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tvár

okovlasy

zuby

trup

stehno

rameno

ucho

nos

lakeť

hruď

koleno

ústa

krk

brucho

(pravá) ruka

prst

členokčlenok

chrbát

(ľavá) noha

prst

hlava

1. Všimni si, ako sa volajú časti tela. Názvy častí tela správne prečítaj.
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2. To je robot Robo. Prečítaj si, ako vyzerá. Dokresli obrázok podľa textu. Porozprávaj o robotovi na obrázku.

5. Ľudské telo. Prečítaj si nasledujúce vety a ukáž na sebe.

Opíš ľudské telo podľa obrázkov A – E. 
Povedz, ako sa volajú jeho časti a koľko ich je.*

To je môj robot. Volá sa Robo a pracuje v našom dome.
Aký je robot Robo?
Robot Robo je smiešny. Má veľkú hlavu. Na hlave má tri oči. Nemá 

nos. Má veľké ústa.
Má okrúhly trup. Na trupe má štyri dlhé ruky. Má aj štyri nohy, ale 

sú malé a krátke. To je škoda, nemôže hrať basketbal.
Čo vie Robo?
Pomáha doma – upratuje a nosí ťažké veci. Vie* výborne variť. To je 

super, ja viem variť len čaj.
Hovorí po slovensky a po anglicky. Vie aj matematiku. Rád počíta 

a pomáha mi písať domáce úlohy. Je to super kamarát.

1. Máme ľavú nohu a pravú nohu, dve kolená a prsty na nohách.
2. Máme ramená, lakte, ruky a prsty na rukách.
3. Na trupe máme plecia, hruď, brucho a chrbát.
4. Na hlave máme oči, uši, ústa a nos.
5. Človek má hlavu, krk, trup, dve ruky a dve nohy.

To je škoda. To je super. nosiť ťažké vecipočítať basketbal

3. Odpovedz na otázky podľa textu a obrázka.

Dokonči vety podľa textu.

Porozprávaj, aký robot je teraz na obrázku. Použi slová: smiešny, okrúhly, basketbal, počítať, pomáhať doma.

Robot Robo doma  ................................................................................................... .

Robot Robo vie  ....................................................................................................... .

Robot Robo rád ....................................................................................................... .

Viem   čítať a písať     hrať futbal    pekne spievať

    hovoriť po slovensky   tancovať    sa bicyklovať

Čo ešte vieš robiť?

Viem ..................................................................................................................... .

Čo má robot Robo na hlave?
Má robot Robo ruky?
Aké sú jeho nohy?
Vie Robo urobiť poriadok v izbe?
Vie Robo pripraviť večeru?

*končatina = ruka 
alebo noha

ľudské telo hlava trup horná končatina* dolná končatina*

Vie Robo hovoriť?
Vie Robo počítať?
Vie Robo hrať basketbal?
Čo je super?
Čo je škoda?

4. Podčiarkni a povedz, čo vieš robiť ty.

*vie = učil sa a teraz 
to robí dobre

A B C D E
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Čo ťa bolí? Pomôže ti tabuľka.

-  Grétka, čo je ti?
 Bolí ťa niečo?
-  Bolí ma zub.

-  Ďuro, čo ťa bolí?

-  Bolí ma ................. .

-  Julka, čo ťa bolí?

-  Bolia ma ................. .

-  Grétka, ktorý zub ťa bolí?
-  Vľavo hore.
-  Ukáž, pozriem sa. Otvor ústa.

-  Ktorá ruka ťa bolí, Števo?
-  Ľavá.
-  Ukáž, pozriem sa.

-  Števo, čo je ti? 
 Bolí ťa niečo?
-  Bolí ma ruka.

Bolí ma...
oko ucho zub nos hlava hrdlo

noha ruka prst chrbát hruď brucho

6. Napíš nasledujúce slová do správnej vety.

7. Dokonči odpovede podľa obrázka.

So spolužiakom alebo spolužiačkou urob dialóg  
medzi lekárom/lekárkou a pacientom/pacientkou.

koleno – kolená, oko – oči, noha – nohy, ruka – ruky

Bolí ma brucho.  Bolia ma  ústa.
   ....................... .   ....................... .
   ....................... .   ....................... .   

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

-  Ďuro, čo ťa bolí?

-  ............................ ma

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

-  Julka, čo ťa bolí?

