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Tešili sme sa na školu!

„No, teraz už nie som žiadny nováčik“, myslí si Peter. Dnes sa mu netrasú 
nohy. Ponáhľa sa do školy. Dievčatá majú na sebe biele blúzky a tmavé 
sukne. Chlapci majú oblečené biele košele a tmavé nohavice. Pán riaditeľ 
zdraví deti. Potom idú deti do triedy. Všetci sa radujú. Všetci majú veľa 
zážitkov z letných prázdnin.

Dušan bol v Taliansku. Monika a Hanka boli v športovom tábore. Fedor 
bol v Grécku. Veľa detí bolo na Balatone. Peter bol najprv u starej mamy, 
potom bol s mamičkou a oteckom na Slovensku. Majú tam strýka Róberta 
a tetu Vieru. Všetky deti chcú rozprávať naraz. Pani učiteľka má nápad. 
Napíše mená detí na lístky a vloží ich do klobúka. Monika ťahá prvá.

„Vytiahla som Zuzku!“ volá hlasne. „No, Zuzka, povedz nám, kde si bola 
v lete?“, pýta sa pani učiteľka priateľsky. Zuzka sa červená a potichu hovorí: 
„Nikde.“ Niektoré deti sa smejú. „Nikto sa nebude smiať!“ hovorí pani 
učiteľka prísne. Vie, že Zuzka má iba mamu. Otecko zomrel pri dopravnej 
nehode. Zuzkina mama  musí ťažko pracovať. „Ja som sa tešila do školy,“ 
hovorí Eva. „Mám tu veľa kamarátov.“ Všetci sme sa tešili do školy,“ smejú sa 
deti. A teraz sa smeje aj Zuzka.

Na druhý deň nájde Zuzka na lavici čokoládu zo Slovenska, kamienok 
z Grécka, mušľu z Talianska a pekné červené jablko z Hankinej záhrady.
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Podstatné mená

Jednotné číslo, pýtame sa „Kto? Čo?“

Chorý mravec

Malý mravec má nádchu. Ide k lekárovi. Lekár je múdra sova. Napíše pre 
mravca recept. Ale kto pôjde do lekárne?

Beží okolo zajac. Mravec hovorí: „Zajac, môj milý zajačik, počkaj!“
Ale zajac je veľmi rýchly a už je za horami.
Potom letí okolo vrabec. „Vrabec, môj milý vrabček, počkaj!“
Ale vrabec si veselo spieva a už je preč. Naraz okolo skáče červená 

veverička. Mravec volá: „Milá veverička, moja milá sestrička, počkaj!“ Ale 
veverička to už nepočuje, už je ďaleko. Potom sa okolo plazí slimák. Plazí sa 
celkom pomaly. Mravec sa teší. Hovorí mu: „Milý slimák, prines mi, prosím 
ťa, liek!“

Slimák vezme recept a ide do lekárne. Mravec pije horúci čaj a leží 
v posteli. Potom zaspí. Na druhý deň príde slimák a prinesie liek. Mravec 
hovorí: „Ďakujem ti, slimák, ale už som zdravý. Nechaj si liek, možno budeš 
mať aj ty niekedy nádchu.“

Vieš sa pýtať?
Kto má nádchu? Kto je lekár? Čo napíše sova?
Pýtaj sa ďalej!

Zapamätaj si!

Podstatné mená sú mená pre osoby (pre ľudí), zvieratá, rastliny a veci. 
Pýtame sa: KTO? ČO? Ukazujeme: TEN, TÁ, TO.
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Poznáš tieto podstatné mená? Napíš ich do zošita! 
Vieš pomenovať podstatné mená v kruhoch jedným slovom?
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Hádaj, čo je to?

Bystré oko, maškrtný jazyk,
za myškou sa ticho plazí.
                

Neje, nepije,
bez farbičiek maľuje.
    

Kabátik má pichľavý
schováva sa do trávy.
    

 

Nie je dieťaťom, a predsa ručičky má. 
Čo je to? 
       

Vo dne pri svetle ma nevidíš, 
ale v noci potme ľahko ma nájdeš.  
     

Dobré srdce, múdre oči, 
s úsmevom do triedy vkročí. 
Naučí nás čítať, písať, 
na všetko sa môžem spýtať. 

V noci lieta, vo dne spí,
húka a myši loví.
      

Keď to vyhodíš, je to biele
a keď spadne, je to žlté.
        

Do vody padne a nežblnkne.
                  

