňajkujeme

obedujeme

večeriame

VY

raňajkujete

obedujete

večeriate

ONI, ONY

raňajkujú

obedujú

večerajú

RÁNO
jedlo = raňajky
raňajkujem
= jem na raňajky
= dám si na raňajky
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OBED
jedlo = obed
obedujem
= jem na obed
= dám si na obed

VEČER
jedlo = večera
večeriam
= jem na večeru
= dám si na večeru

7. Vyber jednu možnosť a odpovedz na otázky.

8. Vyber jednu možnosť a odpovedz na otázky.

Čo ješ na raňajky?

Čo si dáš dnes na raňajky?

Čo ješ na obed?

Čo si dáš dnes na obed?

Čo ješ na večeru?

Čo si dáš dnes na večeru?

10. Odpovedz na otázky.

9. Spoj slová v ľavom a pravom stĺpci.

jablko

čaj
paradajka

kurča

1. Raňajkuješ každý deň chlieb?
mäso

2. Piješ ráno mlieko?
3. Dáš si vždy na obed

ovocie
nápoj
zelenina

aj polievku?
4. Máš každý deň aj dezert?
5. Dáš si niekedy na večeru
rybu?

11. Prečítaj si dialógy A, B a C a všimni si obrázky. Čo Paľko rád raňajkuje, obeduje a večeria?

Števo:
Paľko:
Števo:
Paľko:
Števo:

DIALÓG A
Paľko, čo raňajkuješ?
Každý deň raňajkujem chlieb, vajce, šunku a syr.
Prečo neraňajkuješ džem alebo ovocie?
Nemám rád džem a ovocie.
Aha! Ty nemáš rád sladké raňajky,
ty máš rád slané raňajky.
sladké raňajky

Mňam!

slané raňajky
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DIALÓG B
Paľko:
Čo je dnes na obed?
mama Dana: Zeleninová polievka, kurča a zemiaky...
Paľko, prečo neješ tú polievku?
Paľko:
Tá polievka nie je dobrá, je nechutná.
mama Dana: Prečo je nechutná?
Paľko:
Nie je slaná, ale sladká.
mama Dana: Prepáč, dala som tam cukor a nie soľ.
Paľko:
Ale kurča a zemiaky sú veľmi chutné. Mňam!
chutné jedlo

nechutné jedlo
Mňam!

DIALÓG C
Grétka:
Paľko:
Grétka:
Paľko:
Grétka:
Paľko:

Paľko, čo ješ na večeru?
Často jem na večeru hamburger.
Ale hamburger je nezdravé jedlo.
Ja mám rád hamburger. Čo večeriaš ty?
Vždy večeriaš iba zdravé jedlo?
Najčastejšie jem na večeru zeleninový šalát.
Aha! Ty chceš byť štíhla a zdravá.

zdravé jedlo
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Mňam!

nezdravé jedlo

12. Podľa cvičenia 11 odpovedz na otázky.

13. Odpovedz na otázky.

1. Čo raňajkuje Paľko?

1. Máš rád/rada sladké alebo slané raňajky?

2. Má Paľko rád sladké raňajky?

2. Ješ na obed polievku?

3. Je Paľko na obed polievku?

3. Aké jedlo je chutné?

4. Aké jedlo rád obeduje Paľko?

4. Je hamburger zdravé jedlo?

5. Čo často večeria Paľko?

5. Vždy večeriaš zdravé jedlo?

14. Čo je zdravé a čo je nezdravé? Čo je sladké a čo je slané? Označ správnu odpoveď.

To jedlo je sladké.

To jedlo je slané.

To jedlo je zdravé.

To jedlo je nezdravé.

