1. Aké je ročné obdobie? Pozoruj, čítaj a ukazuj na obrázku.

Je jar.
Je zima.

Je leto.

Je jeseň.

Máš radšej leto alebo zimu?
2. Vieš, čo je na obrázku? Pozoruj a odpovedz na otázky.

Čo je to? To je š _ _ _ _ n.

Čo je to? To je s _ _ _ _ _ iak.
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na jar
1.
2.
3.
4.

Kedy
Kedy
Kedy
Kedy

v lete

na jeseň

sa bicykluješ?
plávaš?
púšťaš šarkana?
staviaš snehuliaka?

v zime

3. Vypočuj si a pozorne prečítaj, ktoré ročné obdobie má rada Zuzka.
Potom napíš, ktoré ročné obdobie máš najradšej ty a čo môžeš vtedy robiť.

L8.C3.

Na jeseň môžem púšťať šarkana. Mám rada jeseň.
V zime môžem stavať snehuliaka. Mám rada aj zimu.
Na jar sa môžem bicyklovať. Radšej mám jar ako zimu.
V lete sa môžem bicyklovať a môžem aj plávať. Najradšej mám leto.
A čo ty? Ktoré ročné obdobie máš najradšej?
Najradšej mám .................................... . V/Na ........................ môžem ...................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
......................................................................... .
4. Čo ešte robíš na jar, v lete, na jeseň a v zime?

chodím do školy

jem zmrzlinu

jazdím na kolobežke

zdobím stromček

v zime

na jar

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

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

na jeseň

v lete

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

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

5. Pozri si slová v tabuľke. Ak nerozumieš, pomôže ti obrázok.
Potom napíš do tabuľky, aká aktivita, jedlo, nápoj alebo oblečenie je typické pre každé ročné obdobie.

ísť na výlet

zmrzlina

hrozno

čaj

korčuľovať sa

čiapka

jahoda

plávať

učiť sa v škole

rukavice

púšťať šarkana

šortky
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jar

leto

jeseň

jahoda

čaj

6. Čo je na obrázku? Dopíš chýbajúce písmená v slove.

To je m _ _ iac.

7. Prečítaj si text.

Už nie je leto, je jeseň. Je 2. septembra. Žiaci sú v škole
každý deň. V sobotu a v nedeľu sú doma. Žiaci budú v škole
celý mesiac september a potom aj v októbri, novembri a
decembri.
Potom bude zima a budú Vianoce. Žiaci budú mať zimné
prázdniny. V januári, februári, marci, apríli, máji a júni budú
žiaci zase v škole.
Potom bude leto a žiaci budú mať 2 mesiace letné prázdniny.
Kedy už bude júl a august? V júli a v auguste budú
prázdniny. Hurá!

8. Prečítaj si cvičenie 7 ešte raz. Vyber do vety správne slovo.

Je leto/jeseň a žiaci sú v škole.
Žiaci sú doma/v škole každý deň.
Na jeseň/V zime sú Vianoce.
V júli a v auguste majú žiaci letné/zimné prázdniny.
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zima

9. Nauč sa, ako sa volajú všetky mesiace v roku.
Odpovedz na otázku kedy a doplň do názvov mesiacov posledné písmeno.

december - v decembri
január - v januári
február - vo februári

marec - v marci
apríl - v apríli
máj - v máji

jún - v júni
júl - v júli
august - v auguste

september - v septembri
október - v októbri
november - v novembri

Kedy je zima? 		

Zima je v decembr _, v január _ a vo február _.

Kedy je jar? 		

Jar je v marc _, v apríl _ a v máj _.

Kedy je leto? 		

Leto je v jún _, v júl _ a v august _.

Kedy je jeseň?

Jeseň je v septembr _, v októbr _ a v novembr _.

10. Ktoré sú zimné, jarné, letné a jesenné mesiace? Doplň tabuľku podľa cvičenia 9.

ZIMA – ZIMNÉ mesiace sú...