Ani sa nezelenám, ani 
rastlinou nie som a predsa 
mnoho listov mám. Čo je to? 
      

S Jankou som v nej sedela, 
na tabuľu hľadela. 
Doska z dreva, štyri nohy, 
sedeli už za ňou mnohí. 

(mačka)

(sova)

(dúha)

(vajce)

(ježko)

(slnko)

 (hodiny)

(kniha)

(mesiac)

(školská lavica)

(pani učiteľka)
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Nápady na september

Spievajme si pieseň, vitaj, zlatá jeseň!
Červené sú plody jabloní.
Žltnú hlávky kvetov, keď nad našou
triedou
Po prvý raz zvonec zazvoní.

Vitaj, jeseň zlatá! Každý už s tým ráta,
Že nám na kľúč zamkneš prázdnin
krásny čas.
Berme tušky, perá, leto bolo včera,
Ale dnes už práca čaká nás.
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Znamenie jesene

„Ahoj, mamička,“ volal veselo Martin, keď sa vrátil zo školy. „Vitaj, chlapče,“ 
odpovedala mu mamička a ani nezodvihla hlavu od pletenia. No hneď sa 
opýtala: „Čo ste dnes robili v škole? Písali ste písomku? Ak chceš niečo jesť, 
v kuchyni je ovocie.“

Keď konečne mama zdvihla od pletenia oči, veľmi sa začudovala. „Veď 
máš aktovku celkom plnú.“ 

Martinova aktovka bola napchatá až na prasknutie. Podľa tvaru však bolo 
vidieť, že nie je naplnená knihami. Martin najprv predstiera, že na jeho 
taške nie je nič nezvyčajné, ale potom sa prizná, že v nej priniesol domov 
čerstvo napadané gaštany. Nazbieral ich cestou domov v gaštanovej aleji.

Večer mamička pripravila zvláštny zákusok: pečené gaštany. Ale nie 
z tých, čo Martin nazbieral. Zákusky pripravila z jedlých gaštanov.
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Muž na lavičke

Ráno prší, je chladno a fúka vietor. „Dnes sa musíš teplo obliecť a zobrať 
si aj pláštenku!“ hovorí mamička.

„A nezabudni na gumáky!“ volá otecko z kúpeľne.
„Mamička, prosím ťa, gumáky nie! Sú červené a červené gumáky nosia 

iba dievčatá. A určite sú mi už malé!“ frfle Peter.
„Aspoň si ich vyskúšaj!“ prosí ho mamička. Ale gumáky sú Petrovi ozaj 

malé. „Chvalabohu!“ oddýchne si Peter .
„Obuj si teda športové topánky,“ dovolí mu mamička, „ale dávaj pozor 

a neskáč do každej mláky!“
„Budem dávať pozor,“ sľubuje Peter. Vonku leje ako z vedra. Športové 

topánky sú hneď premočené. Petrovi je zima na nohy. 
„Šťastie, že v škole mám papuče. Hneď sa do nich prezujem“ myslí si Peter. 

Vtom uvidí sedieť pod stromom na lavičke nejakého muža. Je už starý. Na 
nohách má celkom staré, deravé topánky. Nemá ani dáždnik ani pláštenku, 
iba starý, čierny klobúk. 

„Prečo sedí tento dedo v daždi na lavičke? Nemá kam ísť? Nemá svoj 
domov?“ rozmýšľa Peter. Potom mu príde niečo na um. Položí na lavičku 
chlieb s maslom a so salámou, ktorý mu mamička dala na desiatu a rýchlo 
utečie.

Cez prestávku sa ho pýta Dušan: „Zabudol si doma desiatu? Nechceš 
aspoň banán?“ Ďakujem!“ odpovedá Peter. Nemôže zabudnúť na starého 
muža na lavičke v parku.

2
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Množné číslo

Všimni si! Podstatné mená sú v množnom čísle.

Popoludnie v parku

Popoludní už teplo svieti slnko. Na ihrisku sa hrajú deti. Dievčatá sa 
hojdajú na hojdačke, chlapci hrajú futbal. Muži hrajú šachy, ženy sedia 
a zhovárajú sa. Vtáky spievajú, psy sa veselo preháňajú po tráve.