-  ............................ ma

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

Hela je zubná lekárka. 
Grétka je jej pacientka.

Dávid je detský lekár. 
Števo je jeho pacient.

Bolia ma...
oči uši zuby nohy ruky prsty ústa

Bolí ťa niečo? L7.
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To je Zuzka.
Čo ju bolí?

To je Jožo.
Čo ho bolí?

Bolí ma ucho.   - ..................................... ucho ťa bolí? Pravé alebo ľavé?

Bolí ma členok. - .................................... členok  ťa bolí? .............. alebo .............?

Bolí ma noha.  - ..................................... noha ťa bolí? .................................... 

Bolí ma lakeť.  - ..................................... lakeť ťa bolí? .................................... 

Bolí ma koleno. - ..................................... koleno ťa bolí? .................................. 

Bolí ju 

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

Bolí ho

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

Bolia ju

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

Bolia ho

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

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

ju ..................... .

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

ho ..................... .

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

ju ..................... .

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

ho ..................... .

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Podľa obrázka napíš odpoveď na otázku.

9. Ktorý/ktorá/ktoré... ťa bolí? Podľa vzoru doplň do otázky slová ktorý – ktorá – ktoré.

ja — ma

Bolí ma oko.
Bolia ma oči.

on — ho

Bolí ho ruka.
Bolia ho ruky.

ona — ju

Bolí ju koleno.  
Bolia ju kolená.

Bolí ma zub.
Bolí ma ruka.
Bolí ma oko.

Ktorý zub ťa bolí? Ukáž.
Ktorá ruka ťa bolí? Pravá alebo ľavá?
Ktoré oko ťa bolí? Pravé alebo ľavé?

Čo ho bolí? Čo ju bolí?
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Som unavený.

Cítim sa dobre. Som zdravý. Som zdravá.

Katka nie je zdravá.
Necíti sa dobre.
Bolí ju hlava.

Bolí ju hrdlo. Nemôže rozprávať a jesť.
Má aj nádchu. Nemôže dýchať nosom.

Má horúčku.
Kašle.

Je chorá – má chrípku.
Katka, musíš ísť k lekárovi.

Potom musíš byť doma.
Musíš sa liečiť.

Užívaj lieky. Pi teplý čaj. 
Veľa spi a oddychuj.

Necítim sa 
dobre.

Som chorý.
Som unavený.

Som chorá.
Som unavená.

Bolí ma hrdlo.
Bolí ma hlava.
Kašlem.

Mám horúčku.Kašlem.

Čo ti je? Lekár hovorí, že mám chrípku.

Idem k lekárovi.

Idem k lekárke.

Mám nádchu.

10. Prečítaj si text. Všimni si nové slová.

11. Prečítaj si text o Katke. Vyznačené vety spoj s obrázkami.

Kam ideš?
Idem do školy.
Idem k lekárovi/ 
         k lekárke.

Kde si?
Som v škole.
Som u lekára.

12. Podľa textu odpovedz na otázky.

Ako sa cíti Katka?
Aké má príznaky?
Môže ísť do školy?
Čo musí dnes robiť?

Mám nádchu.
Mám horúčku.
Musím ísť k lekárovi.

Ako sa cítiš? Si zdravý/
zdravá? Aké máš príznaky? L7.1.
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- Haló, tu je Filip. Katka,  
prečo si dnes nebola v škole? 
Čo sa stalo?

- Ako sa cítiš? 

- Čo ťa bolí? 

- Kašleš? 

- Môžeš dýchať nosom? 

- Och, naozaj si chorá. 
 Prosím ťa, užívaj lieky  

a skoro sa vylieč. Maj sa.

- Ahoj, Filip. Bola som u 
............................... . Som 
................................. .

- ................................. hlava 
a hrdlo.

- ............................dobre.

- Áno, ................................. .

- Nie, mám ................................. . 
 A ........................... ...... aj teplotu. 

Lekár hovorí, že mám .................... .

Čo ťa bolí? Ukáž.

Dýchaj./Nedýchaj. 

Ľahni si.

Musím ťa vyšetriť. Nehýb sa.

Sadni si.

Užívaj lieky.

Otvor ústa.

