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DOMOV A OKOLIE1.
SLOVNÁ ZÁSOBA

A) Spojte prídavné meno s vhodným podstatným menom.

priestranná banka vhodný lístok
štátna panoráma otvorená kaderníctvo
presný hala podací inzerát
lacný plán štvorcovité pošta 
krásna podnájom dámske rohy

B)	 Napíšte	vytvorené	slovné	spojenia	v	množnom	čísle.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Doplňte	názvy	osôb.

1. Vytvára plány krásnych budov:                                     
2. Vlastní dom alebo byt po rodičoch:                                     
3. Býva vo vlastnom dome:                                     
4. Vykonáva odbornú prácu:                                     
5. Býva v podnájme:                                     

D)	 Doplňte	do	viet	vhodné	príslovky.

 ihneď, vysoko, nízko, ďaleko, zďaleka, doporučene, presne, mesačne

1. Nájomník platí nájomné                             .
2. Kostolnú vežu každý vidí už                             .
3.          musím na poštu, lebo o pol hodinu zatvára.
4. Podací lístok vypíšeme                             .
5. Náš dom je na kraji mesta, je                         od školy.
6. Listy posielame aj                             .
7. Piate poschodie je              , ale prvé je                .



6

 1
. D

O
M

O
V

 A
 O

K
O

LI
E

E)	 Slovesá	použite	vo	vetách.

prenajíma –                                     
plaví sa –                                     
dokončí –                                     
požičia si –                                     
zateplí –                                  
rozprestiera sa –                                     

F)	 Ako	by	ste	zariadili	svoj	byt?	Napíšte	pod	rámčeky	názov	danej	miestnosti.

                                

                                

G)	 Napíšte	vety,	čo	kde	je,	kde	sa	nachádza.	Použite	predložky	v	/	vo.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

manželská posteľ,
nočné stolíky

eletrický sporák,
odsávač pár

susič na vlasy, 
sprchovací kút

hračky, knihy

vešiaková stena, 
veľké zrkadlo

sedacia súprava, 
knihovnička

OPIS OBRAZU



7

 1
. D

O
M

O
V

 A
 O

K
O

LI
E

 

Opíšte dom na prvom obrázku. Kde je? Aký je?
                                          

                                          

                                          
Čo je na streche? Prečo?
                                          

                                          
Aké miesnosti sú v ňom?
                                          

                                          
Aké môže byť jeho zariadenie?
                                          

                                          

Opíšte dom na druhom obrázku. Čo majú spoločné / podobné?

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
V čom sa líši od prvého domu?
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Ktorý dom sa vám páči? Prečo?

                                          

                                          

POROZUMENIE TEXTU
A)	 Prečítajte	si	Text	č.	4	v	učebnici	s	názvom	Biela technika a vyriešte úlohy.

B)	 Odpovedajte	na	otázky	po	maď	arsky.

1. Milyen háztartási eszközök segítik a mindennapi munkánkat?
                                          

                                          
2. Hogyan fejlődött a mosás?
                                          

                                          
3. Milyen háztartási eszközökkel dolgozunk a konyhában?
                                          

                                          
4. Milyen típusú kávéfőzőkkel főzhetünk kávét?
                                          
5. Reggeli készítéséhez mely eszközöket használjuk?

                                          

C)	 	Prečítajte	si	text.	Doplňte	do	viet	chýbajúce	slová	alebo	slovné	spojenia.	Písmeno	pred	
správnym	riešením	napíšte	do	tabuľ	ky.	Pozor,	o	dve	slová	je	viac!

Martinov ideálny dom

Bývame v meste    0    sídlisku. Je tu päť desaťposchodových a desať štvorposchodových čin-
žiakov. Vysoké činžiaky majú    1.    s nízkymi komínmi a vysokými anténami. My bývame 
na siedmom poschodí, náš byt je malý, ale    2.   . Väčsina mojich spolužiakov býva na okraji 
mesta    3.   . Často trávime voľný čas na uliciach medzi domami. Veľmi dobre sa tam cítim.

Keď budem dospelý, chcem bývať v rodinnom dome. Už som si ho aj    4.   . Bude 
to nová bu dova s  rozľahlým dvorom a    5.   . Strecha bude pokrytá hrubou trstinou, 
aby    6.   . Kuchyňa bude vybavená    7.   , ktorá nám uľahčí domáce práce. Obývač-
ka a izby budú zariadené so štýlovým nábytkom, ktorý nemusí 
byť moderný, ale pohodlný. Vo dvore bude stáť    8.   , 
pod ktorým sa budeme stretávať s rodinou a s priateľmi. Okolo 
altánku, v okrasnej záhrade budú vysadené malé kríky, nižšie 
stromy a krásne, pestrofarebné kvety.

To je môj vysnívaný dom, ktorý si plánujem kúpiť alebo po-
staviť. Dúfam, že sa moje sny splnia.



9

 1
. D

O
M

O
V

 A
 O

K
O

LI
E

 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D

D)	 Prečítajte	si	text.

Bývame moderne

Dnes mnoho ľudí sníva o tom, aby bývali moderne. Čo je vlastne moderné bývanie?  Predstavíme si 
najmä kopu módnych doplnkov, tiež sa nám vybavia kovové prvky, ktoré sú dnes súčasťou moderných 
domácností. Ak však hovoríme o modernom bývaní, hovoríme o minimalistickom štýle, do ktorého 
kovové prvky zrovna nepatria.

Existuje niekoľko štýlov, podľa ktorých je možné zariadiť svoje bývanie. Populárny je napríklad 
rustikálny štýl, v ktorom hrá hlavnú úlohu drevo a prírodné materiály. Okrem toho je možné svoju 
domácnosť zariadiť aj do retro štýlu, čiže vrátiť sa do šesťdesiatych rokov minulého storočia. V byte, 
zariadenom vo vintage štýle, je veľa kovových prvkov. Niektorí ľudia uprednostňujú art deco štýl, v kto-
rom prevláda luxus a lesk. 

V domácnosti minimalistického štýlu dominujú neutrálne farby, čiernobiela kombinácia je spre-
strená šedou alebo červenou farbou. Kusy nábytku sú jednoduché. 

Najčastejšie bytové doplnky sú nekvitnúce izbové kvety a jednofarebné bytové doplnky.

E)	 Napíšte	krátke	odpovede.

1. O akom bývaní snívajú ľudia?                                     
2. Čo je súčasťou dnešných moderných domácností?                                     
3. Čo je charakteristické pre rustikálny štýl?                                     
4. Do ktorých rokov sa môžeme vrátiť v retro štýle?                                     
5. Aké prvky sú vo vintage štýle?                                     
6. Čo prevláda v art deco štýle?                                     
7. Aké farby dominujú v minimalistickom štýle?                                     

F)	 Označte,	či	sú	tvrdenia	pravdivé	alebo	nepravdivé.	(X)

Pravda Nepravda

1. Do minimalistického štýlu patria aj kovové prvky. 
2. V rustikálnom štýle prevláda drevo a prírodné materiály. 
3. V retro štýle sa vrátime do 20. storočia. 
4. Kov je charakteristický pre vintage štýl. 
5. Luxus a lesk prevláda u minimalistov. 
6. Minimalisti majú radi šedú farbu. 
7. V minimalistickom štýle v izbách kvitnú kvety. 

A) altánok
B) izolovala
C) komfortný
D) na rozľahlom

E) plot
F) okrasnou záhradou
G) ploché strechy
H) starý

I) s bielou technikou
J) v rodinných domoch
K) vysníval
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DIALÓG
A)	 Zoraď	te	dialóg,	očíslujte	poradie	viet.

___	Majiteľ	: V dome je ústredné plynové kúrenie. Na návrh architekta sme dom pred tromi rokmi 
zateplili, vymenili sme aj okná a dvere a dali sme aj klimatizáciu.
___	Majiteľ	:	Áno, je tu aj menší oplotený dvor so záhradou. Super miesto pre psov!
___	Majiteľ	:	Samozrejme, čo vás zaujíma?
___	Majiteľ	:	Haló, prosím.
___	Majiteľ	:	Tak dopočutia! Ozvite sa, keď už bude aktuálne.
___	Majiteľ	:	16 miliónov forintov. Zaujíma vás?
___	Kupujúci:	Áno, ale ľutujem, nemôžeme ho pozrieť ihneď, musíme si vybaviť pôžičku v banke.
___	Kupujúci:	Aké je kúrenie v dome?
___	Kupujúci:	Dobrý deň. Zaujal ma váš inzerát. Hľadáme dom na predaj, chceme sa z bytu odsťa-
hovať. Môžete mi poskytnúť bližšie informácie?
___	Kupujúci:	Okrem záhrady máte aj dvor? Potreboval by som ho, viete, máme dvoch veľkých psov. 
___	Kupujúci:	Ďakujem, aká je predajná cena domu?

B)	 Doplňte	dialóg.

Gregor:	Dobrý deň, môžem podať tento list?
Úradníčka:	Dobrý deň, ukáž ho.             listu je Sociálna poisťovna v Bratislave. 
List je potrebné podať              Kde máš               lístok?
Martin:	Nemám, babka mi ho nedala.               dať?
Úradníčka:	Samozrejme, nech sa páči, tu máš aj pero,               .
Gregor:	Ďakujem, hneď to urobím. Už som aj hotový. Nech sa páči!
Úradníčka:	Ďakujem, potrebuješ               ?
Gregor:	Áno,               tento šek. Môžem aj tu?
Úradníčka:	Áno, prosím si 24 EUR 40 centov.
Gregor:	Nech sa páči,               drobné.
Úradníčka:	Nevadí, viem ti vydať. Nech sa páči, 60 centov.
Gregor:	Ďakujem, dovidenia!

C)	 Utvorte	krátky	rozhovor.	Napíšte	otázky.

Ty:               .
Martin: Nie, lebo je hlučné.
Ty:               .
Eva: Iba banku a poštu.
Ty:               .
Gregor: Najčastejšie mestskou hromadnou dopravou.
Ty:               .
Lenka: Dvojposchodový s veľkým balkónom.



11

 1
. D

O
M

O
V

 A
 O

K
O

LI
E

 

D)	 Utvorte	dialóg.	

Si predavač v obchode. Vysvetli zákazníkovi, ako sa používa najmodernejší kávovar a hriankovač.
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

TVORBA TEXTU
A) Napíšte vety so slovnými spojeniami. 