JAR – JARNÉ mesiace sú...

LETO – LETNÉ mesiace sú...

JESEŇ – JESENNÉ mesiace sú...

december

j____r

f_____r

m___c

a___l

m_j

j_n

j_l

a____t

s_______r

o_____r

n______r

11. Odpovedz na otázky.

VZOR:
(január – jeseň/zima)

Január nie je jesenný mesiac, január je zimný mesiac.

1. (august – jar/leto) 		

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

2. (december – jeseň/zima) ................................................................................... .
3. (máj – leto/jar) 		

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

4. (november – zima/jeseň) ................................................................................... .
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Aké je počasie?
12. Povedz, aké počasie je na jar, v lete, na jeseň a v zime.

jar

Prší.

jeseň

Fúka vietor.

leto

Svieti slnko.

zima

Sneží.

13. Pozri sa na obrázky a doplň slová v rámčeku do viet pod obrázkami.

búrka

oblaky

hmla

dážď

mráz

dúha

1. Je ................ .

2. Je ................ .

3. Je ................ .

4. Je ................ .

5. Sú ................ .

6. Je ................ .

14. Doplň do textu slová podľa obrázkov. Použi slová z cvičenia 12 a 13.

Aké počasie je na jar?
Na jar .........................
Potom je .............................

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

.

.

Aké počasie je v lete?
V lete ....................... .........................
Potom je .............................
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.

. Niekedy sú ..............................

.

Aké počasie je na jeseň?
Na jeseň ........................

a často ................... ....................

Ráno je niekedy ...............................

.

.

Aké počasie je v zime?
V zime ........................

a je ............................

.

15. Vypočuj a prečítaj si.

L8.C15.

Aké bolo včera počasie?

Aké je dnes počasie?

Aké bude zajtra počasie?

Ako bolo včera?

Ako je dnes?

Ako bude zajtra?

Včera boli oblaky.

Včera bol oblačný deň.

Včera bolo oblačno.

Dnes svieti slnko.

Dnes je slnečný deň.

Dnes je slnečno.

Zajtra bude dážď.

Zajtra bude daždivý deň.

Zajtra bude daždivo.

Zajtra bude fúkať vietor.

Zajtra bude veterný deň.

Zajtra bude veterno.

Je pekné počasie.
= Je pekne.

Je chladné počasie.
= Je chladno.

Je škaredé počasie.
= Je škaredo.

Je horúce počasie.
= Je horúco.
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16. Aké bolo/je/bude počasie? Ako bolo/je/bude? Zopakuj si a doplň tabuľku.

s_____é

slnečno.

oblačné

o_____o.

daždivé

d_____o.

v_____é

veterno.

Bolo/je/bude

počasie.

Bolo/je/bude

chladné

ch _ _ _ _ o .

h____e

horúco.

š_____é

škaredo.

pekné

p _ _ _ e.

17. Prečítaj si cvičenie 16 ešte raz. Potom odpovedz na otázky.
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VZOR:
Aké je dnes počasie? Dnes je .......slnečné.......... počasie.
Ako je dnes? Dnes je ......slnečno........ .

		

Aké bolo včera počasie? Včera bolo ....................... počasie.

		

Ako bolo včera? Včera bolo .............................. .

		

Aké bude zajtra počasie? Zajtra bude ............................ počasie.

		

Ako bude zajtra? Zajtra bude ......................... .

		

Aké počasie máš rád/rada?

		

Mám rád/rada ......................... počasie.

		

Aké počasie nemáš rád/rada?

		

Nemám rád/rada .......................... počasie.

		

Aké počasie máš najradšej?

		

Najradšej mám ........................ počasie.

18. Ako je dnes? Dopíš slová k obrázkom a potom spoj slová s opačným významom.

..........slnečno..........

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

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

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

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

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

19. Doplň do textu, aké počasie bolo včera.

Dnes je pekné počasie

. Ale včera .....bolo........ (byť) škaredé počasie

Ráno .................. (byť) oblačno

.