13. Dokonči telefonický rozhovor. Použi slová z tabuľky.

 Bolí ma            chorá            chrípku            kašlem            lekára 
 mám            nádchu            Necítim sa

Čo hovorí lekár? L7.2.
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Všimni si

Telefonický rozhovor má začiatok:

    Haló. Tu je.../Pri telefóne je...

Telefonický rozhovor má koniec:

    Dopočutia! Maj sa. 

14. Zatelefonuj chorej kamarátke/chorému kamarátovi.  
Opýtaj sa, ako sa má, a poraď, ako sa má liečiť. 

DNES ZAJTRA, POZAJTRA, BUDÚCI TÝŽDEŇ/VÍKEND

Dnes je utorok. 

Som chorý/chorá.
Som doma.
Nie som v škole.

ZAJTRA je streda. 
Zajtra tiež

 (ja)  budem      doma
        nebudem  v škole

 (ja)  budem   (my) budeme
 (ty)  budeš       doma  (vy)  budete doma
  (on, ona) bude    (oni) budú

 (ja)  nebudem   (my) nebudeme
 (ty)  nebudeš    v škole  (vy)  nebudete v škole
  (on, ona) nebude   (oni) nebudú

15. Kde budú zajtra? Kde nebudú zajtra? Odpovedz podľa obrázka. 
Použi slová doma, na ihrisku, na hrade, na námestí, u lekára, v parku, v triede, v škole.

Zajtra ráno Janka   ...nebude doma...
 

, o ôsmej ......................... 

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

.
 

Julka  je zdravá. Zajtra o desiatej Julka .......................................... , 

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

. 

Aj Števo  bude zajtra v škole. Zajtra popoludní Števo ......................................

........................ , ................................................................
 

. Večer Števo 

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

 . 

Zajtra ráno deti .......................................................... , ................................ 

v Bratislave. Dopoludnia ............................................................. 
 
a popoludní  

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

. Večer deti .................................... 

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

.

Čo budeš robiť? 
Čo budeme robiť?
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16. Napíš a povedz, kde budeš alebo nebudeš zajtra ráno, dopoludnia, popoludní a večer.

Opýtaj sa spolužiaka/spolužiačky, kde bude zajtra. Napíš odpoveď.

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

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

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

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

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

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

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

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

chcem/musím/nesmiem každý deň/dnes zajtra

byť doma som doma budem doma

piť čaj pijem čaj budem piť čaj

užívať lieky užívam lieky budem užívať lieky

Porovnaj, ako hovoríme.

Všimni si.

17. Čo bude zajtra? Spoj vety, ktoré logicky patria k sebe. Potom ich prečítaj.

Každý deň som v škole.     Ale zajtra nebudem športovať.

Každý deň vstávam o siedmej.    Ale zajtra budem piť horúci čaj.

Každý deň obedujem v jedálni.    Ale zajtra nebudem hrať tenis.

Každý deň športujem.     Ale zajtra nebudem vstávať o siedmej.

Často hrám tenis.      Ale zajtra budem doma.

Často pijem kolu.      Ale zajtra budem obedovať doma.

liečiť sa
 chcem sa liečiť
 musím sa liečiť

liečim sa
 ja sa liečim
 každý deň sa liečim
 dnes sa liečim

budem sa liečiť
 zajtra sa budem liečiť
 ja sa budem liečiť 



156

18. Prečítaj si rozhovor. Všimni si rozdiel medzi musím a budem niečo robiť.

- Ako sa máš, Julka?

- To je mi ľúto.
 A čo budeš robiť zajtra?

- Dobre. Ja budem dopoludnia 
v škole a popoludní sa 
budem učiť. Večer budem 
mať voľno. Budeme si písať?

- Maj sa, Julka, a lieč sa!

- Nemám sa dobre. Mám 
 chrípku. Lekár hovorí, že:
 • musím byť doma,
 • musím sa liečiť,
 • musím piť čaj,
 • musím užívať lieky.

- Zajtra budem doma,
 budem sa liečiť,
 budem piť čaj,
 budem užívať lieky.
 Možno budem večer aj 

trochu študovať.

- To bude super!
 Budem čakať na tvoj email.

- Ďakujem. Ahoj!
Odpovedz na otázky podľa textu.

Čo musí robiť Julka?
Čo bude Julka robiť zajtra?
Čo bude Olina robiť zajtra?

Čo budeš robiť zajtra?