1. podací lístok –                                     
2. v dopravnej  zápche –                                     
3. brali sme  si pôžičku –                                     
4. čítala som inzerát –                                     
5. prenajímajú byt –                                     
6. štvorprúdová cesta –                                     
7. predajná cena domu –                                     
8. platíme nájomné –                                     

B)	 Napíšte	inzerát.	Prenajímate	byt	v	centre	mesta.	Napíšte	o	tom:

– kde sa nachádza? – aký je? – pre koho prenajímate? 
– koľko je nájomné? – napíšte svoj kontakt
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C)	 Napíšte	e-mail	na	inzerát,	ktorý	vás	zaujal.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

D)	 	Napíšte	list	priateľ	ovi	na	Slovensko.	Presť	ahovali	ste	sa	do	veľ	kého	mesta,	do	paneláka.	
Opíšte svoje prvé dojmy.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

E)	 Vyjadrite	svoj	názor	na	tému:	

 Žiť v meste je oveľa zaujímavejšie ako na dedine. Súhlasíte?
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NAŠE ŠIRŠIE OKOLIE, 
PRÍRODA2.

SLOVNÁ ZÁSOBA
A)	 Ako	riešime	ekologické	problémy?	Čo	robíme,	napíšte	slovesá.

 veterná turbína:
                                          

                                          
triedenie odpadu:
                                          

                                          
šetrenie energiou:
                                          

                                          

B)	 Utvorte	vety	s	podmieňovacou	spojkou	keby.

 Čo by prispelo k zdraviu človeka a zdravému prostrediu, keby:
pil –                                           
jedol –                                           
si kúpil –                                           
dýchal –                                           
šetril –                                           

C)	 Napíšte	tvary	slovies	v	podmieňovacom	spôsobe	a	utvorte	vety	podľ		a	vzoru.

 PRÍKLAD: šetriť – Šetril by som energiou, keby som večer vypol počítač.

ochraňovať –                                           
                                           

                                          
zbierať –                                           
                                          

                                          
informovať sa –                                           
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starať sa –                                           
                                          

                                          
vytýčiť –                                           
                                          

                                          
zakazovať –                                           
                                          

                                          
nevyčerpať –                                           
                                          

                                          

D)	 Podčiarknite	správny	tvar	slova.	

ochraňuje prírodu / prírody
vytýčil za cieľ  / na cieľ 

stará sa pre prostredie / o prostredie
pozbierali smetiak / smeti
ušetrili energiu / energiou
očistili potoky / potokov

E)	 Čo	znamenajú	tieto	slová?	Zaraď	te	ich	do	viet	podľ	a	ich	významu.

 neuveriteľné   naozaj   je to možné   veru   nečudujem sa

              tu je podrobne napísané, čo sa vtedy stalo.
              to bola dráma, ako vidím na fotkách.
             , rýchlosť vetra 170 km/h.
V novembri 1965 283 km/hod.,               .
Teraz už               prečo dnes vyzerajú tak južné svahy Tatier.

F)	 Definujte	slová	po	slovensky	pomocou Krátkeho slovníka slovenského jazyka.

chemikálie:                                           
                                          
biohospodárenie:                                           
                                          
skleníkový efekt:                                           
                                          
separovanie odpadu:                                           
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A)	 Čo	vidíte	na	obraze?	V	akom	prostredí	sa	nachádza	toto	ihrisko?	Opíšte	ho.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

B)	 Ktorá	generácia	môže	navštevovať		takéto	ihriská?	

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Aké	činnosti	tu	vykonávajú	ľ	udia?	Napíšte	synonymá.

– cvičia
                                          

                                          

OPIS OBRAZU
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D)	 Čo	si	myslíte	o	tom,	prečo	vytvorili	takéto	ihriská?	Je	to	podľ	a	vás	potrebné?

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

POROZUMENIE TEXTU

A.	text:	Deň, ktorý zmenil Tatry

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novem-
bra 2004 sa na južných stráňach Vysokých 
Tatier odohrala dráma. Meteorológovia 
hlásili, že zo severu prichádza stude-
ný arktický vzduch. Prechod frontu bol 
sprevádzaný silným vetrom. Priemerné 
rýchlosti vetra dosahovali od 90 km/h. 
Meteorologické stanice zaznamenali ma-
ximálne rýchlosti vetra na Lomnickom ští-
te (2635 m n.m.) – 170 km/h, na Skalna-
tom plese (1780 m n.m.) – 200 km/h.

Víchrica zničila až 12-tisíc hektárov 
lesa. Neboli to historicky najvyššie rýchlosti vetra v tejto oblasti. V januári 1949 napríklad na Skalna-
tom plese zaznamenali vietor s rýchlosťou 248 km/hod. a v novembri 1965 dokonca až 283 km/hod.

A)	 	Predstavte	si,	že	sa	tá	katastrofa	nestala	v	skutočnosti,	ale	by	sa	mohla	stať		hocikedy.	
Napíšte	tvary	vyznačených	slovies	v	minulom	čase,	v	podmieňovacom	spôsobe.	

                                          
                                          
                                          

                                          
                                          
                                          

                                          
                                          
                                          

B)	 Doplňte	vety.

A Magas Tátra               oldalán játszódott le a dráma 2004-ben. 
A frontátvonulást               kísérte. A maximális szélerős-
ség               km/ó volt. A vihar elpusztított              . 
A Tátra történetében a legnagyobb szélerősséget               mérték.



17

 2
. N

A
Š

E
 Š

IR
Š

IE
 O

K
O

LI
E

, P
R

ÍR
O

D
A

B.	 text:

Deň Zeme, je každoročne celosvetovo oslávený 22. apríla. Opýtali sme sa našich kamarátov, 
ako oni oslávili deň našej planéty.

Gregor:
Z príležitosti Dňa Zeme v našej škole žiaci nižšieho stupňa maľovali obrázky k téme, vysádzali trvalky, 
skrášlili okolie školy, zapojili sa do zberu odpadkov. Pozreli si film o živočíchoch a rastlinách a potom  
nové vedomosti preverovali formou súťažného kvízu. Žiaci vyššieho stupňa tiež riešili zaujímavé kví-
zy o našej planéte, o recyklovaní a triedení odpadu. Pripravili výstavu fotografií, najkrajšie fotografie 
boli ocenené.

A)	 Označte	pravdivé	tvrdenie	s	písmenom	X.

Az alsó tagozatosok évelőket ültettek.   
Az alsósok nem nézhették meg a filmet.   
Kvízfeladatokat az alsósok és felsősök is megoldottak.   
A felsősök fotóit díjazták is.   

Eva:	
V našej škole sme oslavovali tiež aktívne. Bolo odštartované upratovanie a skrášľovanie okolia školy. 
Čistili sme brehy rieky… Počasie nám prialo. V popoludní sme sa všetci stretli v areáli školy a pozreli 
sme si film o Indii, aké problémy tam majú ľ udia s odpadom a nečistým ovzduším.

Lenka:	
Naša škola sa vybrala na čerstvý vzduch do blízkej prírody, do Horského parku. Každý dostal rukavice 
a vrecia a pomohli sme pracovníkom pri vyčistení areálu parku. Neuveriteľné, čo všetko sme našli. 
Ľudia zahadzujú v mestských parkoch všeličo. Smeti sme pozbierali do vriec. Urobili sme o tom aj 
filmový záznam s mobilmi a urobili sme krátky film na odstrašenie.

B)	 Podčiarknite	odpovede	na	tieto	otázky.

1. Kto čistil brehy riek?
2. Aký film si pozreli?
3. Aké problémy majú ľ udia v Indii?
4. Čo dostali žiaci k odstráneniu odpadu?
5. Čo robili spolužiaci Lenky so zozbieranými smeťami?

C)	 Doplňte	slová	do	textu	podľ	a	významu.

 upratovala, oslávili, zbierali sme, pracovala, vyčistila, rozdelili sa, vytrhali sme

Martin:
My sme         tento deň tiež aktívne v okolí školy. Vzali sme si vedrá, vrecia, hrable, 
motyky, metly a         do skupín.         odpadky, hrabali sme suché vetvič-
ky,         burinu pri plote a chodníku. Jedna skupina         priamo v škol-
skom objekte, druhá         trávnatú plochu smerom k autobusovej zastávke a tretia sku-
pina sa presunula ku kostolu a         jeho najbližšie okolie. Brigáda prešla veľ mi rýchlo, 
žiaci i učitelia boli na čerstvom vzduchu, v pohybe a dobrej nálade.



18

 2
. N

A
Š

E
 Š

IR
Š

IE
 O

K
O

LI
E

, P
R

ÍR
O

D
A

DIALÓG
A)	 Nájdite	k	otázke	správnu	odpoveď.	Očíslujte	ich.

___ Po akej ceste by ste sa vybrali?
___ Navštívil by si národný park na Slovensku?
___ Chodíš často do mestského parku?
___ Kam chodíte na čerstvý vzduch?
___ Môžeme túto jaskyňu navštíviť?
 ___ Nie, tá nie je sprístupnená verejnosti.
 ___ Áno, na prechádzku so psom.
 ___ Samozrejme, po vyznačenej.
 ___ Do lesoparkov, kde je dobrý vzduch.
 ___ Samozrejme, najradšej v Nízkych Tatrách.

B)	 Utvorte	krátky	rozhovor,	použite	opytovacie	zámená	Kedy?	Kam?	Čo?	Aká?

občas / často chodím
chránia rastliny
začiatky siahajú

ochranárska činnosť
sprístupnená verejnosti 
chránená oblasť

označené chodníky

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Napíšte	dialóg	s	kamarátom	o	ochrane	prírody.	Použite	frázy.

ak by sme myslím si, keby
mohli by sme značne by sme prispeli
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D)	 Určte	správne	poradie	viet	v	dialógu.

___	Eva: Ale áno, môj strýko Jožo veľ mi dobre pozná huby. 
Poďme k nemu! Dnes je sobota, iste bude doma.
___	Eva: Mali ste šťastie?
___	Eva: To je veľ mi nebezpečné. Komu to ukážete?
___	Eva: Ahoj Gregor! To je ale prekvapenie? Čo tu hľ adáš 
v našej dedine?
___	Martin:	Ahoj! Boli sme s otcom na hubách. Veľ a pršalo 
minulý týždeň, tak sme dúfali, že nájdeme huby.
___	Martin:	Máme plnú tašku. Niektoré však nepoznáme...
___	Martin:	Nepoznáš niekoho tu, v dedine?