. O 12.00 .................. (fúkať) vietor

Popoludní a večer .....pršalo...... (pršať)

. V noci .................. (byť) búrka

.
.

20. Doplň do textu, aké počasie bude na jar, v lete a na jeseň?

Je zima

. Často sneží

Potom .....bude........ jar

a niekedy je mráz
.

Často .....bude...... ....pršať........
Občas ......................dúha
A potom ................ leto
Niekedy .....budú.........

.

. Ale tiež ................ .................... slnko
.

. .................. horúco

.

oblaky a ........................ búrka

Aké ročné obdobie ................... potom? Potom .................... jeseň
..................... daždivo

.

a veterno

Ráno ................... niekedy hmla

.
.

.
.
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Koľkého je dnes?
21. Koľko? Koľký? Vypočuj si a pozorne prečítaj.

L8.C21.

KOĽKO?

KOĽKÝ?

Koľko chlapcov je na obrázku?

Koľký je chlapec v modrom tričku?

Tam je jeden chlapec v modrom tričku.

Chlapec v modrom tričku je prvý.

Tam je jeden chlapec v červenom tričku.

Chlapec v červenom tričku je druhý.

Tam je jeden chlapec v zelenom tričku.

Chlapec v zelenom tričku je tretí.

Tam sú traja chlapci.
KOĽKO?
22. Koľký deň v týždni je pondelok až nedeľa?
Doplň písmená do slov.

1

jeden

1.

prvý

DEŇ

KOĽKÝ v týždni?

2

dva

2.

druhý

pondelok

prvý

3

tri

3.

tretí

utorok

d r __ __ ý

4

štyri

4.

štvrtý

streda

t __ __ t í

5

päť

5.

piaty

štvrtok

š __ v __ t __

6

šesť

6.

šiesty

piatok

__ ia __ y

7

sedem

7.

siedmy

sobota

š ie __ __ y

8

osem

8.

ôsmy

9

deväť

9.

deviaty

10

desať

10.

nedeľa
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KOĽKÝ?

s ie __ m __

desiaty

23. Koľký mesiac v roku je január až december? Doplň písmená do slov.

MESIAC

KOĽKÝ
v roku?

január

prvý

f __ __ __ __ __ r

druhý

m __ __ __ c

tretí

a __ __ __l

štvrtý

m __ j

piaty

j __ n

šiesty

j __ l

siedmy

a __ __ __ __ t

ôsmy

s__ __ __ __ __ __ __ r

deviaty

o __ __ __ __ __ r

desiaty

n __ __ __ __ __ __ r

jedenásty

december

dvanásty

24. Doplň do vety koľko, koľký a ktorý.

...................... dní je v týždni? V týždni je sedem (7) dní.
...................... deň v týždni je pondelok? Pondelok je prvý deň v týždni.
...................... deň v týždni je tretí? Tretí deň v týždni je streda.
...................... mesiacov je v roku? V roku je dvanásť (12) mesiacov.
...................... mesiac v roku je september? September je deviaty mesiac v roku.
...................... mesiac v roku je šiesty? Šiesty mesiac v roku je jún.
25. Napíš slovom, koľký deň v týždni to je.

VZOR:

Pondelok je .......prvý.......... (1.) deň v týždni.

			

Utorok je ............................. (2.) deň v týždni.

			

Streda je ............................. (3.) deň v týždni.

			

Štvrtok je ............................ (4.) deň v týždni.

			

Piatok je .............................. (5.) deň v týždni.

			

Sobota je ............................. (6.) deň v týždni.

			

Nedeľa je ............................. (7.) deň v týždni.
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26. Napíš, ktorý alebo koľký mesiac v roku to je.

VZOR:

Prvý mesiac v roku je ......január....... .

			

.........Piaty....... mesiac v roku je máj.

1. .................... mesiac v roku je január.