čítať

  (ja)  budem čítať    (my) budeme čítať
  (ty)  budeš čítať    (vy)  budete čítať
   (on, ona, ono)  bude čítať    (oni) budú čítať

nečítať         

  (ja)  nebudem čítať   (my) nebudeme čítať
  (ty)  nebudeš čítať   (vy)  nebudete čítať
   (on, ona, ono)  nebude čítať    (oni) nebudú čítať

Pozorne si prečítaj tabuľku.
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19. Čo budeš robiť v nedeľu? Napíš odpovede na otázky a povedz.

Budeš pozerať televíziu?  ............ Áno, budem pozerať televíziu. ............

Budeš vstávať skoro? ............ Nie, nebudem vstávať skoro. ............

Budeš športovať?   ........................................................................................

Budeš piť kolu?   ........................................................................................

Budeš sa liečiť?   ........................................................................................

Budeš čítať knihu?   ........................................................................................

Budeš pozerať film?  ........................................................................................

Čo ešte budeš robiť?  ........................................................................................

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

20. Napíš a povedz, čo budeš robiť a čo nebudeš robiť zajtra, napríklad čítať, písať, pozerať, počúvať, hrať (sa), 
bicyklovať sa, oddychovať, jesť, piť.

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

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

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

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

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

21. Katka píše email. Doplň do textu, čo bude alebo nebude robiť zajtra.

 od: katka@mail.sk
 komu: janka@mail.sk

Janka,

žiaľ, zajtra nebudem v škole. ................................ doma. Budem ................................ 

lieky, ................................ ................................ čaj. 

Budem veľa oddychovať: ................................ ................................ film, ....................

............ ................................ knihu alebo ................................ .................................

hudbu. Popoludní ................................. spať.

Ty ................................ zajtra v škole? Prosím ťa, môžeš mi poslať domácu úlohu?

Ďakujem!

Katka 
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Otec a Paľko  budú   budem  budete  piť čaj.

Janka    budeš  bude   budeme  oddychovať.

My    budem  nebude  budeme  v škole.

Učiteľka Iva   nebudem  nebudú  nebude  v triede.

Lekári   budú   budeme  budem  liečiť pacienta.

Ty a tvoj brat sa  budem  budete  budeme  bicyklovať. 

- Som chorý.    - Bolí ma zub.

- Musíš ...spať... .    - Nesmieš ...jesť zmrzlinu... .

- Dobre, ...budem spať... .  - Dobre, nebudem ...jesť zmrzlinu... .

22. Napíš krátky email. Vysvetli, kde budeš alebo nebudeš zajtra a popros o pomoc spolužiaka/spolužiačku.

23. Podčiarkni vo vete správne slovo.

24. Doplň do dialógu slová z tabuľky a dokonči dialóg podľa vzoru.

 od: ..............................................................

 komu: .........................................................    

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

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

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

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

 jesť zmrzlinu          piť           sa liečiť           spať           užívať
cvičiť a plávať           veľa behať

- Bolí ma noha.

- Nesmieš ....................................................................... .

- Dobre, .......................................................................... .

- Bolí ma chrbát.

- Musíš ........................................................................ .

- Dobre, ....................................................................... .

- Kašlem.

- Musíš ....................................................... lieky.

- Dobre, .......................................................................... .
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- Bolí ma hrdlo.

- Nesmieš ................................................................ kolu.

- Dobre, ........................................................................ .

- Mám horúčku.

- Musíš ....................................................................... .

- Dobre, ....................................................................... .

Vytvor podobný dialóg so spolužiakom alebo spolužiačkou.

25. Vieš, čo je dobré pre tvoje zdravie? Pomenuj aktivity, ktoré sú na obrázkoch vpravo. Označ  v správnom stĺpci.

dobré  zlé 

čistiť si zuby 

ležať pri televízore celý deň 

bicyklovať sa 

chodiť na turistiku 

behať v parku 

nespať o polnoci 

ísť spať o deviatej 

jesť ovocie a zeleninu 

obedovať často pizzu a čipsy 

piť mlieko 

piť kolu 

hrať sa často na mobile 

piť
čaj behaťjesť nerobiť

robiť

26. Čo môžeme robiť pre svoje zdravie? Doplň do každej bubliny vhodné slová.

Čo musíme a nesmieme robiť, keď chceme byť zdraví? Povedz a napíš.