TVORBA TEXTU
A)	 Utvorte	podmieňovacie	vety	so	slovnými	spojeniami.

ochraňuje prírodu
                                          

                                          
vytýčil si za cieľ 
                                          

                                          
stará sa o prostredie
                                          

                                          
znečisťuje prostredie
                                          

                                          
pozbierali smeti 
                                          

                                          
ušetrili energiu  
                                          

                                          
pestujú bioovocie
                                          

                                          
očistili potoky
                                          

                                          



20

 2
. N

A
Š

E
 Š

IR
Š

IE
 O

K
O

LI
E

, P
R

ÍR
O

D
A

B)	 	Opíšte,	ako	ste	oslavovali	vy	Deň Zeme	vo	vašej	škole?	Píšte	aj	o	tom,	aké	aktivity	sú	
vo vašej	škole	počas	roka	súvisiace	sa	s	ochranou	životného	prostredia?

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 	Napíšte	sloh	na	tému	Takto chráni naša rodina svoje okolie. 

	 Použite	frázy:	ak	by	sme,	mohli	by	sme,	podľ	a	nás,	myslíme	si,	že;	značne	by	prispelo.
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CESTUJEME3.
SLOVNÁ ZÁSOBA

A)	 Utvorte	slovné	spojenia,	spojte	čo	k	sebe	patrí.

prostriedok hlavná
doprava dopravný
cesta strážené
parkovisko  moderné
schody hromadná
autobusy asfaltová
auto  bezbarierové
ulica medzinárodné

B)	 Zakrúžkujte	kukučie	vajce	v	každom	rade.

1. metro trolejbus električka bicykel auto
2. motorka kamión traktor autobus kolobežka
3. benzín nafta plyn zem elektrina

C)	 Napíšte	k	daným	slovám	prívlastky.	Čo	je	aký,	aká,	aké?

        metro        trolejbus        električka
        bicykel        auto         motorka 
        traktor        autobus        kolobežka

D)	 Utvorte	vety	so	slovnými	spojeniami.

neviem sa dočkať 
                                          

                                          
sústreďuje sa na jazdu
                                          

                                          
vyzná sa v autách
                                          

                                          
potrebuje preukaz
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stopuje auto
                                          

                                          

E)	 Doplňte	vety	slovami.

 koncentrovať sa, predbieha, sedí, jazdí, zaparkuje, zapína

Otec každý deň       za volantom. Počúva hudbu, ale vie sa       na cestnú premáv-
ku. Veľmi pozorne       nákladné autá a kamióny. Vždy si       bezpečnostný pás. 
Vždy       povolenou rýchlosťou. Ľahko       aj na najmenšie miesto v meste.

F)	 Napíšte	synonymá,	antonymá	k	slovám.

SYNONYMÁ ANTONYMÁ

nové

rýchle

moderné

kvalitné

tiché

osobná

lacný

lesná

OPIS OBRAZU
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A)	 Povedzte	podľa	vás,	kde	a	kedy	vznikla	táto	fotka	(ročné	obdobie,	mesiac,	deň,	časť	dňa).

                                          

                                          

B)	 Vymenujte	slová,	čo	vidíte	na	obraze	(podstatné	mená)	a	čo	je	aké.

                                          

                                          

C)	 Akí	ľudia	sú	na	obraze?

                                          

                                          

D)	 Vymenujte:	Čo	robí?	Čo	robia	na	obraze?

                                          

                                          

E)	 	Prečo	sú	potrebné	vo	veľkomestách	ekologické	dopravné	prostriedky?	Čo	prispeje	
k očisteniu	vzduchu?
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A)	 	Opíšte	obraz	pomocou	kľúčových	slov:	na	prehliadke	mesta,	pozoruhodnosti	vzdialené	
od seba,	bez	MHD,	bezpečné,	ekologické,	požičať	si	segway,	prilba.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

B)	 Charakterizujte	osoby	podľa	obrazu.	Aký?	Aká?	Aké?

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Podľa	vás	v	ktorých	mestách	sú	takéto	prehliadky?

                                          

                                          

                                          

                                          

D)	 Kde	ste	boli	vy	už	na	prehliadke	mesta?	

                                          

                                          

                                          

                                          

E)	 Čím	by	ste	mohli	takúto	prehliadku	ekologicky	realizovať		v	Bratislave?
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POROZUMENIE TEXTU
A.	 text

Môj otec je fanúšikom vodných športov. Za detstva chodil do veslárskeho klubu Slávia na Dunaji, 
každé leto trávil v tábore pri vode. Blížia sa jeho 40. narodeniny a s rodinou ho chceme prekvapiť 
vodným zážitkom. 

Keďže k moru nemôžeme všetci odcestovať, vymysleli sme preňho darčekovú poukážku, ktorú 
môže využiť vo vodnom parku Divoká voda v Čunove.

Dočítal som sa na internete, že je tam možnosť vyskúšať si moderné vodné skútre, surfovať na uni-
kátnej umelej vlne a raftingu. Počas adrenalínovej plavby zabezpečujú na mieste vesty aj prilby. Tak 
sme si vybrali spoločný rafting na Divokej vode v štvor- a šesťosobných člnoch, kde spolu s inštrukto-
rom splavujeme kanál. Bude to nezabudnuteľný zážitok pre celú rodinu.

A)	 Nájdite	na	internete	význam	týchto	slov.

rafting:                                           
surfovať:                                           
skúter:                                           

B)	 Rozprávajte	celými	vetami	o	tom,	aký	rodinný	program	by	ste	vybrali	vy.	Prečo?

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Je	to	pravda	alebo	nie?	Podčiarknite	pravdivé	tvrdenia.	

Az apa nem szereti a vízi sportokat.
A család egy vízi programmal sze-
retné meglepni születésnapjára.
Sajnos a raftingprogramot csak kész-
pénzben lehet kifizetni.
Négy és hatszemélyes csónakot lehet 
választani.
A rafting során velük lesz a víziok-
tató is. 
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B.	 text

Jednokolka v mestách, kde sú kvalitné cyklotrasy a bezbariérove chodníky je perfektným riešením 
na cesty do školy, do práce a relax vo voľnom čase. Je veľmi praktický, vyrobený zo silikónu a je vo-
doodolný. Jazdiť sa na ňom naučí väčšina ľudí za 5-30 minút. Má jedno koleso, ľahko sa naštartuje a 
rovnako ľahko zabrzdí. Dynamicky zrýchľuje, spomaľuje, brzdí, a to len sklonom tela dopredu alebo 
dozadu. Airwheel je najekologickejším a najľahším unicyklom, ktorý môžeme zobrať so sebou v auto-
buse, vo vlaku alebo v aute. Váži 9,8 kg, unesie osoby do hmotnosti 120 kg a najlepšie batérie vydržia 
až 65 km jazdy. Pre každého je cenovo dostupný, šetrí čas, peniaze a nespôsobuje žiadne znečistenie 
planéty. Vďaka akumulátorovému pohonu je tichý a nevytvára spaľovacie splodiny.

A)	 Označte	aké	je	tvrdenie:	(X) pravdivé nepravdivé

Minőségi városi kerékpárút kell az Airwheel használatához.      
Sajnos ez az eszköz nem vízálló.      
Gyorsítani előre dőléssel tudunk.      
Nagyon könnyű, vihetjük kézben és a vonaton is.      
Csak 65 kg alatti személyeket bír el.      

B)	 Odpovedajte	na	otázku	jedným	slovom.

Aký je tento prostriedok?                                           
Aký je vďaka akumulátorovému pohonu?                                           
Aká je cyklotrasa, kde môžeme jazdiť jednokolkami?                                           
Aké osoby unesie?                                           
Akú má váhu jednokolka?                                           

C)	 Nájdite	v	texte	slovenský	variant	uvedených	slovných	spojení.

nem bocsát ki ártalmas égésterméket:                                           
árban megfelelő:                                           
akadálymentes járda:                                           
kiváló megoldás:                                           
nem okoz környezetszennyezést:                                           

DIALÓG
A)	 Utvorte	dialóg	využitím	fráz.

Bolo by to fajn. To znie dobre.
Nehnevaj sa, ale Ľutujem, ale ...
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B)	 Napíšte	odpovede	na	otázky	kamaráta,	kamarátky	tak,	aby	sa	vytvoril	dialóg.

Videl si už nové Volvo?
                                          
Nevieš náhodou, čo vyšlo naposledy v sérii Ford?
                                          
Kde si podľa teba kupujú ľudia dnes autá?
                                          
Čo je potrebné do auta? Čo kontroluje policajt?
                                          

C)	 Spojte	otázku	so	správnou	odpoveď	ou.

Ktorý je najekologickejší dopravný prostriedok? Je to rozhodne metro.
Ktorý dopravný prostriedok je lepší pre zdravie? Asi je to lietadlo.
Ktorý spôsob cestovania je najdrahší? Podľa mňa luxusné rýchliky. 
Ktorý dopravný prostriedok je najpohodlnejší? Myslím si, že bicykel.
Ktorý dopravný prostriedok je najrýchlejší v meste? Je to jednokolka. 

D)	 Utvorte	ústne	voľ	ný	dialóg	k	tejto	situácii:

 Ste na výstave áut s otcom a rozprávate sa o tom, ktoré auto sa vám páči. Odôvodnite, prečo.

TVORBA TEXTU
A)	 	Napíšte	vlastný	názor	na	tému	Čo si myslím o ekologickej doprave.	Napr.	Ako	by	ste	regu-

lovali	dopravu	v	mestách?	Čo	by	ste	dovolili,	čo	by	ste	zakázali?
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B)	 Ako	by	ste	sa	opýtali?

Matky, či môžete odísť s kamarátmi na cykloturistiku?
                                          

                                          
Otca, kedy môžete vyskúšať nové auto?
                                          

                                          

C)	 Opíšte	cestu	kamaráta	na	bicykli	okolo	Balatonu,	použite	aj	slovné	spojenia.

– vybrali sa na bicykloch
– vyskúšali si segway
– zastavil ich policajt
– pokuta za rýchlosť
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ŠKOLA, KAMARÁTI4.
SLOVNÁ ZÁSOBA

A)	 	Aspekt	slovies	–	Dokonavé	a	nedokonavé	slovesá.	Doplňte	tabuľ	ku.	Pravidlo	nájdete	
na konci	učebnice.

pravidelne,	často,	vždy,	viackrát:	
nedokonavé sloveso

jedenkrát:	
dokonavé sloveso

hľadám
zaspievam

píšem
zavolám

končím
učím sa

naplánujem
zacvičím si

pravidelne,	často,	vždy,	viackrát:	
nedokonavé sloveso

jedenkrát:	
dokonavé sloveso

vraciam
pripravujem

vysvetlím
ukážem
umyjem si

dávam
zabúdam

B)	 Napíšte	vety	so	slovesami:	vraciam,	vrátim,	dávam,	dám,	píšem,	napíšem.
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C)	 Doplňte	vety	so	správnym	tvarom	slovies	ísť	–	chodiť.