Čo si raňajkoval?
Čo si raňajkovala?
pondelok
včera

utorok
dnes

dnes
ja raňajkujem
ty raňajkuješ
my raňajkujeme
vy raňajkujete
včera
ja som raňajkoval
ty si raňajkoval

ja som raňajkovala
ty si raňajkovala
my sme raňajkovali
vy ste raňajkovali

15. Kde bol Števo včera? Čo Števo včera raňajkoval, obedoval a večeral? Doplň do vety slovo v správnom tvare.

Včera bola sobota. Bol som doma. .......................... ............. (raňajkovať
– ja) chlieb, maslo a džem. Dopoludnia ........... ........................... (byť – ja) na
ihrisku. Moja rodina vždy obeduje spolu o 12.00. Včera ........... ......................
(obedovať – my) polievku a špagety. Popoludní .......... ............................
(byť – ja) na prechádzke pri Dunaji. Večer .......... ........................ (byť – ja) v kine. Potom
........... ................................... (ja – večerať). ............................ .......... (večerať – ja)
pizzu.
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16. Podľa obrázka doplň do vety slovo v správnom tvare.
Čo Grétka raňajkuje, obeduje a večeria? Porozprávaj podľa textu.

Grétka každý deň raňajkuje biely
Pije zelený

..................... alebo

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

. Večeria

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

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

.................. . Často obeduje

Na obed má rada
a

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

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

...................... alebo zeleninový

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

17. Pozri si, čo Grétka raňajkovala, obedovala a večerala v pondelok a čo v utorok.
Potom si vypočuj a prečítaj rozhovory, doplň do textu slová podľa obrázkov
a odpovedz na otázky.

PONDELOK

UTOROK

Raňajky:

Raňajky:

Obed:

Obed:

Večera:

Večera:

PONDELOK
-

L6.C17.

UTOROK

Grétka, čo dnes raňajkuješ?
Dnes raňajkujem jogurt a zelený čaj.
A čo obeduješ?
Obedujem polievku.
A čo večeriaš?
Večeriam rybu.

-

Grétka, čo dnes raňajkuješ?
Dnes raňajkujem ovocie a mlieko.
A čo obeduješ?
Obedujem kurča a ryžu.
A čo večeriaš?
Večeriam zeleninový šalát.

Dnes je utorok. Včera bol pondelok. Dnes Grétka raňajkovala .....................
a ......................
a ............................

a včera raňajkovala ............................
.

Čo obedovala Grétka dnes a čo včera?
Čo večerala Grétka dnes a čo včera?
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18. Napíš alebo nakresli, čo si raňajkoval/-a, obedoval/-a a večeral/-a dnes a čo včera.
Potom doplň rozhovory, prečítaj ich nahlas a dokonči vety.

VČERA

DNES

Raňajky:

Raňajky:

Obed:

Obed:

Večera:

Večera:

VČERA

DNES

- ..............., čo si včera raňajkoval/-a?

- ......................, čo dnes raňajkuješ?

- Včera som raňajkoval/-a .............. .

- Dnes raňajkujem ........................ .

- A čo si obedoval/-a?

- A čo obeduješ?

- Obedoval/-a som ...................... .

- Obedujem ........................ .

- A čo si večeral/-a?

- A čo večeriaš?

- Večeral/-a som ....................... .

- Večeriam ........................ .

Dnes som raňajkoval/som raňajkovala .......................................................................... .
Včera som raňajkoval/som raňajkovala ......................................................................... .
Dnes som obedoval/som obedovala .............................................................................. .
Včera som obedoval/som obedovala ............................................................................. .
Dnes som večeral/som večerala ................................................................................... .
Včera som večeral/som večerala .................................................................................. .
19. Pamätáš si Ďurov nedeľný výlet v Bratislave? Vypočuj si a prečítaj rozhovor.

L6.C19.