Porozprávaj, čo dnes budeš robiť pre zdravie.

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

.............................................................................................................................
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 Ako sa cíti Filip?

       Je mu fajn. Je mu zima.

       Je mu teplo. Je mu horúco.

Ako sa cíti Janka?

 Je jej fajn. Je jej zima.

 Je jej teplo. Je jej horúco.

27. Dopíš chýbajúce slovo a odpovedz na otázku.

28. Podľa obrázkov odpovedz na otázku. Odpoveď napíš.

Je mi .................................... .

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

Je mi .................................... .

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

Je mi fajn.

Ako sa máš?

Ako sa cíti?

Je mi horúco.Je mi zima. Je mi teplo.

Ako sa cíti Števo? Je mu .............................. .

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

Je ......... .............................. .

Ako sa cíti Zuzka? Je jej .............................. .

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

Je ......... .............................. .

hladný sýty smädný unavený smutný

= chcem jesť = nechcem jesť = chcem piť = chcem spať = chcem plakať

29.  Ako sa cítiš? Ako sa cíti chlapec? Ako sa cítia deti? Podľa obrázkov vyber správne slovo.

Ako sa cítiš? L7.3.
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Dievčatá, ste
........................... ?

Chlapci, ste
........................... ?

Pani učiteľka, ste 
........................... ?

Pán učiteľ, ste 
...........................?

smädný    veselý     sýty 
unavený  smutný

hladný 

smädní    veselí    hladní 
sýti      unavení 

smutní

smädná hladná unavená
veselá  sýta

smutná

unavené     hladné
veselé     sýte    smädné 

smutné

chlapec 

Dávid a Tomáš 

žiačka

Lenka a Jana

spokojný šťastný zdravý veselý nahnevaný

nespokojný nešťastný chorý smutný unavený

30. Vyber slová z rámčeka a správne ich dopíš do viet.

31. Prečítaj si slová v tabuľke.*
 Potom napíš, ako sa cítia ľudia na obrázku. Použi správnu formu slova (veselý – veselá, veselí – veselé).

unavená        smutný       smädní       hladné

Filip 
je ........................ .

Táňa 
je ........................ .

Babka 
je ........................ .

Paľko 
je ........................ .

Grétka 
je ........................ .

Dávid 
je ........................ .

Števo a Jožo
sú ........................ .

Deti
sú ........................ .

Dana a Eva
sú ........................ .

Olina a Julka
sú ........................ .
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32. Podľa obrázkov z cvičenia 31 dokonči nasledujúce vety.

34. Opýtaj sa spolužiaka/spolužiačky podľa vzoru. Odpoveď zapíš. Pomôž si obrázkami z cv. 29 a 31.

Chlapec, ktorý je nešťastný, sa volá ............ .

Muž, ktorý je unavený, sa volá ................... .

Dievča, ktoré je zdravé, sa volá .................. .

  otázka: ...........Ktorý chlapec je Paľko?..............................................

  odpoveď: ........Paľko je chlapec, ktorý je nešťastný. .........................

  otázka: ..............................................................................................

  odpoveď: ...........................................................................................

  otázka: .............................................................................................

  odpoveď: ...........................................................................................

Števo je chlapec, ktorý je ........................... .

Dana a Eva sú ženy, ktoré sú ...................... .

Táňa je dievča, ktoré je ............................. .

33. Odpovedz na otázky podľa obrázkov z cvičenia 31.

Aký človek je Dávid?
Ktoré dievčatá sú Olina a Julka?
Ktorí chlapci sú Števo a Jožo?
Ktoré ženy sú Dana a Eva?

35. Prečítaj si slová.

vysoký štíhlanízky silný mladýslabý starýtučná

usilovnádieťa lenivýdospelý pekná škaredá

Táňa

Paľko

Grétka 

Ako vyzerajú tí ľudia?
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36. Opíš, akí sú ľudia na obrázkoch. Použi správnu formu slov (vysoký – vysoká) z tabuľky hore.

Ako vyzerá Ďuro? 

Ďuro je ..................................................................................................... .

Ďuro nie je ............................................................................................... .

Ako vyzerá Naďa?

Naďa je ..................................................................................................... .

Naďa nie je ............................................................................................... .

Ako vyzerá Katka?

Katka je ..................................................................................................... .