Dnes (my, ísť)                     do školy, lebo máme vyučovanie.
Cez týždeň (my, chodiť)                     spolu na jazykový kurz.
Zajtra (vy, ísť)                     na krúžok?
Nie, (my, neísť)                    , lebo krúžok odpadne.
Ivana, (ty, chodiť)                     každý deň na hodinu spevu?
Nie, (ja, nechodiť)            , lebo hodinu mám len v pondelok, stredu a v piatok.

D)	 	Ak	ste	dobre	vyriešili	úlohu,	tak	poď	me	ď	alej	na	ť	ažšie	vety.	Doplňte	vety	so	slovesami	
ísť,	prísť,	odísť,	chodiť	v	budúcom	čase.

 PRÍKLAD: Lenka pôjde v septembri prvýkrát na strednú školu.

Od septembra tam                     každý deň od pondelka do piatku.
Na hodinu             presne o 8.00.
Zo školy popoludní             hneď domov.
Zo školy vždy             domov autobusom.
Lenka, kedy ti             autobus každé ráno?
Lenka, dnes ti kedy             autobus na zastávku? 

E)	 Podľ	a	novej	slovnej	zásoby	preložte	slovné	spojenia.

 PRÍKLAD: nagy választék – veľký výber

fontos vizsga:                                           
ajánlott tanfolyam:                                           
sikeres eredmény:                                           
nagy érdeklődés:                                           
szakmai tudás:                                           

F)	 Ako	by	ste	vedeli	dokončiť	nasledujúce	vety?	

 Budeš so mnou bývať na internáte?

Určite nie, lebo                                           
Nevedel by som tam bývať, lebo                                           

 Do strednej školy budem dochádzať každý deň.

Ľutujem, myslel / -la som si, že                                           
V poriadku, ale                                           
To je dobrý nápad, lebo                                           

 Budeš dochádzať do školy autobusom, alebo vlakom a ktorým?

Autobusom, ale budem musieť prestúpiť                                           
Vlakom, ktorý odchádza                                           
Autobusom, ktorý odchádza                                           
Našťastie otec ma                                           
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A)	 Odpovedzte	na	otázky	podľ	a	obrazu.

Koho vidíš na obraze? Opíš ich podľa oblečenia.
                                          

                                          

                                          
Kde sú žiaci a čo robia?
                                          

                                          

                                          
Podľa obrazu aké je ročné obdobie a čo majú dievčatá na hlave?
                                          

                                          
Aj ty sa učíš cez prestávky? Vysvetli, prečo?
                                          

                                          
Rád / rada sa učíš s kamarátom / kamarátkou? Prečo?
                                          

                                          

OPIS OBRAZU
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Pri akých podmienkach sa učíš najefektívnejšie? (ak je ticho / v hluku / sám – sama / vo dvojici /  
pre seba / nahlas, atď.)
                                          

                                          

                                          

POROZUMENIE TEXTU
A)	 	Prečítajte	si	nasledujúci	text.	Doplňte	písmená	chýbajúcich	slov	do	tabuľ	ky,	aby	bol	text	

zrozumiteľ	ný.	Pozor!	Dve	slová,	výrazy	nepatria	do	textu. 

Môj najlepší kamarát

Lenka: Moje    1.    kamarátky sú Adela a Mia. Sme spolužiačky, každý deň trávime    2.   
  . Pravdupovediac k srdcu mi stojí bližšie Adela, lebo je trpezlivejšia    3.    ako Mia. Ináč 
obidve sú veľmi vtipné, nápomocné a uznanlivé.
Martin:	Môj kamoš sa volá Tomáš. Sme    4.    osobnosti, ale predsa už od prvej triedy sme 
sa skamarátili. Že aký je on? Vyzerá ako    5.   , má okuliare, ale predsa jeho výsledky nie sú až 
natoľko dobré. Je trošku hanblivý, ale je pravdovravný. Naším najsilnejším spoločným bodom je láska 
k šachu.
Eva:	Moja kamarátka sa volá Monika, ale ja ju    6.    Monča. Spolu sa učíme online, svoje voľné 
chvíle strávime spolu. Je dobrá kamoška, lebo si ma vždy    7.   , povie svoj názor a je veľmi 
chápavá. Čo sa mi v nej občas nepáči je jej náladovosť, už sme sa o tom rozprávali. Mám ju rada 
a    8.   , že budeme dlho kamarátky.
Gregor: Ja nemám najlepšieho kamaráta. No, mám    9.   , ale najbližšie stojí ku mne moja 
sestra, ktorá je staršia odo mňa a s ktorou sa o všetkom viem rozprávať. Ona pozná všetky moje sny, 
plány a tajomstvá. Je vtipná, pozorná a statočná. Často ju    10.   , vtedy sa hádame, šteklíme 
a bijeme sa, ale len zo žartu.
A) – úplne iné
B) – v trojici
C) – dúfam
D) – voči mne

E) – nazývam
F) – kamošov
G) – k vzdelávaniu
H) – dve najlepšie

I) – vypočuje
J) – malý vedec
K) – predsa majú
L) – dráždim

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B)	 Nájdite	v	texte	všetky	ľ	udské	vlastnosti,	roztrieď	te	ich.

pozitívne:                                           
                                          
negatívne:                                           
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C)	 	Vysvetlite,	čo	znamenajú	tieto	výrazy.	Pomôže	vám	webová	stránka:	
https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/

pozorný:                                           
                                          
náladový:                                           
                                          
pravdovravný:                                           
                                          

D)	 	Rozprávajte	celými	vetami	o	tom,	aký	je	váš	najlepší	kamarát,	kamarátka.	Vyzdvihnite	
pozitívne	a	negatívne	vlastnosti,	napíšte	k	nim	príklad.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

E)	 	V	knihe	si	prečítajte	text	pod	názvom	Národnostný školský systém v Maď arsku. Odpo-
vedzte	na	nasledujúce	otázky	po	maď	arsky.

Hogyan néz ki a környező országaink oktatási rendszere, írja le.
                                          

                                          

                                          

                                          

Mi a legfontosabb elsajátítandó tananyag alsó tagozaton?
                                          
Magyarországon milyen típusú szlovák nyelvet oktató iskoláink vannak?
                                          

                                          
Mit tudunk meg az érettségiről?
                                          

                                          
Az államvizsga után mit kapnak és milyen foglalkozásuk lesz a végzett hallgatóknak?
                                          

                                          

F)	 	Pripravte	v	skupinovej	práci	mapu	myšlienok,	na	ktorej	znázornite	školský	systém.	
Po spoločnej	kontrole	si	nakreslite	to	aj	do	zošita.
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DIALÓG
A)	 Prečítajte	si	rozhovor,	doplňte	chýbajúce	slová.	

 vtipkujem, nemám, kočka, žartuješ, zostane, vždy

Eva: – Žofka, podľa teba aká som ja?
Žofka: – Nuž, si veľmi dôkladná, citlivá a šikovná              .
Eva: – A ako kamarátka?
Žofka: – Ako kamarátka? Si           milá a úprimná, lebo mi povieš, 
ak            v niečom pravdu. Si aj pozorná, vycítiš, ak ma niečo mrzí 
a vždy stojíš pri mne, aj v dobrom aj v zlom. Ale musím ti povedať, že si niekedy po-
vrchná, bezočivá a nerozhodná.
Eva: – To ozaj som taká??
Žofka: – Ale kdeže, moja Evka. Len          , ty si najlepšia kamarátka 
na svete! Dúfam, že naše priateľstvo navždy           .
Eva: – Ty, stále           . Aj  ty si mne najlepšou kamoškou.

B)	 Určite	správne	poradie	daného	rozhovoru.	

___ Čakáš už novú školu ?
___ Díky.
___  Ja som už bol, rozhovor bol celkom príjemný a spoznal som dvoch chalanov. Tak ti držím palce, 

aby ti to dobre vyšlo. 
___  Ja som zvedavý na nové, odborné predmety a na učiteľov, ktorí nás budú vyučovať. Bol si už 

na prijímačkách?
___  Prečo si to myslíš? Mne je aj tu dobre, hoci by som už spoznal nových ľudí a som zvedavý, aká 

bude školská dochádzka.
___ Nie, až o dva týždne sa začínajú. A ty?
___ Áno, už veľmi. Podľa mňa bude to super!

C)	 Napíšte	niekoľ	kými	vetami,	či	už	čakáte	aj	vy	novú	strednú	školu	v	septembri?

 Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

D)	 Ukončite	vety.

Ozaj som taký lenivý?
Áno, lebo                                           
Vôbec nie, lebo                                           
Tvoja kamarátka je vždy taká milá?
Áno, ona                                           
Ani nie, občas                                           
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TVORBA TEXTU
A)	 	Napíšte	svoj	názor,	vysvetlite	v	7-9	vetách	nasledovnú	myšlienku:	Používanie	internetu	

pri	učení	sa	cudzích	jazykov	je	veľ	mi	osožné.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

B)	 	Napíšte	svoj	názor	v	7-9	vetách	o	tom,	kde	a	ako	môžete	využiť	svoje	jazykové	znalosti	
zo slovenčiny.
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C)	 	Napíšte	e-mail	kamarátovi,	v	ktorom	predstavíte	svoj	triedny	kolektív,	jeden	spoločný	
program	alebo	výlet.
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RODINA5.
SLOVNÁ ZÁSOBA

A)	 Doplňte	slová.	Pozor,	o	jedno	slovo	je	viac!	

 ženích, zasnúbila sa, vdovec, prisťahovali sa, rozvedení, chystá sa, pochádza, túži, prarodičia

1. Náš otec nežije s nami, moji rodičia sú              .
2. Boli sme na svadbe,              bol môj bratranec. 
3. Rodičia mojej babky ešte žijú, oni sú moji              .
4. Otcova mama dávno zomrela, dedko je              .
5. Katka po troch rokoch              s Petrom. 
6. Švagriná              zo slovenskej rodiny. 
7. Starí rodičia              k nám. 
8. Sesternica je už dva roky vydatá, už              po bábätku.

B)	 Vytvorte	slovné	spojenia	a	napíšte	ich	v	množnom	čísle.

 –  bojazlivý, chudobný, dospelý, láskavý, lenivý, milý, unavený, nervózny, netrpezlivá, nezamestna-
ný, úprimný, pracovitý

 –  syn, dcéra, susedka, krstná mama, švagor, babka, synovec, sesternica, strýko, nevesta, kmotor, 
neter

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Napíšte	päť		vonkajších	a	päť		vnútorných	vlastností.	

vonkajšie vlastnosti:
                                          

                                          

vnútorné vlastnosti: 
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D)	 	Zapíšte	slová	do	správneho	rámčeka.	Viete	kto	/	čo	patrí	k	jednotlivým	rodinným	udalos-
tiam	alebo	sviatkom?	