-

Včera bola nedeľa. Bol si doma, Ďuro?
Ráno som bol doma, ale potom nie.
Čo si raňajkoval?
V nedeľu mám vždy slané raňajky.
Raňajkoval som chlieb, vajce, šunku a syr.
- Kde si bol potom?
- Potom som bol na výlete v Bratislave. Bol som na Bratislavskom
hrade. Potom som bol v parku pri Dunaji. Bol som aj na Hlavnom
námestí pri Rolandovej fontáne.
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-

Na Hlavnom námestí v starej radnici je zaujímavé múzeum. Bol si tam?
Áno, bol som aj v múzeu.
Stará radnica má vysokú vežu. Bol si aj na veži?
Áno, bol som i na veži.
A kde si obedoval?
Na Hlavnom námestí je reštaurácia U Rolanda.
Tam som obedoval zeleninovú polievku, kurča, zemiaky, šalát a dezert.
- O koľkej si bol doma?
- Doma sme boli večer o ôsmej. Už som nevečeral.
20. Doplň slová do rozhovoru podľa cvičenia 19.*

- Včera ................... nedeľa. ..................... doma, Ďuro?
- Ráno .................... doma, ale potom nie.
- Čo ....................?
- V nedeľu mám vždy slané raňajky. ........................ chlieb, vajce, šunku a syr.
- Kde .................... potom?
- Potom .................... na výlete v Bratislave. ...................... na Bratislavskom hrade.
Potom .................... v parku pri Dunaji. ...................... aj na Hlavnom námestí
pri Rolandovej fontáne.
- Na Hlavnom námestí v starej radnici je zaujímavé múzeum. ..................... tam?
- Áno, .......................... v múzeu.
- Stará radnica má vysokú vežu. ...................... aj na veži?
- Áno, ........................ i na veži.
- A kde .......................?
- Na Hlavnom námestí je reštaurácia U Rolanda. Tam .................... zeleninovú polievku,
kurča, zemiaky, šalát a dezert.
- O koľkej .................... doma?
- Doma ...................... večer o ôsmej. Už .......................... .
21. Čo vidíš na obrázku? Doplň písmená do slov.

R_______a
f_____a

r _ _ _ _ _ _ _ _ ia
u Rolanda
H____é
n _ _ _ _ _ ie
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Čo je zdravšie?
Čo je chutnejšie?

L6.C22.

22. Vypočuj si a všimni si obrázky.

Šalát je zdravší ako hamburger,
ale hamburger je chutnejší ako
šalát...

Pomarančový džús je zdravý.
Pomarančový džús je zdravší
ako kofola.

Pomarančový džús je chutný.
Je pomarančový džús chutnejší
ako kofola?

Kapusta je zdravá.
Kapusta je zdravšia ako pizza.

Kapusta je chutná.
Je kapusta chutnejšia ako pizza?

Mlieko je zdravé.
Mlieko je zdravšie ako káva.

Mlieko je chutné.
Je mlieko chutnejšie ako káva?

Čo je drahšie?
Čo je lacnejšie?
L6.C23.

23. Vypočuj si a všimni si obrázky.

Aký je?
drahý (-á, -é)

€

drahší (-ia, -ie)

€

najdrahší (-ia, -ie)

€

Váza je drahá.

Koberec je drahší.

Gauč je najdrahší.

lacný (-á, -é)

lacnejší (-ia, -ie)

najlacnejší (-ia, -ie)

€
Bábika je lacná.

€
Macko je lacnejší.

€

Autíčko je najlacnejšie.
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24. Podľa obrázka a textu doplň chýbajúce slovo v správnom tvare.

1.
Koberec je .....drahší..... (drahý) ako váza.
Gauč je ................ (drahý) ako koberec a váza.

€

€

€

Gauč je ..................... (drahý).
2.
Macko je ......................... (lacný) ako bábika.

€

€

€

Autíčko je ...................... (lacné) ako macko a bábika.
Autíčko je ............................ (lacné).
3.
Zošit je ......................... (lacný) ako pravítko.
Guma je ................... (lacná) ako zošit a pravítko.
Guma je .................... (lacná).

Čo je lepšie? Čo je horšie?
L6.C25.

25. Pozorne počúvaj a všimni si obrázky.

dobrý (-á, -é)

lepší (-ia, -ie)

najlepší (-ia, -ie)

Jablko je dobré.