Katka nie je ............................................................................................... .

Ako vyzerá Anton?

Anton je ..................................................................................................... .

Anton nie je ............................................................................................... .

 Je vysoký? Je štíhly? Je starý? Je dieťa?

37. Pozri si obrázky a prečítaj vety.

Má dlhé vlasy. Má svetlé vlasy.

Má okuliare.

Má okrúhlu tvár.

Usmieva sa.

Má oválnu tvár.

Mračí sa.

Má modré oči.

Má krátke vlasy.

Má hnedé oči.

Má tmavé vlasy.

Má fúzy a bradu.
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 Anton má ......................................... postavu. Je ......................................... . Má ......

................................... tvár, ......................................... oči a ...................................

...... vlasy. Má biele ......................................... a ......................................... .

 ......................................... sa.

38. Pomocou slov v rámčeku dokonči vety a opíš Antona.

40. Podľa obrázka porozprávaj, ako vyzerá Vlado.

 bradu      fúzy      hnedé     oválnu      svetlé      štíhly      Usmievaj      vysokú

39. Napíš a porozprávaj, ako vyzerá Julka.

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

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

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

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

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

41. Prečítaj si, ako sa volá oblečenie a obuv. Potom odpovedz na otázky.

tričko

sukňa

džínsy

blúzka

šál

šortky

košeľa

šaty

nohavice

OBLEČENIE

ponožky

kabát

rukavice

pulóver

čiapka

tepláky

topánky sandáletenisky

OBUV

čižmypapuče

Čo máš na sebe? 
Čo nosíš?

L7.C41.
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teraz
dnes MÁM NA SEBE

pulóver
košeľu
tričko
šaty

Čo máš na sebe?

42. Podčiarkni správne slovo podľa obrázka. Potom opíš oblečenie.

43. Napíš a povedz: Čo máš na sebe?

Čo má na sebe Táňa?  zelené tričko   fialové šaty  sukňu a blúzku

Má na sebe ešte niečo? .........................................................................................

Števo

Paľko

Katka

Táňa

Čo má na sebe Paľko?   džínsy   šortky   tepláky

Má na sebe ešte niečo? .........................................................................................

Čo máš na sebe teraz?

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

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

Akej farby je tvoje oblečenie?

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

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

Čo má na sebe tvoj spolužiak alebo tvoja spolužiačka?

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

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

Čo má na sebe Števo?    modrý pulóver    modré tričko    modrú košeľu

Má na sebe ešte niečo? .........................................................................................

Čo má na sebe Katka?   papuče   tenisky   čižmy

Má na sebe ešte niečo? .........................................................................................



166

44. Čo nosíš? Napíš podľa obrázkov.

Čo nosíš v zime? Nosím čiapku.

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

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

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

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

Nosím ...................................................

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

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

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

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

Rád/Rada nosím ....................................

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

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

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

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

Čo nosíš v lete? Čo rád/rada nosíš?

Nosím okuliare. = mám choré oči a zle vidím,
musím mať okuliare

Nosím hodinky na ľavej ruke.

TERAZ

Mám okuliare. Mám hodinky.

Čo nosíš?

Rád/Rada
Často
V lete
V zime

(ja) nosím 
(ty) nosíš
(oni) nosia

pulóver
košeľu
tričko

rukavice

v lete

v zime
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doma? do 
školy?

keď 
športuješ?

šaty

tričko

pulóver

blúzku

košeľu

sukňu

tepláky

Aké oblečenie nosíš...

45. Odpovedz na otázky. Nájdi a označ  vhodné oblečenie a obuv.

džínsy

nohavice

šortky

ponožky

topánky

tenisky

papuče

čiapku

46. Napíš odpoveď na otázky.

Aké oblečenie nosíš doma?

Keď som doma, nosím ......................................................................................... .

Aké oblečenie nosíš do školy?

Do školy nosím ................................................................................................... .

Aké oblečenie nosíš, keď športuješ?

Keď športujem, nosím .......................................................................................... .

Páči sa mi košeľa.    Nepáči sa mi tričko.
Páčia sa mi nohavice.   Nepáčia sa mi šortky.

47. Čo sa ti páči? Vyznač názov oblečenia, ktoré sa ti páči.

Povedz, ktoré oblečenie sa ti páči a ktoré sa ti nepáči.