 – zlaté obrúčky, kmotor a kmotra, milý svedok, chutná torta, veselý ženích, mladá oslávenkyňa 
 –  kostol, sviečky, svadobní rodičia, darčeky, snúbenica, pozvánka, sobáš, krstní rodičia, párty, svä-

tená voda, nádherná kytica, veselá zábava, chutné jedlá, malé bábätko

narodeniny krst svadba zásnuby

E)	 Spojte	frázy	a	ich	významy.

Dostala som sa k tomu. Nepáčilo sa mi.
Túžia po vnúčati. V jednom dome. 
Ako dopadla? Mať čas na niečo. 
Nebolo po mojej vôli. Nevyhovuje. 
Nehodí sa. Chcú sa stať starými rodičmi.
Pod jednou strechou. Aká bola?

F)	 Dokončite	vety.	Negatívne	vlastnosti	zmeňte	na	pozitívne.	

Kto nie je bezočivý, ten je             .
Kto nie je lenivý, ten je             .
Kto nie je nervózny, ten je             .
Kto nie je hlúpy, ten je             .
Kto nie je mrzutý, ten je             .
Kto nie bojazlivý, ten je             .
Kto nie je škodoradostný, ten je             .
Kto nie je závistlivý, ten je             .
Kto nie je skúpy, ten je             .
Kto nie je zlomyseľný, ten je              .
Kto nie je namyslený, ten je             .
Kto nie je falošný, ten je             .
Kto nie je špinavý, ten je             .
Kto nie je bezcitný, ten je             .
Kto nie je arogantný, ten je             .
Kto nie je nedôverčivý, ten je             .
Kto nie je drzý, ten je             .
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A)	 Opíšte	obraz.	Odpovedajte	na	otázky.

Koho vidíte na obraze?
                                          
Kde sú? Čo robia?
                                          

                                          
Aké majú oblečenie? Použite príslovky: vľavo, vpravo, uprostred.
                                          

                                          

                                          

                                          
Opíšte dievča. Použite kľúčové slová: vlasy, tvár, oči, nos. 
                                          

                                          

                                          
Aké vnútorné vlastnosti môže mať chlapec vľavo?  Vymenujte aspoň päť. 
                                          

                                          

OPIS OBRAZU
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Aj ty máš priateľa / priateľku?
                                          
Prečo sa s ním / s ňou kamarátiš? 
                                          
Čo robíte spolu? Aké programy / aktivity máte radi? 
                                          

                                          

POROZUMENIE TEXTU
A)	 	Prečítajte	si	Text	č.	4.	v	učebnici	s	názvom	Rozdelenie práce v domácnosti	a	vyriešte	

úlohy.

B)	 Odpovedajte	na	otázky	po	maď	arsky.

Miről beszélgettek a nyolcadikosok az osztályfőnöki órán? 
                                          
Mire szoktatták kiskora óta Martint a szülei? 
                                          
Milyen feladatokat kapott? 
                                          

                                          
Milyen munkát végez Martin a húgával együtt? 
                                          

                                          
Hogyan segít a nagymamájának? 
                                          

                                          
Hol tölti a nyarat Martin? 
                                          
Mit csinálnak a nagybátyjával? Ő mit segít? 
                                          

                                          
Miért fontos, hogy a gyerekeknek is legyen feladatuk a családban? 
                                          

C)	 Prečítajte	si	text.

„Dovoľte, aby som sa predstavila.
Volám sa Klára a som dokonalá. Viem to, lebo mi to všetci hovoria. Mama, tato, babka aj prababka. 

Vlastne, nie tak úplne všetci. Mám aj dedka. On jediný to o mne nikdy nepovedal. Ale to sa neráta. 
Dedko je starý mrzút, ako vravieva babka, a reči mrzúta až tak neplatia.
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Do školy som začala chodiť tento september. Vôbec som sa nebála, školu totiž poznám perfektne. 
Moja babka tam pracovala ako učiteľka. Kým nešla minulý rok do dôchodku, chodievala som niekedy 
do práce s ňou. Škôlka ma už totiž prestávala baviť.

Babka ma naučila čítať aj počítať. Kresliť viem odmalička, mama vraví, že mám talent. Aj spievanie 
mi ide. Najradšej spievam prababke – síce je trochu nahluchlá, ale môj spev určite počuje. Stále mi 
potom totiž dlho tlieska. A veľmi ma chváli.

Do školy som teda išla pripravená na sto percent.
„No neviem, neviem, načo ty do tej školy pôjdeš, keď už všetko vieš?“ usmieval sa na mňa tatko 

v môj prvý školský deň. V duchu som mu dala za pravdu. Sama som bola zvedavá, čo také zaujímavé 
ma chcú ešte naučiť...“

úryvok z knihy Gabriela Futová: Dokonalá Klára

D)	 Dokončite	vety.

Klára vie, že je dokonalá,                                           
Jej rodina je                                           
Do školy začala                                           
Nebála sa školy,                                           
Má talent                                           
Do školy bola pripravená                                           

E)	 Označte,	či	sú	tvrdenia	pravdivé	alebo	nepravdivé.	(X)

Pravda Nepravda

1. Celá rodina jej hovorí, že je dokonalá.
2. Jej dedko je starý a mrzutý.
3. Dobre pozná školu, preto sa jej bála.
4. Jej babka je jeden rok na dôchodku.
5. Babka zle počuje, ale tlieska svojej vnučke.
6. Netešila sa na školu, lebo nebola na ňu pripravená.
7. Rodičia ju pokladali za múdru. 

DIALÓG
A)	 Zoraď	te	dialóg,	očíslujte	poradie	viet.

___	Martin:	Ale, oci, nebuď smiešny! Veď už všetci máme múdre telefóny.
___	Otec:	Nie, nezabudol som. Viem, že sa syn mojej sestry žení, len som si nevšimol, 
že už je tu čas svadby. Ako čas letí! 
___	Otec:	Naozaj? Od koho? Ukáž ju!
___	Martin:	Ocko, som rád, že konečne spoznám všetkých našich príbuzných. Dúfam, 
že tam budú všetci. Najviac sa teším na tvoju tetu a jej vnučku, na fotke sú veľmi milé 
a sympatické.
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___	Martin:	Veď vieš, že tvoj synovec sa žení. Už nám to oznámil minule, keď sme boli zablahoželať 
mojej tete k narodeninám. Aj fotky sme videli zo zásnub. Zabudol si?
___	Martin:	Pozri ocko, dostali sme pozvánku na svadbu. Je veľmi krásna!
___	Otec:	Aj ja sa teším, dúfam, že prídu všetci pozvaní hostia a po piatich rokoch sa konečne zíde 
celá naša rodina. Budeme sa mať o čom rozprávať. Zoberiem si aj foťák, aby sme mali pamiatku 
zo stretnutia.

B)	 	Doplňte	do	dialógu	slová	alebo	slovné	spojenia:	sme	sa	dohodli,	mi	páči,	byť		štíhla,	nedví-
haš,	odpustíš	mi,	som	v	poriadku,	nervózna.

Mama:	Konečne si už doma! Na čo sme ti kúpili mobil, keď ho  ? 
Lenka:	Mami, ukľudni sa, veď             , už som doma. Hudba 
bola hlučná, nepočula som, že mi zvonil mobil.
Mama:	Áno, si doma. Nevadí ti, že si prišla o hodinu neskoršie ako       ? 
Už som bola        , 
že si neprišla na dohodnutý čas. Čo sa stalo? Kde si bola?
Lenka:	Nebuď zvedavá! Všetko ti porozprávam. Diskotéka bola super! Ako som 
predpokladala, bol tam aj ten chalan, ktorý sa  , zobral ma tancovať. Keď 
skončilo disko, s kamoškou sme sa vybrali na zastávku električky, ale všimol si to aj 
ON, a ponúkol nám, aby sme išli spolu pešo, lebo aj on býva týmto smerom. Cesta pešo trvala dlhšie 
ako električkou, preto som meškala. Počas prechádzky domov sme si dobre pokecali, dozvedela som 
sa o ňom, že je vynikajúci športovec.            ,  mami? Po tomto stretnutí som veľ-
mi šťastná.
Mama:	Áno, odpustím ti, ale nabudúce aspoň zavolaj, keď meškáš. No poď, zohrejem ti večeru. 
Najedz sa, umy si zuby a šup do postele!
Lenka:	Ďakujem, neprosím si večeru, je už neskoro. Nemôžem jesť, ak chcem         .

C)	 Vytvorte	krátky	dialóg.	Napíšte	odpovede	na	otázky.

Ako si sa cítil / -la na oslave?
                                          
Často pomáhaš rodičom? 
                                          
Aké spoločné aktivity má vaša rodina? 
                                          
Ty si najmladší člen vašej rodiny? 
                                          
Páči sa ti niekto z vašej triedy? 
                                          
Koho sviatok ste oslavovali naposledy?
                                          
S kým sa kamarátiš z triedy a prečo?
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D)	 Utvorte	dialóg.

  Babka ťa poprosí, aby si jej pomohol pri nákupe. Nechceš ísť, lebo si sa dohodol s kamošom, že 
príde k vám a budete sa hrať počítačovú hru. Nájdi vhodné výhovorky, aby sa neurazila.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

TVORBA TEXTU
A)	 Napíšte	odpovede	na	otázky.	Píšte	celé	vety.

Koho si pozval na krst?
                                          
Na čom ste sa dohodli s rodičmi?
                                          
Čo si smieš dovoliť pri stole?
                                          
Ku komu sa prispôsobujú deti?
                                          
Komu pomáhaš najradšej?
                                          
Do čoho ťa zaučili rodičia?
                                          
K čomu ťa viedol dedko?
                                          

B)	 Odpovedzte	na	chat.	

  Nemôžete ísť, lebo ste sľúbili babke, že jej pomôžete. Napíšte kamarátovi takú odpoveď, aby sa 
neurazil. Vymenujte, v čom máte pomôcť babke. Navrhnite iný termín na stretnutie.

Ahoj! Poobede ťa čakám na ihrisku. Potom pôjdeme do kina. Už sa veľmi teším. 
Dohodnuté?
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C)	 	Napíšte	list	priateľ	ovi	o	tom,	ako	sa	vám	žije	spolu	so	starými	rodičmi.	Vymenujte	výhody	
a nevýhody	spolunažívania	generácií	vo	vašej	rodine.	

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

D)	 Vyjadrite	svoj	názor	na	tému:	Všetko	má	ten,	kto	má	rodinu.
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ZDRAVIE A ŠPORT6.
SLOVNÁ ZÁSOBA

A)	 Podčiarknite	správnu	príslovku	alebo	prídavné	meno.	