Hrozno je lepšie.

Banán je najlepší.

veľký (-á, -é)

väčší (-ia, -ie)

najväčší (-ia, -ie)

Televízor je veľký.

Posteľ je väčšia.

Auto je najväčšie.

26. Prečítaj si cvičenie 25 ešte raz. Potom doplň chýbajúce slovo v správnom tvare.

1.
Hrozno je .....lepšie..... (dobré) ako jablko.
Banán je ................ (dobrý) ako jablko a hrozno.
Banán je ..................... (dobrý).
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2.
Posteľ je ...................... (veľká) ako televízor.
Auto je .................... (veľké) ako televízor a posteľ.
Auto je .......................... (veľké).
3.
Kakao je ......................... (dobré) ako džús.
Kofola je ...................... (dobrá) ako džús a kakao.
Kofola je ............................ (dobrá).
27. Doplňuj slová v odpovedi v správnom tvare. Potom čítaj.

Aká je				

?

je .......................... (zdravá) ako

Aký je				

?

je .......................... (chutný) ako

Aká je				

?

je .......................... (dobrá) ako

Aké je				

?

je .......................... (zdravé) ako

28. Zopakuj si slová, ktoré už poznáš a potom doplň odpoveď na otázku.

Aká je tvoja bábika? Moja bábika je ............................... (drahá) ako tvoja.
Aká je ich učiteľka? Ich učiteľka je ......................... (dobrá) ako tvoja.
Aká je tvoja lampa? Moja lampa je ..................... (lacná) ako tvoja.
Aké je vaše auto? Naše auto je ................................ (drahé) ako vaše.
Aký je ich počítač? Ich počítač je ................................. (veľký) ako náš.
Aká je tvoja posteľ? Moja posteľ je .................................. (dobrá) ako tvoja.
Aké je jeho kreslo? Jeho kreslo je ............................. (lacné) ako jej.
Aká je ich mapa? Ich mapa je ..................... (veľká) ako naša.

135

Čo/koho máš najradšej?
29. Prečítaj si dialóg.

-

Čo máš rád, Paľko?
Mám rád pizzu. A ty, Julka? Čo máš rada?
Ja mám rada jablko.
Čo máš radšej ako jablko?
Radšej mám hrozno a najradšej mám banán. A ty? Čo máš najradšej?
Najradšej mám hamburger.

Jablko je dobré.
mám rád/rada jablko.

Hrozno je lepšie.
radšej mám hrozno.

Banán je najlepší.
najradšej mám banán.

mám rád
mám rada

mám radšej

mám najradšej

mám rado
30. Čo má rád/rada, čo má radšej a čo má najradšej Paľko, Julka a Emil? Všimni si obrázky a čítaj.

Paľko má rád hudbu, ale radšej má futbal a najradšej má počítačové hry.

Julka má rada jogu, ale radšej má kreslenie a najradšej má korčuľovanie.

Dieťa má rado mlieko, ale radšej má macka a najradšej má mamu.
31. Prečítaj si cvičenie 25 ešte raz. Potom doplň chýbajúce slovo v správnom tvare.

VZOR:
……Mám rád/rada…… š p a g e t y.
……Mám radšej……… p i z z u ako š p a g e t y.
……Najradšej mám……h a m b u r g e r .
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1.
………………………………………… dž _ s.
………………………………………… k _ _ _ o ako dž _ s.
………………………………………… k _ _ _ _ u.
2.
………………………………………… o _ _ _ ie.
………………………………………… dž _ m ako o _ _ _ ie.
………………………………………… d _ _ _ _ t.
3.
………………………………………… j _ _ u.
………………………………………… g _ _ f ako j _ _ u.
………………………………………… f _ _ _ _ l.
4.
………………………………………… p _ _ _ _ _ ie.
……………………… k _ _ _ _ _ _ _ _ _ ie ako p _ _ _ _ _ ie.
………………………………… b _ _ _ _ _ _ _ _ _ ie.
5.
………………………………………… p _ _ _ k.
………………………………………… s _ _ _ _ u ako p _ _ _ k.
………………………………………… n _ _ _ _ u.