7. ........................ mesiac v roku je júl.

2. Druhý mesiac v roku je ......................... .

8. Ôsmy mesiac v roku je ......................... .

3. Tretí mesiac v roku je ........................... .

9. Deviaty mesiac v roku je ...................... .

4. ......................... mesiac v roku je apríl.

10. ....................... mesiac v roku je október.

5. Piaty mesiac v roku je .......................... .

11. ....................... mesiac v roku je november.

6. Šiesty mesiac v roku je ........................ .

12. Dvanásty mesiac v roku je ..................... .

Aký je dátum?
27. Vypočuj si a potom pozorne prečítaj.

L8.27.
Koľkého je dnes?
Dnes je 25. 11. 2021.

dvadsiateho piateho

novembra

dvetisícdvadsaťjeden

Aký dátum je dnes? = Koľkého je dnes?
KOĽKO?
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KOĽKÝ?

KOĽKÉHO?

1

jeden

1.

prvý

1.

prvého

2

dva

2.

druhý

2.

druhého

3

tri

3.

tretí

3.

tretieho

4

štyri

4.

štvrtý

4.

štvrtého

5

päť

5.

piaty

5.

piateho

6

šesť

6.

šiesty

6.

šiesteho

7

sedem

7.

siedmy

7.

siedmeho

8

osem

8.

ôsmy

8.

ôsmeho

9

deväť

9.

deviaty

9.

deviateho

10

desať

10.

desiaty

10.

desiateho

28. Aký je dnes dátum? Koľkého je dnes? Napíš dnešný dátum a potom ho správne prečítaj.

DÁTUM
DEŇ

MESIAC

1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.
8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30. 31.		

januára
februára
marca

ROK
júla

augusta
septembra

apríla

októbra

mája

novembra

júna

decembra

2021

2026

2022

2027

2023

2028

2024

2029

2025

2030

Dnes je ........................................................................................................... .

Všetko najlepšie
k meninám!
29. Vypočuj si a prečítaj rozhovor.

L8.C29.

- Katka, aký je dnes deň?
- Dnes je štvrtok.
- Aký je mesiac?
- Je november.
- Aký je rok?
- Je rok 2021.
- Aký je dnes dátum?
- Dnes je 25. novembra 2021.
- Katka, dnes je v kalendári tvoje meno!
- Áno, dnes mám meniny.
- Všetko najlepšie k meninám, Katka!
- Ďakujem.
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30. Spoj otázku a správnu odpoveď.

Koľkého je dnes? 					

Katka má dnes meniny.

Aký je dnes deň? 					

Je rok 2021.

Aký má dnes Katka sviatok? 			

Je štvrtý deň v týždni.

Aký je teraz mesiac? 					

Je 25. novembra 2021.

Aký je rok? 						

Je jedenásty mesiac v roku.

Koľký mesiac v roku je teraz? 			

Je štvrtok.

Koľký deň v týždni je? 					

Je november.

31. Kto má meniny v auguste? Kedy? Pozri si pozorne obrázok a potom doplň do viet slová.

Vavrinec

Zuzana

Darina

Ľubomír

Mojmír

V pondelok 10. augusta má meniny ............................ .
V .................. 11. augusta má meniny ......Zuzana...... .
V stredu 12. augusta má ............................ Darina.
..... štvrtok 13. augusta má meniny ........................... .
V piatok ........ augusta má meniny ........................... .
V ......................... 15. augusta má meniny Marcela.
V nedeľu 16. ................... má meniny ...................... .
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Marcela

Leonard

32. Podľa cvičenia 31 spoj otázku a správnu odpoveď.

Koľkého je dnes? 					

Ôsmy.

Aký je dnes deň? 					

Má meniny.

Aký má dnes Zuzka sviatok? 				

Druhý.

Aký je teraz mesiac? 					

11. augusta 2021.

Aký je rok? 						

Utorok.

Koľký mesiac v roku je teraz?				