Štyri dievčatká

Po ulici ide mama a jej štyri dievčatká. 
Mama hovorí: „Aká pekná veľká taška. Kúpim ju.“ 
Štyri dievčatká sa pýtajú: „A tieto pekné malé tašky? Kúpme ich!“
Mama hovorí: Aký pekný veľký hrebeň. Kúpim ho.“
Štyri dievčatká sa pýtajú: „A tamtie pekné malé hrebene? Kúpme ich!“
Mama hovorí: Aké pekné voňavé mydlo! Kúpim ho!“
Štyri dievčatká sa pýtajú: „A tieto malé ružové mydlá? Kúpme ich!“
Mama hovorí: „Kúpim túto kefku na zuby.“
A štyri dievčatká nepovedali nič.

Vypíš z textu, ako dievčatká ukazujú na predmety!
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Mesto Množné číslo

Poznám jedno zaujímavé mesto. Volá sa Množné číslo. Sú tam dve dlhé 
ulice, tri malé námestia a dva pekné parky. Nikdy to nemôže byť jedna dlhá 
ulica, jedno malé námestie ani jeden pekný park. Tam rastú zelené stromy 
a žlté kvety. Vľavo a vpravo sú obchody. V každom obchode musia byť dva 
vchody, dve okná, dve predavačky, dve poličky a dve pokladne. Nikdy tam 
nemôže byť jeden vchod, jedno okno, jedna predavačka, jedna polička 
a jedna pokladňa. Ľudia tam kupujú vždy tri rožky, tri vajcia, tri maslá a tri 
paradajky. Nikdy to nemôže byť jeden rožok, jedno vajce, jedno maslo alebo 
jedna paradajka. A sú tam dve školy, v každej škole sú dvaja riaditelia, dve 
telocvične a tri jedálne. V každej triede sú dve tabule. A čo ešte?

Sú tam dve zoologické záhrady. V každej klietke sú dva medvede, tri 
slony. A čo ešte?

Vieš pokračovať? 
Koncovky v množnom čísle

   Jednotné číslo    Množné číslo

ĽUDIA

ten muž, lekár, chlapec 
ten žiak, vojak, robotník 
ten priateľ, učiteľ, riaditeľ
tá žena, učiteľka, lekárka
to dieťa, bábätko

tí muži, lekári, chlapci
tí žiaci, vojaci, robotníci
tí priatelia, učitelia, riaditelia
tie ženy, učiteľky, lekárky
tie deti, bábätká

ZVIERATÁ
ten kohút, slon, lev
ten zajac, medveď, jeleň
tá líška, veverička, žirafa

tie kohúty, slony, levy
tie zajace, medvede, jelene
tie líšky, veveričky, žirafy

RASTLINY
VECI

ten dom, tulipán, zošit
ten nôž, kôš, koberec
tá kniha, hruška, zápalka
tá tabuľa, ruža, nemocnica
to lepidlo, jablko, kino

tie domy, tulipány, zošity
tie nože, koše, koberce
tie knihy, hrušky, zápalky
tie tabule, ruže, nemocnice
tie lepidlá, jablká, kiná

Zapamätaj si!

Podstatné mená v množnom čísle majú rôzne koncovky. Môžeme na ne 
ukazovať: TÍ, TÍTO, TAMTÍ alebo TIE, TIETO, TAMTIE
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Nápady na október

Jesenný obraz
„Chcem si vyzdobiť svoju izbu,“ rozhodne sa Katka a pustí sa do diela. 

Chce urobiť obraz z listov, ktoré nazbierala na prechádzke v lese.
Najprv listy rozloží na papieri, potom ich prilepí lepidlom. Používa listy 

z rôznych stromov, ktoré majú rôzny tvar a rôznu veľkosť. Na obraze sú listy 
gaštana, vŕby, duba, topoľa a javora.

Urob si taký obraz aj ty!

Pexeso z listov
Z listov si môžeš urobiť aj pexeso. Potrebuješ asi 20 párov listov zo 

stromov. Z výkresového papiera vystrihni kartičky asi 12 x 12 cm. Na každú 
nalep jeden list a hra je hotová. Kto nájde najviac párov listov, vyhrá hru.

30374_1_Uj javított Slovencina4.indd   12 7/14/10   9:55:49 AM



Slovenčina 4

13

Starý otec

„Onedlho budeme mať niekoľko dní voľno!“ teší sa Peter. Koncom októbra, 
začiatkom novembra majú deti jesenné prázdniny. 

Vieš čo, mamička, rád by som navštívil starú mamu,“ hovorí Peter. Mamička 
súhlasí. „Navštívime ju všetci,“ hovorí, pôjdeme aj na cintorín. Prvého 
novembra je sviatok Všetkých svätých.“ Mamička je trošku smutná. Myslí 
na starého otca. Starý otec už nežije. „Dostal srdcový infarkt,“ povedala raz 
stará mama. Peter nosil smútočnú pásku. 