32. Odpovedz na otázky.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Máš radšej pizzu alebo hamburger?
Čo najradšej raňajkuješ?
Máš radšej kreslenie alebo čítanie?
Máš radšej rybu alebo kurča?
Máš radšej sobotu alebo nedeľu?
Ktoré ovocie máš najradšej?
Koho máš najradšej?

Koľko si prosíš?
Koľko si dáš?
33. Prečítaj si dialóg.

-

Anička, čo si prosíš? Mlieko alebo kakao?
Prosím si mlieko.
Koľko mlieka si prosíš?
Prosím si pohár mlieka. A ty? Čo si dáš?
Ja si radšej dám hrnček kakaa.

pohár mlieka

hrnček kakaa
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34. Všimni si, ako sa volajú predmety na stole. Čo potrebujeme, keď jeme a pijeme?

pohár

šálka

hrnček

vidlička

lyžica

servítka

nôž

stôl

tanier
35. Podľa cvičenia 34 doplň slová do vety.

Na stole je

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

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

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

Pri pohári je červený
Na stole je tiež
Pri tanieri je

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

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

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

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

Vpravo je

36. Pozoruj, čítaj a ukazuj na obrázku.

2

1
10

3

KOĽKO
si prosíš?

4

9
5

8
7
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6

1. mlieko – pohár
			
= pohár mlieka
2. minerálka – fľaša
			
= fľaša minerálky
3. šunka – plátok
			
= plátok šunky
4. zmrzlina – kopček
			
= kopček zmrzliny
5. káva – šálka
			
= šálka kávy
6. chlieb – krajec
			
= krajec chleba
7. jedlo – tanier
			
= tanier jedla
8. jogurt – téglik
			
= téglik jogurtu
9. syr – kúsok
			
= kúsok syra
10. kakao – hrnček
			
= hrnček kakaa

37. Prečítaj si cvičenie 36 ešte raz. Zakrúžkuj správne slovo.

VZOR:
Koľko zmrzliny si prosíš?			

Prosím si kopček/téglik/plátok zmrzliny.

Koľko jogurtu si prosíš? 			

Prosím si hrnček/šálku/téglik jogurtu.

Koľko chleba si prosíš? 			

Prosím si plátok/krajec/fľašu chleba.

Koľko mlieka si prosíš?			

Prosím si šálku/téglik/pohár mlieka.

Koľko syra si prosíš? 			

Prosím si kúsok/kopček/krajec syra.

Koľko minerálky si prosíš? 		

Prosím si fľašu/tanier/téglik minerálky.

38. Podľa cvičenia 36 vyber a podčiarkni vhodné slovo.

VZOR:
Na raňajky si dám krajec 			

chleba

syra 		

šunky.

Dám si plátok 					

chleba

šunky

mlieka.

Každý večer pijem hrnček 			

kakaa

jogurtu

jedla.

Moja mama popoludní vždy pije šálku 		

kávy 		

minerálky

syra.

Prosím si jeden kopček 				

kakaa

zmrzliny

jogurtu.

Dnes si dáme na obed veľký tanier 		

chleba

jedla 		

mlieka.

39. Prečítaj si text. Potom odpovedz na otázky.

Volám sa Olina. Každý deň raňajkujem krajec chleba, kúsok syra a
plátok šunky. Niekedy si na raňajky dám téglik jogurtu a ovocie. Vždy
pijem pohár mlieka. Na obed si niekedy dám iba veľký tanier polievky.
Moja mama a otec vždy pijú popoludní šálku kávy. Ja nikdy nepijem
kávu.Večeriam tanier šalátu, kurča alebo rybu. Večer si ešte niekedy
dám jablko.
1. Koľko syra a koľko šunky 		
raňajkuje Olina?
2. Koľko mlieka si na raňajky
vždy dá Olina?
3. Čo niekedy obeduje Olina?
4. Pije Olina kávu?
5. Koľko šalátu večeria Olina?
6. Čo si Olina dá ešte niekedy
večer?
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Trochu/veľa/málo/fľaša/
pohár/tanier... čoho?
40. Pozoruj, čítaj a ukazuj na obrázku.