2021.

Koľký deň v týždni je? 					

August.

33. Kedy je v kalendári tvoje meno? Kedy máš meniny?
Zakrúžkuj deň a mesiac a potom správne napíš a prečítaj dátum, kedy máš meniny.

DEŇ

MESIAC

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

januára		 mája 		
septembra

8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.

februára 		

júna 		októbra

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

marca		 júla 		
novembra

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

apríla 		augusta 		 decembra

29. 30. 31.		

			

Ja mám meniny ................................................................. .

Aký darček mi dáš
k narodeninám?

Dnes mám
8 rokov.

34. Paľko má dnes narodeniny.
Ako mu gratuluje jeho rodina? Vypočuj si a prečítaj.

L8.C34.

Aj ja chcem
mať
narodeniny...

Všetko naj...
Gratulujem!
Všetko najlepšie
k narodeninám, Paľko!

Veľa šťastia, Paľko!
Blahoželám!
Veľa zdravia!
Paľkovi darujem
k narodeninám
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L8.C35.

35. Vypočuj si. Potom pozorne čítaj.

Paľko má dnes 8 rokov. = Paľko má dnes 8. narodeniny.
Paľko má tortu a darčeky. = Paľko oslavuje narodeniny. = Paľko má oslavu.
Aký darček dá Julka Paľkovi k narodeninám? = Čo daruje Julka Paľkovi k narodeninám?
Otec Adam gratuluje Paľkovi k narodeninám. = Otec Adam blahoželá Paľkovi k narodeninám.
Všetko najlepšie k narodeninám, Paľko! = Všetko naj..., Paľko!

GRATULOVAŤ

BLAHOŽELAŤ

DAROVAŤ

OSLAVOVAŤ

JA

gratulujem

blahoželám

darujem

oslavujem

TY

gratuluješ

blahoželáš

daruješ

oslavuješ

ON, ONA, ONO

gratuluje

blahoželá

daruje

oslavuje

MY

gratulujeme

blahoželáme

darujeme

oslavujeme

VY

gratulujete

blahoželáte

darujete

oslavujete

ONI, ONY

gratulujú

blahoželajú

darujú

oslavujú

36. Vypočuj si a prečítaj.

L8.C36.

Dnes mám
narodeniny.

Dnes mám
meniny.

Dnes je streda 12. augusta. Včera bol utorok 11. augusta. Paľko mal včera narodeniny a
Zuzka mala meniny. Paľko a Zuzka mali včera oslavu. Paľko oslavoval narodeniny a Zuzka
oslavovala meniny.
Mama Dana a otec Adam darovali Paľkovi k narodeninám novú aktovku
Katka kúpila Zuzke k meninám bábiku

.

Dedko Anton dal Paľkovi k narodeninám futbalovú loptu
Sestra Julka darovala Paľkovi k narodeninám autíčko
Jožo dal Zuzke k meninám kvety
Olina dala Zuzke k meninám čokoládu
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.
.

.
.

.

37. Podľa cvičenia 36 povedz, kto čo daroval Zuzke k meninám a Paľkovi k narodeninám?

KTO?

ČO ROBIL/-A?

KOMU?

ČO?

mama Dana
a otec Adam
daroval/-a
dedko Anton

Jožo

dal/-a
kúpil/-a
k meninám

Zuzke

k narodeninám

Paľkovi

sestra Julka

Olina

Katka

38. Doplň do viet slová v správnom tvare.

VZOR:
Grétka bude mať cez víkend narodeniny.
Mama bude gratulovať ....Grétke...... k ......narodeninám..... .

Hela mala v pondelok 36 rokov.
Manžel gratuloval ............................. k ..................................... .

Ľuboš bude mať v septembri meniny.
Manželka bude gratulovať .......................... k ............................ .