1. Horolezec sa často dostane vysoký / vysoko.
2. Každý šport je náročný / náročne. 
3. Lekár vyšetril pacienta dôsledne / dôsledný.
4. Strelec strelil do cieľa presný / presne.
5. Atletik hodil diskom silne / silný.
6. Športovci sú niekedy unavení aj fyzický / fyzicky.
7. Naše mužstvo zvíťazilo veľmi ťažko / ťažký.
8. Fanúšik po futbalovom zápase bol zúfalo / zúfalý. 

B)	 Pripíšte	slovesá,	činnosti	k	podstatným	menám.	Kto,	čo	robí?	

  zaplombuje, bicykluje sa, vyčistí, zbledne, korčuľuje sa, hodí oštepom, kopne loptu, skočí, zápasí, 
vyvŕta, zlomí si ruku, lezie, bojí sa, skočí flip, prihráva

Krasokorčuliarka                                           
Futbalista                                           
Atletik                                           
Zubný lekár                                           
Pacient                                           
Cyklista                                           
Horolezec                                           

C)	 Vytvorte	z	neurčitkov	slovies	podstatné	mená	a	použite	ich	vo	vetách.	

 PRÍKLAD: plávať – plávanie, plavec  Plávanie je obľúbený vodný šport. 

lyžovať sa –                                           
bicyklovať sa –                                           
korčuľovať sa –                                           
zápasiť –                                           
liečiť –                                           
jazdiť –                                           
brániť –                                           
behať –                                           
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D)	 Vytvorte	z	podstatných	mien	prídavné	mená.

uši –         kvapky oči –         zápal
srdce –         choroba koža –         vyrážky
futbal –         lopta nos –         dutina
lyžiar –         palica zub –         lekár

A)	 Opíšte	obraz	pomocou	nasledujúcich	otázok:	

	 	Aké	športové	disciplíny	vidíte	na	obraze?	Vymenujte	ich.	Používajte	výrazy:	bojový	šport,	
kolektívne	a	individuálne	športy,	loptové	hry,	zimné	športy.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

B)	 Opíšte	druhého	športovca	na	pravej	strane	obrazu.	Kto	je,	aký	má	výstroj	a	oblečenie?	

                                          

                                          

                                          

C)	 Opíšte	ženy	stojace	uprostred.	

                                          

                                          

                                          

OPIS OBRAZU
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D)	 Aké	športové	náradia	používajú	športovci?	Vymenujte	ich.

                                          

                                          

                                          

E)	 Vidíte	na	obraze	olympijské	disciplíny?	Ktoré?	

                                          

                                          

F)	 Ktorý	šport	by	ste	si	vybrali?	Prečo?	

                                          

                                          

G)	 Prečo	je	dôležité	športovať?	

                                          

H)	 Súvisí	zdravie	so	športovaním?	Ako?	

                                          

I)	 Ktorý	je	váš	obľ	úbený	šport?	Prečo?	

                                          

A)	 Prečítajte	si	Text	č.	2	v	učebnici	s	názvom	Šport podporuje zdravie	a	vyriešte	úlohy.

B)	 Odpovedzte	na	otázky	po	maď	arsky.	

Milyen sportokat különböztetünk meg a teljesítmény alapján?
                                          

                                          
Mely sportágakban versenyeztek az első olimpián? 
                                          

                                          

                                          
Mit bizonyítottak a sportolók az olimpián? 
                                          

                                          
Hol képviselik a bajnokok az országaikat? 
                                          

                                          
                                          

POROZUMENIE TEXTU
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Melyek a nyári olimpiai sportágak? 
                                          

                                          
Milyen sportágakban mérik össze erejüket a sportolók a téli olimpián? 
                                          

                                          
Miért kellene minden nap sportolnunk? 
                                          
Mit kell tennünk az egészségünk megőrzése érdekében? 
                                          

C)	 Prečítajte	si	text.

Liečim, liečiš, liečime

Liečiteľstvu sa ľudia venovali od nepamäti. Ľudové 
liečiteľky dobre poznali liečivé rastliny a ich účin-
kami pomáhali ľuďom zbaviť sa ťažkostí. Herbár, 
knihu o liečivých rastlinách, už poznali aj v stre-
doveku. V tejto knihe boli popísané rastliny a ich 
liečivé účinky. Stredoveké herbáre prinášali množ-
stvo informácií o účinkoch bylín, ich príprave 
a použití v liečiteľstve ľudí i zvierat. Herbár, ktorý 
mal vysokú úroveň, v domácnostiach používali 
ako praktickú príručku k liečeniu či vareniu. Naj-
starší herbár, ktorý vytlačili v roku 1486, nájdeme v archíve Slovenskej národnej knižnice. Používali ho 
ako encyklopédiu, zbierku vedomostí o rastlinách, zvieratách a aj mineráloch a ich využití v lekárstve. 
Slovenská národná knižnica vlastní aj jeden z najvýznamnejších herbárov, Herbarius z roku 1486. 
Vzácna kniha obsahuje rukopisné názvy jednotlivých rastlín v bosniančine, slovenčine, ba aj v inom 
slovanskom jazyku. Otec botaniky, H. Bocko v 16. storočí napísal viac ako 410 – stranový herbár. 
Tento vzácny herbár obsahuje 477 ilustrácií rastlín, ako aj zoznam bylín, ovocia a stromov v latinčine 
a gréčtine. Dielo obsahuje aj register chorôb v nemčine. 

D)	 Označte,	či	sú	tvrdenia	pravdivé	alebo	nepravdivé.	(X)

Pravda Nepravda

1. Ľudové liečiteľky poznali účinok rastlín, ale nepomáhali ľuďom.
2. V najstaršom herbári sú používané aj české názvy rastlín a chorôb.
3.  V stredovekých herbároch boli opísané informácie o liečbe ľudí 

a zvierat.
4. V domácnostiach ich používali iba pri varení.
5. Minerály majú aj liečivé účinky.
6. Rukopisy z roku 1486 sú iba v slovenčine.
7. V knižnici majú aj ilustrovaný herbár. 
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E)	 	Prečítajte	si	text.	Doplňte	do	viet	chýbajúce	slová	alebo	slovné	spojenia.	Písmeno	pred	
správnym	riešením	napíšte	do	tabuľ	ky.	Pozor,	o	dve	slová	je	viac!

Ahoj Gregor!
Prepáč, že som sa neozval. Vieš čo sa stalo so mnou?    1.    ľavý členok. Napíšem ti, ako sa to 
stalo. Konečne prišiel vytúžený víkend a v 13. obvode otvorili nový    2.   . V sobotu po obede 
sme si ho s rodičmi išli pozrieť. Ja som si bral so sebou aj svoj    3.   . Na vyznačenej dráhe bolo 
veľa ľudí, medzi nimi aj partia tinédžerov, ktorí skateboardovali proti smeru. Nemohol som sa im 
vyhnúť, traja    4.   , spadol som a zabolel ma členok. Nevedel som sa postaviť, moji rodičia ma 
odniesli k autu a zaviezli ma do blízkej    5.   . 
Pred nemocnicou ma posadili do vozíčka a išli sme na recepciu. 
Tu sme odovzdali moju    6.    a porozprávali sme¸ čo sa 
stalo. Prišiel jeden pán, ktorý tlačil vozík so mnou    7.   . 
Po pol hodine bola hotová snímka, podľa ktorej chirurg určil moju 
diagnózu,    8.   . Výťahom ma vyviezli na tretie poschodie 
do veľkej ambulancie. Zdravotná sestra sa s rutinou dala do prá-
ce. Po koleno mi natiahla biely mäkký obväz, ktorý začala obkladať 
vlhkým    9.   . Zo začiatku to bolo studené, ale neskôr, ako 
schla sadra, sa to zohrievalo. Asi dvadsať minút som musel čakať, 
kým stvrdla sadra. Oznámili nám, že o týždeň mám prísť na kon-
trolu a zatiaľ nesmiem chodiť. Rodičia ma pred nemocnicou z vozí-
ka presadili do auta a išli sme domov. 
Teraz ležím doma a čakám, kedy budem môcť chodiť aspoň 
   10.   . Mám super prázdniny!
S pozdravom:
 Martin

A) – nemocnice
B) – zlomil som si
C) – na röntgen
D) – vrazili do mňa

E) – s barlami
F) – nohu
G) – športový park
H) – zlomený členok

I) – zdravotnú kartu
J) – sadrovým obväzom
K) – nový skateboard
L) – na posteľ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

mart.hrab13@gmail.com

Nehoda
greg.kuc13@hotmail.com
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DIALÓG
A)	 Usporiadajte	správne	dialóg,	očíslujte	poradie	viet.

___	Gregor:	Bolo by fajn, ale pred lezením po skale budeme trénovať na umelej 
stene. Keď ma navštíviš, nacvičíme si to v parku adrenalínových športov. O program 
už mám postarané! 
___	Gregor:	Ahoj, Martin! Už som doma, ozývam sa, ako som ti sľúbil.
___	Gregor:	Cesta bola dlhá, ale dobrá. Chcem sa ti poďakovať za milé pozvanie. 
Veľmi dobre som sa cítil u vás. Som rád, že som si mohol vyskúšať horskú cyklistiku. 
Priznám sa, že som mal obavy, veď sa bicyklujem iba po cyklistických chodníkoch. 
Ale bol to nezabudnuteľný zážitok. A predstav si, prestal som kašlať. Každodenné 
prechádzky po horách na čerstvom vzduchu mi zmiernili astmatické záchvaty.
___	Gregor:	Ahoj, maj sa!
___	Martin:	Po skale som už liezol s otcom, dúfam, že aj umelú stenu zvládnem. Maj sa!
___	Martin:	Ahoj Gregor! Aká bola cesta domov?
___	Martin:	Super! Teším sa, že naše stretnutie ti prispelo aj k uzdraveniu. Vidíš, aj príroda a čistý 
vzduch sú dobrými lekármi. Nabudúce, keď prídeš ku mne, vyskúšame aj horolezectvo. Čo ty na to?
___	Martin:	Haló, prosím!

B)	 Doplňte	dialóg

Ty:                            pán sused?
Sused: Ďakujem, už sa mám lepšie. Lieky mi pomohli.
Ty:                            do práce? 
Sused: Ešte nie, musím doma oddychovať. 
Ty: Prečo                            v posteli? 
Sused: Lekár mi prikázal, aby som denne pol hodinku strávil  na čerstvom vzduchu. 
Ty: Prajem vám                           .
Sused: Ďakujem.