Vo fľaši je...

trochu minerálky

málo minerálky

veľa minerálky

41. Zakrúžkuj správne slovo.

VZOR:
Grétka je zdravá a štíhla. Je málo/veľa ovocia.
1. Moja mama nemá rada mlieko. V káve má vždy trochu/veľa mlieka.
2. Ďuro v sobotu popoludní hrá futbal. Potom pije veľa/málo minerálky.
3. Paľko nemá rád polievku. Nikdy nechce málo/veľa polievky.
4. Môj brat má rád kakao. Ráno pije veľa/trochu kakaa.
5. Olina je štíhla. Na večeru je veľa/trochu šalátu.
L6.C42.

42. Vypočuj si a zopakuj, čo si sa naučil.

čo?
minerálka
zmrzlina
šunka

koľko?
trochu
málo
veľa

káva
polievka
jedlo
mlieko
kakao
jablko
syr
chlieb
jogurt
šalát
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čoho?
minerálky
zmrzliny
šunky
kávy

fľaša
šálka
pohár
hrnček
tanier
kopček
kúsok
plátok
téglik
krajec

polievky
jedla
mlieka
kakaa
jablka
syra
chleba
jogurtu !!!
šalátu !!!

Čo ti chutí?
43. Pamätáš sa, čo hovoríme? Doplň odpoveď.

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

Na zdravie!

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

Dobrú chuť!

44. Prečítaj si dialóg.

-

Chutí ti polievka?
Nie, nechutí. Nemám rád polievku.
Máš rád rybu?
Nie, ryba mi tiež nechutí.
A čo ti chutí?
Chutí mi pizza. Mám rád pizzu. A mám veľmi rád sladkosti.

- Chutí ti... ?

- Máš rád/rada...?

- Áno, chutí mi...

- Áno, mám rád/rada...

= Je to dobré.

- Nie, nechutí mi...

- Nie, nemám rád/rada...

= Nie je to dobré.

Máš rád sladkosti?
45. Pozoruj, čítaj a ukazuj na obrázku.

cukrík

lízanka

čokoláda

puding

nanuk

zmrzlina

zákusok
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46. Podľa obrázka doplň do vety slovo v správnom tvare.

Džony a jeho mama sú v cukrárni. Džony si dá
a pomarančový
............................... a

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

............................. . Jeho mama si dá
.............................. .

A čo si dáš ty?
47. Akú sladkosť si prosí Jožo? Napíš chýbajúce slovo v správnom tvare.

0,80 €

Prosím si kopček
...................... .

Koľko stojí...?
48. Pozoruj a správne čítaj.

1€
jedno euro
2€
dve eurá
3€
tri eurá
4€
štyri eurá
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5€
päť eur

1 (jeden) cent
2 (dva) centy

10 €
desať eur
100 €
sto eur

3 (tri) centy
4 (štyri) centy
5 (päť) centov

49. Ako sa opýtaš na cenu sladkostí v cukrárni? Vypočuj si a prečítaj.

L6.C49.

Koľko stojí kopček zmrzliny?

Kopček zmrzliny stojí 0,80 € (= osemdesiat centov).

Koľko stojí čokoláda?

Čokoláda stojí 2 € (= dve eurá).

Koľko stojí zákusok?

Zákusok stojí 1,50 € (= euro päťdesiat).

Koľko stoja tri kopčeky zmrzliny? Tri kopčeky zmrzliny stoja 2,40 € (= dve štyridsať).
50. Opýtaj sa otázkou Koľko stojí?/Koľko stoja? na rôzne veci, ktoré môžeme kúpiť v obchode a odpovedz.
Podčiarkni správnu možnosť.