Mamička vyťahuje album. Sú v ňom celkom staré fotky. Keď bola mamička 
ešte malá. Peter sa smeje: „Mamka, ty si ale bola tučniačik!“ „Nebuď 
bezočivý!“ smeje sa mamička. „Pozri, tu si aj ty ako malý tučný trpaslík.“ 
Peter berie do ruky fotku. Vtedy bol ešte bábätko. Spí v detskom kočíku, 
starý otec sedí na lavičke v záhrade a taktiež spí. Je to veselá fotka.

„Je stará mama veľmi smutná?“ pýta sa Peter. „Určite je niekedy smutná,“ 
hovorí mamička, preto ju musíme často navštevovať. 

„A ty, mama? Si takisto niekedy smutná?“ pýta sa chlapec. „Áno, aj ja som 
niekedy smutná,“ odpovedá mamička. Peter chce mamičku rozveseliť.

„Mamička,“ hovorí Peter po chvíli, „nemusíš byť smutná. Veď už máš 
ďalšieho muža v rodine.“ „Akého muža?“ pýta sa mamička. „No, predsa 
mňa!“ odpovedá Peter. Mamka sa smeje: „Áno, mám teba a Katku a Olinku 
a otecka. A ty sa ešte navyše voláš rovnako ako starý otec: Peter. Z toho má 
radosť aj stará mama.“

3
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Tvoríme vety s (so slovesom) „MAŤ“ a „POTREBOVAŤ“

Hľadanie pokladu

„Zajtra tie krámy konečne odvezú“, hovorí mamička oteckovi. Na ulici 
je všade veľa starých vecí. Aj ihrisko vyzerá ako smetisko. Bratia Vlado 
a Ondrej idú domov zo školy. Vtom Vlado uvidí starú trojkolku. „Potrebujem 
trojkolku“, hovorí. „Nie, celú trojkolku nepotrebujeme“, usúdi Ondrej, 
„potrebujeme iba kolesá“. Zoberú tri kolesá a idú ďalej. Potom uvidí Ondrej 
budík. „Potrebujeme budík?“, pýta sa Vlada. „Určite, môžeme ho opraviť“, 
odpovedá Ondrej. Potom nájdu pokazený magnetofón. „Výborne,“ volá 
Vlado, „ja potrebujem magnetofón!“

Keď prídu domov majú starý magnetofón, roztrhnutý plecniak, 
pokazený budík, žltú vreckovú lampu, volant, tri kolesá a dve krabice.

Mama sa hnevá, ale otecko vie, že pre chlapcov sú to poklady.

Prečítaj vety a odpovedz na otázku: 
Otec chce rýľovať záhradu a po-
hrabať lístie.  
Potrebuje rýľ.      
   
Čo potrebuje ešte?

Stará mama chce čítať a písať list.
Potrebuje okuliare.
Čo potrebuje ešte?

Mamička chce robiť chlebíčky.
Potrebuje chlieb, syr a šunku.  
Čo potrebuje ešte?
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 Koho, čo má? Koho, čo nemá?
 

 Dušan má malého psa. Peter nemá starého otca.
    

 Vrana má žltý zobák. Auto nemá volant.
    

 Olinka má malú bábiku Televízor nemá obrazovku.
   

 Otecko má nové pero. Telefón nemá slúchadlo. 

  
 
 

 Hodinky majú ručičky. Stromy nemajú lístie.

Všimni si!

 Pýtame sa:  Koho má?    Koho potrebuje?       Čo má?        Čo potrebuje?

ja potrebujem malého psa my potrebujeme malého psa

ty potrebuješ peknú bábiku vy potrebujete peknú bábiku

on, ona, 
ono potrebuje nové pero oni, ony potrebujú nové pero
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Nápady na november

Pochúťky z jabĺk

„Viete, čo všetko sa dá z jabĺk urobiť?“ pýta sa pani učiteľka. Odpovede 
sa hrnú zo všetkých strán. „Počkajte, hovorte jeden po druhom,“ tíši pani 
učiteľka deti. „Môžeme upiecť jablkový koláč!“ volá Martin. 