Čo sa ti páči – tričko alebo košeľa?   tričko   –  košeľa

nohavice    –   džínsy sukňa  –        šaty

šortky     –   tepláky tričko  –        pulóver

topánky     –   tenisky košeľa  –        blúzka

Čo sa ti páči?
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- Jožo, páči sa ti tričko?     - Páčia sa ti džínsy?
- Áno, páči.       - Áno, páčia.
- Prečo?       - Prečo?
- Páči sa mi, lebo má peknú modrú farbu.  - Lebo rád nosím džínsy.

48. Prečítaj si dialógy.

Dana: Aj to je pekné ................................. . Páči sa ti?

Želka: Nie, nepáči sa mi.

Dana: Prečo? Nepáči sa ti ............................ farba?

Želka: Nie, nepáči sa mi obrázok.

49. Prečítaj si dialógy. Doplň do dialógov slová z tabuľky.

Želka: To je pekný ..................................... . 

Dana: Páči sa ti?

Želka: Áno. Je na ňom pekný obrázok.

Dana: Aká farba sa ti páči? 

Želka: Páči sa mi ........................... farba.

pulóver             zelená               žltá                tričko

Páči sa ti pulóver na obrázku? Prečo? ........................................................................

Páči sa ti tričko na obrázku? Prečo? ...........................................................................

Ktorá farba sa ti páči?  Modrá , zelená  alebo žltá ? ................................................

Ktoré oblečenie sa ti páči?

 Tričko alebo košeľa? .......................................................

Ktoré nohavice sa ti páčia?

 Dlhé alebo krátke? ........................................................

Ktoré tenisky sa ti páčia? Biele alebo sivé? ...........................

50. A ty? Odpovedz na otázky. Odpoveď napíš.

To je moja babka. Volá sa Beáta. Má šesťdesiat rokov.  
Je nízka. Nie je štíhla. Má sivé vlasy a modré oči. Nosí okuliare. 
Je veľmi milá a sympatická. Je vždy veselá.

Babka je veľmi aktívna. Často počúva rádio. Rada tancuje a 
vie spievať. Často chodí na prechádzky. Vie aj výborne variť.

Babku Beátu mám veľmi rada.

51. Kto je na fotografii?

Čo má babka Beáta na sebe?

Prečo sa ti páči? 
Prečo sa ti páčia?

L7.C51.
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Čo bude zajtra

budem/nebudem  budeme/nebudeme doma, v škole
budeš/nebudeš  budete/nebudete
bude/nebude    budú/nebudú      čítať, počúvať

Časti tela
Hlava: oko – oči, ucho – uši, zub – zuby, nos, ústa, vlasy, krk
Trup: plece – plecia, hruď, brucho, chrbát
Končatina: ruka – ruky, rameno – ramená, lakeť – lakte, prst – prsty
                  noha – nohy, stehno – stehná, koleno – kolená

Bolí ťa niečo?  Bolí ma pravá ruka, oko, chrbát.  Bolia ma ruky, oči, ústa.
Čo ho bolí?  Bolí ho zub.  Bolia ho ústa.
Čo ju bolí?  Bolí ju oko.  Bolia ju kolená.

Aké máš príznaky?  Mám nádchu. Mám horúčku. Kašlem.

Čo je ti?  Mám chrípku.

U lekára  detský lekár – detská lekárka, zubný lekár – zubná lekárka
  Sadni si. Ľahni si. Otvor ústa. Dýchaj. Nedýchaj.

Ako sa cítiš?  Je mi fajn. Je mi zima. Je mi teplo. Je mi horúco.
  Som unavený, veselý – smutný, šťastný – nešťastný, 
  zdravý – chorý, smädný, hladný, sýty

Čo máš na sebe?  Mám na sebe tričko, pulóver, sveter, nohavice, džínsy, šortky
  sukňu, šaty, kabát, čiapku, šál, rukavice, topánky, tenisky, čižmy.

Čo nosíš  každý deň  do školy  doma  v lete  v zime?
  Nosím džínsy a tričko.

Čo sa ti páči?  Páči sa mi tričko. Páčia sa mi nohavice.

Čo vieš robiť?  Viem spievať. Viem sa bicyklovať.

som/si/je hladný hladná hladné

sme/ste/sú hladní hladné hladné

Čo už viem?
Čo už vieme