VZOR:
Koľko stojí/stoja hodiny?
Hodiny stojí/stoja 15 € (...pätnásť.....euro/eurá/eur).
Koľko stojí/stoja zošit?
Zošit stojí/stoja 1,20 € (.............................................................................).
Koľko stojí/stoja učebnica?
Učebnica stojí/stoja 18 € (..................................euro/eurá/eur).
Koľko stojí/stoja nožnice?
Nožnice stojí/stoja 2,50 € (...................................................).
			

Koľko stojí/stoja lampa?

			

Lampa stojí/stoja 25 € (.....................................euro/eurá/eur).

			

Koľko stojí/stoja okuliare?

			

Okuliare stojí/stoja 50 € (....................................euro/eurá/eur).

			

Koľko stojí/stoja aktovka?

			

Aktovka stojí/stoja 40 € (....................................euro/eurá/eur).

			

Koľko stojí/stoja mobil?

			

Mobil stojí/stoja 100 € (......................................euro/eurá/eur).

Čo si prosíš?

Nech sa páči.
Ešte niečo?
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51. Filip je v obchode a nakupuje. Vypočuj a prečítaj si rozhovor
medzi predavačkou Želkou a Filipom. Všimni si nové frázy.

-

Dobrý deň!
Ahoj! Čo si prosíš?
Prosím si chlieb, mlieko a ten drahý džem za 4,30 €.
Nech sa páči. Ešte niečo?
Koľko stojí biely jogurt?
Stojí 0,90 €. Máme aj lacnejší za 0,40 €.
Prosím si tri tie lacnejšie.
Prosíš si aj zeleninu alebo ovocie?
Áno. Prosím si kapustu, papriku a mrkvu.
A ovocie?
Ďakujem. Neprosím si ovocie.
To je všetko?
Ešte jednu fľašu minerálky,
prosím. Koľko platím?
L6.C51.
Spolu je to 11,80 €.
Nech sa páči.
Ďakujem. Tu je tvoj bloček.
Ďakujem. Dovidenia!
Ahoj!

52. Doplň do dialógov v obchode chýbajúce slová.

1.

4.

- Čo si ........................ ?

- Spolu ................ to 15,50 €.

- Prosím si jeden nanuk.

- Nech sa páči.

2.

5.

- ........................ niečo?

- ................ je váš bloček.

- Ešte si prosím jednu lízanku.

- Ďakujem. Dovidenia!

3.
- To je ........................ ?
- Áno, to je všetko. Koľko platím?
53. Všimni si, ako hovoríme, keď si niečo prosíme.

chlieb

chlieb

džem

džem

jogurt

jogurt

mlieko

mlieko

ovocie
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Prosím si...

ovocie

zelenina

zeleninu

kapusta

kapustu

paprika

papriku

mrkva

mrkvu

fľaša (minerálky)

fľašu (minerálky)

54. Podľa obrázka doplň slovo v správnom tvare.

VZOR:
Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jednu

...........kofolu........... .

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jeden

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jednu

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jedno

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jednu

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jeden

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jeden

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jeden

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jeden

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

Čo si prosíš/prosíte? Prosím si jednu

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

55. Podľa obrázka napíš, čo si Paľko prosí na raňajky.

Paľko si na raňajky prosí .....................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Mňam!

..............................................................................
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Čo užČo
viem?
už vieme
Jedlá a nápoje
Mäso:
Zelenina:
Ovocie:
Nápoj:
Iné potraviny:
Iné jedlo:
Sladkosti:
Riad:
Príbor:

kurča, ryba, šunka, saláma
mrkva, paradajka, paprika, kapusta, zemiaky
jablko, banán, hrozno
minerálka, čaj, pomarančový džús, kokakola, mlieko, kakao, limonáda, káva
chlieb, syr, ryža, maslo, džem, vajce, jogurt
polievka, zeleninový šalát, špagety, pizza, hamburger
čokoláda, lízanka, zákusok, zmrzlina, puding, nanuk, cukrík, dezert
tanier, pohár, hrnček, šálka
lyžica, vidlička, nôž

Aké je jedlo?
Jedlo je slané/sladké, zdravé/nezdravé, chutné/nechutné...
Šunka je slaná. Čokoláda je sladká.
Šalát je zdravý. Hamburger je nezdravý.
Pizza je chutná. Polievka je nechutná.
Ako sa pýtame: 		
Chutí ti pizza/polievka/zmrzlina/kapusta...?
			