Adam mal včera 31 rokov.
Žiaci gratulovali ................................... k ................................ .
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Zvieratá na farme
39. Ktoré zvieratá žijú na farme?
Pozoruj, čítaj a ukazuj na obrázku.

krava

kôň
koza

teliatko

žriebätko

ovca

pes

prasa
kohút

jahniatko
sliepka

hus
moriak
kačka

králik

káčatko

kuriatko

40. Pozri si pozorne obrázok. Potom čítaj text a doplň do vyznačených slov písmeno, ktoré tam chýba.

Ahoj! Volám sa Fero. Mám
35 rokov. Som farmár. Bývam
na farme. To je moja farma. Na
farme mám k__zu, ale nemám
ov__u. Mám jednu h__s, ale
nemám

m__riaka.

Nemám

slie__ku, ko__úta a kuriat__a.
Ale mám dve kač__y a ká__
atká. Mám pra__a, ale nemám
kr__vu a k__ňa. Mám ps__
Dunča.

Pes

Dunčo

najlepší kamarát.
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je

môj

41. Podľa cvičenia 40 a podľa obrázkov doplň do textu slová.

Fero je farmár. Býva na farme. Má jednu ....................
jedno .......................

, dve ..........................

Nemá ......................

a nemá ani .....................

Nemá ani .....................

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

A nemá ani ......................

, jednu ...................
a ..........................

,
.

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

. Ale má ......................

.

Dunča. Je to jeho najlepší

kamarát.

42. Ktoré zviera má dve nohy? Ktoré zviera má štyri nohy? Urob cvičenie podľa vzoru.

		

VZOR:

		

To zviera sa volá ....kohút...... . .....Kohút........ má 2 nohy/4 nohy.

1. To zviera sa volá ................................. .
		

................................. má 2 nohy/4 nohy.

2. To zviera sa volá ..................................
		

................................. má 2 nohy/4 nohy.

3. To zviera sa volá ................................. .
		

................................. má 2 nohy/4 nohy.

4. To zviera sa volá ..................................
		

................................. má 2 nohy/4 nohy.

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

		

VZOR: 		

kôň 		

krava

koza 		

kohút

				

1.

káčatko

kuriatko

prasa 		

žriebätko

				

2.

moriak

králik 		

sliepka

hus

				

3.

kôň 		

krava 		

ovca 		

teliatko
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Aké domáce zvieratko máš?
44. Ku každému obrázku napíš, ako sa volá domáce zvieratko.

korytnačka

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

škrečok

pes

mačka

andulka

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

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

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

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

rybičky

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

45. Odpovedz na otázky. Prečiarkni slovo, ktoré nepatrí do odpovede.

VZOR:
Ktoré zvieratko môžeme mať doma? Doma môžeme mať andulku/kohúta.
1. Ktoré zvieratko nemôžeme mať doma? Doma nemôžeme mať kozu/psa.
2. Ktoré zvieratko žije na farme? Na farme žije krava/korytnačka.
3. Ktoré zvieratko nežije na farme? Na farme nežije škrečok/králik.
4. Ktoré zvieratká môžeme mať doma? Doma môžeme mať rybičky/kuriatka.
46. Odpovedz na otázky celou vetou a potom odpovede napíš.

1. Máš doma domáce zvieratko? 		

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

2. Ktoré domáce zvieratko máš doma?

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

3. Ako sa volá tvoje domáce zvieratko?

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

4. Ktoré domáce zvieratko by si chcel/chcela mať doma? ........................................... .
5. Ako by sa volalo tvoje domáce zvieratko? ............................................................. .

188

Hurá! Budú Vianoce!
47. Aké sviatky oslavujeme na Slovensku? Kedy? Pozorne si pozri obrázky a čítaj.

V marci/v apríli...

V decembri...

V decembri...

...je oblievačka

a šibačka.

Je Veľká noc.

V januári...

...je štedrá večera

...je mikulášsky
večierok.

...sú zimné
prázdniny.

a darčeky.

Je Mikuláš.

Sú Vianoce.

Sú Traja králi.