C)	 Vytvorte	dialóg	v	lekárni.	Očíslujte	poradie.	

Ukáž, pozriem sa na to. Potrebuješ 
na to antiseptický krém.

Môžem ti pomôcť?Ďakujem. Môžete mi dať aj 
nepremokavú náplasť? 

Samozrejme. Máme dvojakú, užšiu 
a širšiu? Akú potrebuješ? 

  

  

  

  

  

  

  

Áno, včera som si porezal palec. Bolí ma 
a krváca. 

Tú užšiu si prosím.

Páči sa, bude to 12, 30 eur. 
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D)	 Vytvorte	dialóg.	

  Kamarát ťa volá do pizzerie. Nechceš ísť, lebo sa o 10 minút začína televízne vysielanie futbalového 
zápasu. On trvá na tom, aby ste išli. Presvedč ho, prečo chceš pozerať futbalový zápas. 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

TVORBA TEXTU
A)	 Napíšte	vety	so	slovami.

zlomiť si –                                           
venovať sa –                                           
vyhýbať sa –                                           
vyšetriť –                                           
otužovať sa –                                           
byť slabý –                                           



52

 6
. Z

D
R

A
V

IE
 A

 Š
P

O
R

T

B)	 	Napíšte	e-mail	kamarátovi	o	vašom	tréningu,	na	ktorom	ste	sa	zúčastnili	prvýkrát.	
Poď	akujte	sa	mu,	že	vám	dobre	poradil.	Píšte	o	športe,	o	trénerovi,	o	športovcoch	 
a	o	tom,	ako ste	trénovali.	

              

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Odpovedzte	na	chat,		napíšte	kamarátovi,	ako	vás	liečila	mama.	

Ahoj. Nehnevaj sa, ale nemôžem ísť s tebou v sobotu na koncert. Bolí ma hlava, 
kašlem a mám aj horúčku. Do soboty sú už len tri dni.
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D)	 	Vyjadrite	svoj	názor	na	tému:	Deti	sa	v	dnešnej	dobe	málo	pohybujú.	Nedostatok	pohybu	
môže	byť	aj	príčinou	niektorej	choroby.	Súhlasíte?	

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



54

 7
. V

 R
E

Š
TA

U
R

Á
C

II
, H

O
S

TI
N

A
, P

Á
R

TY

 

V REŠTAURÁCII, HOSTINA, 
PÁRTY7.

SLOVNÁ ZÁSOBA
A) Utvorte vety z nasledovných slov.

Gregor, pozvať, kamarát, na, pizza
                                                                                    
Zajtra, my, ísť, do, hostinec
                                                                                    
Minulý víkend, rodina, byť, na, hostina
                                                                                    
Vy, vybrať si, už, druhé jedlo?
                                                                                    

B)	 Vyberte	správne	zámeno	a	podčiarknite	ho.

Prineste nami / nám / nás polievku a perkelt. 
Môžem vás / vami / vám poprosiť o jednu kávu?
Mne / Mňa / Mnou dajte jednu minerálku.
Dajte mne / ma / mi prosím, rezeň s hranolkami.
Ťa / Ti / Tebe chutila polievka?
Chutí ťa / teba / ti slepačia polievka?

C)	 Vety	z	predošlej	úlohy	preložte	do	maď	arčiny.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



55

 7
. V

 R
E

Š
TA

U
R

Á
C

II
, H

O
S

TI
N

A
, P

Á
R

TY

D) preto / lebo	–	Vyplňte	tabuľ	ku.	Pomôže	vám	pravidlo	na	konci	učebnice.

1. Martin a Peter sú spolužiaci, a) preto si objedná parené buchty.
2. Lenka a Eva sú kamarátky, b) preto sa stravuje v špeciálnej reštaurácii.
3. Gregor sa nemusí učiť po slovensky, c) lebo býva na Slovensku.
4. Lenka má intoleranciu, d) preto si kúpi dnešné menu.
5. Gregor má rád tradičné jedlá,  e) lebo sú rady spolu. 
6. Eva sa chce rýchlo najesť, f) lebo chodia do tej istej triedy.

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

A)	 	Pozrite	si	1.	obraz.	Zahrajte	si	hru:	Len	jedna	minúta.	Za	jednu	minútu	o	obraze	napíšte	
čo	najviac:

– podstatných mien: Kto? Čo?
                                                                                    

                                                                                    
– slovies: Čo robí? Čo robia na obraze?
                                                                                    

                                                                                    
– prídavných mien: Aký? Aká? Aké?
                                                                                   
                                                                                    

OPIS OBRAZU
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B)	 	Opíšte	obraz	pomocou	kľ	účových	slov:	živiny,	zdravé	jedlá,	víno,	alkohol,	zdravé	stravo-
vanie.

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

C)	 	Napíšte	svoje	myšlienky	o	2.	obraze.	Kľ	účové	slová	sú	nasledovné:	rodinná	hostina,	grilo-
vačka,	vtipkovanie.
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POROZUMENIE TEXTU
A)	 Prečítajte	si	nasledujúci	e-mail.

Ahoj Lukáš,
veľmi som sa potešil, keď som dostal Tvoj e-mail. Práve dnes mi napadlo, že Ti už konečne napí-
šem o tom, ako sa už    1.   s našimi na moju rozlúčkovú slávnosť. Rozprávať sme sa začali 
o tom, keď sme sa minule zastavili v jednom hostinci blízko    2.   . Bol to príjemný rodinný 
podnik, vo vnútri s veľkými, drevenými stolmi, a vonku mali aj veľkú terasu so slnečníkmi. Teraz 
ale boli    3.   , to je jasné. Mame sa hneď zapáčil priestor, a opýtali sme sa hlavného čašníka, 
či    4.    terasu na jún. Ja viem, že to je ešte veľmi skoro, ale pomysli si, ak chceme pozvať tú 
najbližšiu našu rodinu, aj tak nás bude asi 40 ľudí! A to je už dav, či nie?

No, a    5.   , čašník nám povedal, že už teraz majú obsadené všetky víkendy, ale na piatky 
majú ešte voľné termíny. Práve na ten piatok mali ešte    6.   , kedy sa bude konať v škole roz-
lúčková, takže sa nám podarilo rezervovať terasu. Počas obeda sme sa báli len toho, že ako budú variť. 
Či nám vôbec    7.    tunajšie špeciality. Ale sme sa nesklamali. Otec si objednal    8.    
s  knedľou, mama mala chuť na zeleninu, preto 
si    9.    kuracie soté s čínskou zeleninou, Jožo 
a Milan si dali bravčové karé    10.    a ja moje 
obľúbené kačacie stehno. Každému chutil obed, jedlá 
boli vynikajúce. 

Verím, že Ťa môžem privítať v júni u nás na mojej 
rozlúčkovej slávnosti a na obede. Zapíš si do kalendá-
ra 12. jún, aby si nezabudol! Počítam s Tebou. Zatiaľ 
Ti ale pošlem aj pozvánku. Maj sa, napíš mi, ak máš 
niečo nové. Čau!
 Martin

B)	 	Doplňte	písmená	chýbajúcich	slov	do	tabuľ	ky,	aby	bol	text	zrozumiteľ	ný.	Pozor!	Dve	slo-
vá,	výrazy	nepatria	do	textu.

A) – k Popradu
B) – môžeme rezervovať 
C) – voľný priestor 
D) – vopred chystáme

E) – dlhý stôl
F) – predstav si
G) – si pýtala
H) – zatvorené

I) – sesternicu 
J) – hovädzí guláš
K) – budú chutiť
L) – s hríbovou omáčkou

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

mart.hrab13@gmail.com

Rozlúčková
luk.kov14@gmail.com
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C)	 	Prečítajte	si	v	učebnici	text	pod	názvom	Módne a vkusné párty jedlá	a	napíšte	odpovede	
po	maď	arsky.

Milyen látogatásokat tesznek ismerőseink, barátaink? Mit csinálunk ilyenkor közösen?
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
Mi esik jól az embernek, még ha nem is éhes vagy szomjas?
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
Mely családi ünnepekre készülünk fel előre? Sorold fel őket!
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
Mit szeretnek fogyasztani a felnőttek?
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
Fordítsd le a 2. parti tippet. Segít a www.slovnik.azet.sk  weboldal.
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DIALÓG
A)	 Prečítajte	si	rozhovor	a	doplňte	chýbajúce	slová	tak,	aby	text	bol	zrozumiteľ	ný.

 máš pocit, jedzme, ti prajem, so siedmakmi, si mala, z dejepisu, Dáš si 

Matka: – Tak, čo nového v škole, Gregor?          ešte varené zemiaky?
Gregor: – Nie, už nechcem. Písali sme písomku         . 
Matka: – A ako sa ti podarila, aký         z toho? Prosím ťa, podaj mi soľ.
Gregor: – Páči sa. Myslím si, že dobre. Dátumy a výrazy som vedel, zo šiestich 
úloh v jednej nie som si istý. 
Matka: – Dobre, si šikovný. 
Gregor: – A ty, mami, aký          deň? Prosím si ešte mäso.
Matka: – Nech sa páči. Nič moc. S piatakmi som mala vynikajúcu hodinu, ale         , 
to bola hrôza.
Gregor: – Veď pamätaj sa mami, aký som bol aj ja pred rokom. Stále som bol unavený. Vieš, tá pu-
berta...
Matka: – Viem, synku, viem. No,      , lebo nám vychladne obed. Dobrú chuť      . 

B)	 Dokončite	vety.

Bol si u kamaráta?
Áno, dobre sme sa zabavili,
                                          

                                          
Nie, nechcelo sa mi,
                                          

                                          

Prídeš k nám večer?
Áno, už veľmi čakám,
                                          

                                          
Nie, nehnevaj sa, nemôžem,
                                          

                                          

C)	 Rozhovor	dajte	do	správneho	poradia,	očíslujte	vety.

___	Martin: – To bol úžasný film, ani som si nemyslel, že bude natoľko zaujímavý.
___	Martin: – Ja mám chuť teraz na niečo exotické...napríklad taký gyros by bol perfektný. 
___	Martin: – Fajn, zatiaľ čau.
___	Peter: – Áno, ani ja som si nemyslel. Tak ubehli dve a pol hodiny, že som ani nezbadal. No, kam 
pôjdeme si zajesť niečo? Tu v pláze na konci nákupnej uličky sú rýchle občerstvenia. Ja si dám nejaký 
hamburger, tam je moja obľúbená reštaurácia.
___	Peter: – Tak choď a kúp si gyros aj ja si kúpim hamburger a stretneme sa pri stoloch pri klzisku.  
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D)	 Zmeňte	dialóg	podľ	a	vášho	záujmu,	napr.	koncert	–	pizza	–	zmrzlina.	Napíšte	ho!