Čo si včera raňajkoval, obedoval a večeral?
Jožo raňajkoval vajce.
Táňa raňajkovala jogurt.
Jožo obedoval kurča.
Táňa obedovala rybu.
Jožo večeral hamburger.
Táňa večerala šalát.

Ako odpovedáme:
Áno, chutí mi.
Nie, nechutí mi.
Ivan a jana raňajkovali syr.
Ivan a jana obedovali pizzu.
Ivan a jana večerali špagety.

Aký je?
zdravý/-á/-é – zdravší/-ia/-ie – najzdravší/-ia/-ie
chutný/-á/-é – chutnejší/-ia/-ie – najchutnejší/-ia/-ie
drahý/-á/-é – drahší/-ia/-ie – najdrahší/-ia/-ie
lacný/-á/-é – lacnejší/-ia/-ie – najlacnejší/-ia/-ie
dobrý/-á/-é – lepší/-ia/-ie – najlepší/-ia/-ie
veľký/-á/-é - väčší/-ia/-ie - najväčší/-ia/-ie

Šalát je zdravší ako hamburger.
Pizza je chutnejšia ako kapusta.
Auto je drahšie ako počítač.
Pero je lacnejšie ako kalkulačka.
Banán je lepší ako jablko.
Posteľ je väčšia ako televízor.

Koho alebo čo máš rád/radšej/najradšej?
Jožo má rád hudbu, ale radšej má bicyklovanie a najradšej má futbal.
Grétka má rada kreslenie, ale radšej má jogu a najradšej má korčuľovanie.
Dieťa má rado mlieko, ale radšej má bábiku a najradšej má mamu.
Koľko si prosíš?
Prosím si trochu/veľa/málo...
Prosím si
fľašu
		
šálku
		
pohár
		
hrnček
		
tanier
		
kúsok
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Čoho?

mlieka, minerálky, polievky, šalátu...
minerálky, mlieka...
čaju, kávy...
mlieka, minerálky, limonády...
čaju, kakaa, mlieka...
jedla, polievky...
šunky, syra, chleba...

		
		
		
		

plátok
téglik
krajec
kopček

šunky
jogurtu
chleba
zmrzliny

Koľko stojí?
Koľko stojí zošit, ceruzka, aktovka, auto...
		
chlieb, mlieko, káva, ryža...
		
zmrzlina, čokoláda, nanuk, puding...?
Zošit, chlieb, zmrzlina...
stojí
Nožnice, okuliare, hodiny...
stoja
Nožnice, okuliare, hodiny...
stoja
			

jedno euro/jeden cent.
dve, tri, štyri eurá/dva, tri, štyri centy.
päť, šesť... desať... sto eur/
päť, šesť... desať... sto centov.

Čo si prosíš?
To je šalát, džús, jogurt...
To je mrkva, polievka, zmrzlina...
To je jablko, mlieko, ovocie...

Prosím si šalát, džús, jogurt...
Prosím si mrkvu, polievku, zmrzlinu...
Prosím si jablko, mlieko, ovocie...

Frázy v obchode
- Čo si prosíte?
- Prosím si...
- Čo si ešte prosíte?/- Ešte niečo?
- Nie, ďakujem. To je všetko.
- To je všetko?
- Áno, ďakujem./- Nie, ešte si prosím...
- Koľko platím?
- Spolu je to/sú to... euro/eurá/eur.
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