48. Prečítaj si telefonický rozhovor a doplň do dialógu chýbajúce slová.

L8.C48.

- Ahoj, Grétka. Aké je teraz na Slovensku ročné obdobie?
- Teraz je jar.
- A aký je mesiac?
- Je apríl. Bude ................... ...........

. Mám rada ten sviatok.

- Prečo?
- Na Veľkú noc máme šibačku a oblievačku. Je to veľmi veselá tradícia.
- A aký sviatok máš najradšej?
- Najradšej mám ..........................

. 24. decembra máme doma

		krásny vianočný stromček a darčeky. V škole máme zimné prázdniny.
- Máte na Slovensku sviatok aj v januári?
- Áno. V januári sú .................. ....................

.

- Kto sú traja králi?
- Gašpar, Melichar a Baltazár. Dali Ježiškovi darčeky v Betleheme.
- A oslavujete na Slovensku aj .....................................

?

- Áno. Každý rok máme v škole 6. decembra
mikulášsky večierok.
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49. Prečítaj si text o sviatku svätého Mikuláša.
Potom napíš k obrázkom správne slovo a odpovedz na otázky.

Na Slovensku oslavujeme Mikuláša 6. decembra. Deti
majú v škole mikulášsky večierok. Príde Mikuláš, anjel
a čert. Mikuláš má veľké vrece. Vo vreci sú darčeky.
Mikuláš ti dá darčeky. Aké darčeky? V čižme budeš mať
oriešky a čokoládu. Nebol/-a si dobrý/-á? V čižme budeš
mať uhlie.

				

čižma

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

čiapka

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

vrece

oriešky

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

uhlie

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

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

1. Kedy je na Slovensku sviatok sv. Mikuláša?
2. Čo majú deti v škole na Mikuláša?
3. Ako vyzerá Mikuláš?
4. Čo má na sebe Mikuláš?

50. Prečítaj si text o Vianociach.
Potom napíš k obrázkom správne slovo a odpovedz na otázky.

Na Slovensku oslavujeme Vianoce 24.,
25. a 26. decembra. Doma máme vianočný
stromček. Celá naša rodina spolu večeria 24.
decembra. Jeme kapra. Potom rozbaľujeme
darčeky pod stromčekom. O polnoci ideme do
kostola. V kostole je betlehem. V betleheme
je malý Ježiško, jeho mama Mária a jeho otec
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Jozef. Veselé Vianoce!

darčeky

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

betlehem

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

kostol

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

kapor

stromček

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

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

1. Kedy oslavujeme Vianoce?
2. Čo večerajú na Slovensku 24. decembra?
3. Čo je pod stromčekom?
4. Čo je v kostole?
51. Prečítaj si text o Veľkej noci. Potom napíš k obrázkom správne slovo a odpovedz na otázky.

Na Slovensku je Veľká noc v marci alebo v apríli. Veľká noc
trvá päť dní — od štvrtka do pondelka. V pondelok je šibačka.
Chlapci šibú korbáčom dievčatá. V pondelok je tiež oblievačka.
Chlapci oblievajú vodou dievčatá. Dievčatá potom dajú každému
chlapcovi kraslicu. Kraslica je maľované vajíčko. Je to symbol pre
nový život. Veselú Veľkú noc!

korbáč

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

kraslica

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

králik

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

jahniatko

kuriatko

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

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

1. Kedy oslavujeme
na Slovensku Veľkú noc?
2. Čo robia chlapci v pondelok
cez Veľkú noc?
3. Čo robia dievčatá v pondelok
cez Veľkú noc?
4. Čo je kraslica?
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52. Čo hovoríme, keď gratulujeme k sviatku? Dopíš písmená do slov v bublinách.

L8.C52.

Dnes je 21. augusta. V
kalendári je moje meno.
V__ __ __ __o najlepšie
k meninám, Janka!

Dnes mám 10 rokov.
Všetko najlepšie
k n _ _ _ _ _ _ _ _ _ m, Filip!