„Jablkový džem!“ „Pečené jablká!“ To sú nápady dievčat.
„Môžeme urobiť mušt,“ vraví iný chlapec.
„Môžeme vyrezať jadrovník, naplniť jablko lekvárom alebo pudingom 

a upiecť,“ hlási sa Lenka. 
„Dosť, stačí! Znie to ako jedálny lístok v tej najlepšej reštaurácii!“ vyhlasuje 

pani učiteľka. „Zajtra si upečieme jablká v školskej kuchyni,“ sľubuje 
nakoniec.

Loď ky z orechov

Silný dážď a vietor prekazili Martinovi a Lenke popoludňajší plán. Chceli 
jazdiť na bicykli alebo ísť na ihrisko. No plány sa rozplynuli. Teraz ticho sedia 
a uvažujú, ako sa zabaviť.

„Prečo si nepostavíte malé loďky?“ navrhuje im mamička. „Lodičky?“ 
dívajú sa na ňu nechápavo deti. „To kvôli tej vode, čo padá z neba?“ žartuje 
Martin. „Preto premýšľaš o lodiach?“ „Nie, ale pozrela som sa na misku 
s orechmi na stole,“ hovorí mamička. Deti sa pozerajú jeden na druhého, ale 
mamička sa už pustila do práce. Rozluskla niekoľko orechov na polovicu, 
vylúpla jadro a do škrupiny prilepila kvapkou vosku zápalku. Zápalka bude 
lodný sťažeň. Ako plachtu k zápalke pripevnila kúsok farebného papiera.  
O chvíľu už všetci lúskajú orechy a púšťajú vo vani loďky na vodu.
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Týždeň plných prekvapení

Onedlho budú Vianoce. Pani učiteľka priniesla jedno ráno úzke papieriky. 
Na papierikoch boli mená detí. 

„Čo budeme dnes robiť, pani učiteľka?“ pýtala sa Danka. „Predsa to, čo 
robíme každý rok! Budeme vyťahovať mená a nakupovať darčeky! 

„Vždy to isté?“ pýta sa sklamane Peter.

Pani učiteľka sa smeje a hovorí: „Tentoraz urobíme niečo iné.“
„Vytiahneš si papierik s menom a každý deň urobíš pre toho druhého 

nejaké malé prekvapenie.“
„Dúfam, že si ho nevytiahnem!“ volá Karol a pozerá sa na Martina. „Zatvor 

ústa“, rozčuľuje sa Martin. Všetky deti si ťahajú papierik.
Karol je šťastný. Na papieriku má napísané Matej Drahý. „No, Matejovi 

prinesiem každý deň žuvačku“, myslí si, „tú má najradšej.“
V pondelok ráno sa začína hra. Peter nájde na lavici vanilkový venček, 

Katka dostane modrú sponku do vlasov, Danka medovníkového snehuliaka, 
Matej ovocnú žuvačku a Karol tabuľku čokolády. Gregor nájde v perečníku 
novú ceruzku. A tak to ide každý deň. Peter dostane každý deň nejaký 
zákusok. Matej každý deň žuje inú ovocnú žuvačku, Karol sa každý deň teší 
novej tabuľke čokolády. V piatok sa deti konečne dozvedia, kto im kúpil 
darčeky. 

„Čokoládu som ti kúpil ja”, hovorí Martin „Ty máš rád čokoládu, nie?“
„To bol ozaj týždeň plný prekvapení!“ hovorí pani učiteľka. 
„Čo myslíš, Karol?“ 
„Ale ja som bol taký nekamarátsky” myslí si Karol.

4
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Pýtame sa: „Komu?”

Teta Angela bola v Amerike. Každému niečo dá. Oteckovi daruje 
kovbojský klobúk, mamičke koženú tašku, starému otcovi fajku, starej 
mame veľkú americkú kuchársku knihu, bábätku trojkolku, Petrovi 
a Katke počítačovú hru.

Pýtame sa: Komu daruje kovbojský klobúk? Pýtaj sa ďalej!

Strýko Jožko býva na dedine. Každý deň musí kŕmiť zvieratá.

 Psovi dáva kosť.  Krave dáva seno.

 

  
 Koňovi dáva ovos. Kohútovi a sliepke dáva pšenicu.

Pýtame sa: Komu dáva kosť? Pýtaj sa ďalej!

Hádanka

Komu píše Marienka list?
Nepíše kamarátovi ani kamarátke,
nepíše strýkovi ani tete,    
nepíše spolužiakovi ani spolužiačke.
Píše starému mužovi, ktorý prichádza 6. decembra a nosí deťom darčeky.

Všimni si!

Kto? starý otec dobrá kamarátka milé bábätko

Komu? starému otcovi dobrej kamarátke milému bábätku
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