Dnes je 24. decembra.
Večer budem mať
pod stromčekom
darčeky!

Janka, dnes je šibačka
a oblievačka.
Veselú V _ _ _ ú noc, Filip!

V____é
Vianoce, Janka!

Čo už vieme
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Ročné obdobia:
jar, leto, jeseň, zima
V ktorom
ročnom období?/Kedy? 		na jar, v lete, na jeseň, v zime
Mesiace v roku:
január, február, marec, apríl, máj, jún, júl,
august, september, október, november, december
V ktorom mesiaci?/Kedy?
v januári, vo februári, v marci, v apríli, v máji, v júni, v júli,
v auguste, v septembri, v októbri, v novembri, v decembri
Jarné mesiace:
marec, apríl, máj
Letné mesiace:
jún, júl, august
Jesenné mesiace:
september, október, november
Zimné mesiace:
december, január, február

Aké je počasie?
Čo je?
Je slnko.
Sú oblaky.
Je dážď.
Je vietor.
Je sneh.
Je búrka.
Je hmla.
Je mráz.
Je dúha.

Aké je počasie?
Je slnečné počasie.
Je oblačné počasie.
Je daždivé počasie.
Je veterné počasie.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Je hmlisté počasie.
Je mrazivé počasie.
xxxxxxxxxx

Ako je?
Je slnečno.
Je oblačno.
Je daždivo.
Je veterno.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Je hmlisto.
Je mrazivo.
xxxxxxxxxx

Čo robí?
Svieti slnko.
xxxxxxxxxx
Prší.
Fúka vietor.
Sneží.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Aké je počasie? = Ako je? 		 Svieti slnko. = Je slnečné počasie. = Je slnečno.
Aké bolo počasie? = Ako bolo?
Svietilo slnko. = Bolo slnečné počasie. = Bolo slnečno.
Aké bude počasie? = Ako bude? Bude svietiť slnko. = Bude slnečné počasie. = Bude slnečno.
Aké bolo/je/bude/počasie?
Bolo/je/bude slnečné/oblačné/pekné/škaredé/horúce/chladné/daždivé/veterné počasie.
Ako bolo/je/bude?
Bolo/je/bude slnečno/oblačno/pekne/škaredo/horúco/chladno/daždivo/veterno.
Koľko? Koľký?
Koľko? 		jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať
Koľký?
prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty,
desiaty
Koľkého je? = Aký je dátum?
Koľkého je?

1. 1. = Je prvého januára.
3. 2. = Je tretieho februára.
10. 3. = Je desiateho marca.
			 ... apríla, mája, júna, júla, augusta, 		
			 septembra, októbra, novembra, decembra
Kedy máš meniny?
Meniny mám 21. augusta.
21. augusta je v kalendári Jana, moje meno.
Kedy máš narodeniny?
Narodeniny mám dnes. Dnes mám 10 rokov.
Zvieratá na farme:
Domáce zvieratká:

krava, kôň, ovca, prasa, koza, pes, králik, kohút, sliepka,
hus, moriak, kačka, teliatko, žriebätko, káčatko, kuriatko, 		
jahniatko
korytnačka, pes, andulka, rybičky, škrečok, mačka

Sviatky na Slovensku
Mikuláš
Vianoce
Traja králi
Veľká noc

Kedy
Kedy
Kedy
Kedy

je Mikuláš?
sú Vianoce?
sú Traja králi?
je Veľká noc?

Mikuláš je 6. decembra.
Vianoce sú 24., 25. a 26. decembra.
Traja králi sú 6. januára.
Veľká noc je v marci alebo v apríli.

Frázy
Všetko najlepšie k meninám/k narodeninám!
Všetko naj... k meninám/k narodeninám!
Gratulujem/blahoželám k meninám/narodeninám!
Veľa zdravia a šťastia!
Veselé Vianoce!
Veselú Veľkú noc!
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