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

E)	 	Napíš	rozhovor	o	tom,	že	ste	v	hostinci	s	kamarátom	a	chcel	by	si	zaplatiť	účet.	Máš	len	
bankovú	kartu,	ale	práve	nefunguje	platobný	terminál	a	prijímajú	len	peniaze.	Požičaj	si	
peniaze	od	kamaráta.
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TVORBA TEXTU
A)	 	Napíšte	list	svojmu	kamarátovi,	v	ktorom	mu	opíšete	svoje	stravovacie	zvyky.	Čo	a	koľ	ko	

jedávate	cez	týždeň	a	čo	cez	víkend.	Ktoré	je	vaše	obľ	úbené	jedlo?

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

B)	 Vyjadrite	svoj	názor	na	nasledujúcu	myšlienku.	Súhlasíte	s	tým?

  Ľudia v každodennom živote uprednostňujú zdravé jedlá v rýchlych občerstveniach a v samoob-
sluhách, lebo ušetria tým čas.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 	Napíšte	krátky	odkaz.	Pozvite	kamaráta	/	kamarátku	na	svoju	párty,	ktorá	bude	vonku	
na terase.	Poproste	ho	/	ju,	aby	priniesol	/	-la	nekajé	spoločenské	hry.
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Krížovka 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Riešenie:                                    

NA ZÁBAVU

1. sós (aké?)
2. buli más szóval
3. frissítő
4. ital
5. függő (személy)

6. megrendel
7. szósz
8. – – – 
9. betartja
10. vendéglő

11. vitaminok
12. temetés
13. keresztelő
14. önkiszolgáló
15. napernyő

16. szükséges (aké?)
17. desszert
18. ünnepség
19. bérmálkozás
20. diéta
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NÁKUPY, OBLIEKAME SA8.
SLOVNÁ ZÁSOBA

A) Nasledujúce slová napíšte do vhodných viet.

 v samoobsluhe, tovar, pohyblivými schodmi, vo výklade, zákazníkov

Kupujúci sa môžu dostať          na vyššie poschodia nákupného centra.
Rôzne reklamy prilákajú          do obchodov. 
Na poličkách a na vešiakoch je vyložený najnovší         . 
Kupujúci        sa prechádzajú nákupnými vozíkmi, do ktorých si sami vložia produkty. 
        , za sklom sú preoblečené bábky, ktoré predstavujú najnovšiu módu.

B) Spojte slovesá s vhodnými podstatnými menami.

1. platíte a) túto blúzku 
2. vrátite b) najnovšiu módu
3. vyskúšam c) internetovú objednávku 
4. sleduješ d) bankovou kartou 
5. vyplníme e) pokazený tovar 

1. 2. 3. 4. 5.

C) Napíšte vety s predošlými slovnými spojeniami.

        
        
        
        
        

D)	 Ktorý?	Ktorá?	Ktoré?	Ktorí?	Doplňte	slová	do	viet.

 PRÍKLAD: Predavač je muž, ktorý ponúka tovar kupujúcim.

Kupujúci sú ľudia,          v obchodoch si vyberajú a kúpia tovar.
E-shop je elektronický obchod,          ponúka rôzne tovary na nákup cez internet.
Veľkosť je miera,          naznačí aké veľké oblečenie si máme kúpiť.
Účet je listina,          obsahuje finančný nárok za niečo.
Cena sú peniaze,          zaplatíme v pokladni za výrobok.
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E)	 Napíšte	vlastnými	slovami,	čo	znamenajú	tieto	slová.

predať:                                           
obchod:                                           
pokladňa:                                           
mejkap:                                           
kuriér:                                           

F)	 Kedy	používame	slovíčko	„sa”?	Pomoc	nájdete	na	konci	učebnice.

 uraziť – uraziť sa, dusiť – dusiť sa, fotografovať – fotografovať sa, nudiť – nudiť sa, učiť – učiť sa

Mama a Eva sa pohádali, lebo Eva        mamu, preto     mama       .
Mama k mäsu       kapustu. Počas obeda teta prehltla kus mäsa, teraz kašle a         
     . Lenka        hlavné mesto, lebo má rada pekné obrázky o budovách.
Po ulici stretne slávnu speváčku, s ktorou        práve       .
Martin nerád chodí kupovať, lebo ho        kupovanie. Počas veľkých nákupov v plá-
ze              , radšej si sadne s ockom na lavičku.
Deti               rady po slovensky, lebo ich        dobrá učiteľka.

OPIS OBRAZU
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A)	 Opíšte	1.	obraz.

Čo si chce kúpiť mladý pár?
                                          

                                          
Aký je výber športových topánok?
                                          

                                          
Opíš mladýh ľudí, ako sú oblečení?
                                          

                                          
Čo si myslíš, kam sa chystajú?
                                          

                                          

                                          
Opíš obraz pomocou kľúčových slov: kolekcia, kupujúci, výber, móda.
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A)	 Napíšte	svoje	myšlienky	o	2.	obraze.

Kto čo skúša v obchode elektrospotrebičov?
                                          

                                          

                                          
Čo je vyložené v pozadí?
                                          

                                          
Vaša rodina už kupovala na splátky niečo? Čo?
                                          

                                          

                                          
Čo si myslíš o reklamách? Vplývajú na teba?
                                          

                                          

                                          

A)	 Prečítajte	si	nasledujúci	text	o	vlogerkách,	potom	odpovedzte	na	otázky.

  Predstavíme Vám dve vlogerky zo Slovenska, ktoré sa zaujímajú o módu a trendy štýl, a denne 
pripravujú videá pre Vás.

Slávka Novotná je veselá    1.   , ktorá vlogu-
je pod menom Novoslava. Vo svojich videách hovo-
rí    2.    aj o jedle, cestovaní, móde a oblečení. 
Medzi jej oblečením    3.    bodkované aj pásikavé 
kolekcie, doplnky a trendové šály. Keďže má tmavé vla-
sy,    4.    svetlé oblečenia. Denne prináša infor-
mácie zo sveta módy, dáva nápady kam    5.    
na nákupy.
Soňa Bieliková je štýlová, pestrá a hravá vlogerka, kto-
rá    6.    prírodu a farby. Vo svojich videách 
pod menom Soňka sa vyberie    7.   , skadiaľ nám 
dáva inšpirácie ako používať farebné doplnky, alebo ako 
si máme urobiť    8.    mejkap.    9.    sil-
nejšie odtiene na oči a rúž. Zaoberá sa témou ako zodpo-
vednejšie nakupovať a kde hľadať tú správnu inšpiráciu 
v móde. Nebojí sa zimy, ani dažďa a do každého poča-
sia sa oblečie farebne, čím pôsobí aj vo všedných dňoch 
ako    10.   .

POROZUMENIE TEXTU
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B)	 	Doplňte	písmená	chýbajúcich	slov	do	tabuľ	ky,	aby	bol	text	zrozumiteľ	ný.	Pozor!	Dve	slo-
vá,	výrazy	nepatria	do	textu.

A) – červeným
B) – o sebe
C) – do prírody
D) – pristanú jej

E) – trendy
F) – má rada
G) – žiarivé slnko
H) – dievčina

I) – sa vybrať
J) – nájdeš
K) – kamene
L) – Uprednostňuje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C)	 Vyberte	si	jednu	z	vlogeriek	a	napíšte	celými	vetami	ako	vyzerá,	ako	je	oblečená.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

D)	 Vysvetlite	vlastnými	slovami	čo	znamenajú	tieto	výrazy:

vlogerka:        
                                          
štýlová:        
                                          
zodpovedné nakupovanie:        
                                          

E)	 	Predstavte	sa	aj	vy,	ako	vloger,	vlogerka.	Napíšte	/	vymyslite	niekoľ	ko	viet	o	sebe,	o vlast-
nom	štýle,	o	téme.	Ak	máte	možnosť	urobte	aj	vy	krátke	video	o	vašom	oblečení	a štýle.

 Alebo: predstavte svojho obľúbeného vlogera, vlogerku.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

F)	 	Prečítajte	si	text	v	učebnici	s	názvom	Môj príbeh – ako som kúpil kabát na internete	a od-
povedzte	písomne	na	otázky.

Miért nem tud Gregor a családjával bármikor elmenni vásárolni?
                                          

                                          
Gregor bátyjának, Milánnak ki és hogyan segít az internetes vásárlásban?
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Miért nem volt jó a tavalyi télikabát?
                                          

                                          
Mi történt a megrendelés után három nappal?
                                          
Mi volt a probléma az új kabáttal?
                                          

                                          
Fordítsd le a szöveg végén lévő jótanácsot. Segít a www.slovnik.azet.sk oldal.
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

DIALÓG
A)	 Doplňte	chýbajúce	slová	do	rozhovoru.

 bezdrôtové, slúchadlá, zvuk, pomoc, bežci, si zoberiem

– Dobrý deň. Prosím vás, potrebujem          k môjmu mobilu.
– Dobrý deň. Aké by ste chceli? Máme kvalitnejšie, tieto sú         , do uší pre iPhone. 
– Alebo chcete káblové, cez hlavu? Tie sú lacnejšie.
– Asi          tieto čierne, káblové. Asi budú dávať 
– lepší          ako tie malé do uší.
– Tie bezdrôtové si kupujú väčšinou          alebo šoféri.
– A kde môžem zaplatiť za tovar?
– Choďte rovno, pri dverách uvidíte pokladňu. 
– Ďakujem vám za          .
– Nemáte za čo. Dovidenia!
– Dovidenia!

B)	 Prepíšte	rozhovor	nasledovne:	kupujete	USB	kľ	úč	/	opasok	/	puzdro	na	mobil.
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C)	 	Tvoja	kamarátka	ť	a	poprosí,	aby	si	jej	pomohla	vybrať	vhodný	lak	na	nechty.	Choď	te	spo-
lu	do	drogérie.	Napíš	o	tom	rozhovor.	

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

TVORBA TEXTU
A)	 	Napíšte	e-mail	kamarátovi	o	tom,		ako	ste	kúpili	na	internete	knihu	/	odev	/	slúchadlá	/	

puzdro	na	mobil.	Prečo	ste	objednali	z	domu	tento	produkt,	vyzdvihnite	prednosti	tohto	
typu	nákupu.
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B)	 	Napíšte	kamarátovi	list	o	tom,	čo	si	myslíte	o	kupovaní	cez	internet.	Vyzdvihnite,	v	čom	
má	prednosť	a	v	čom	nie.	Porovnajte	klasický	nákup	s	internetovým	nákupom.	
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VOĽNÝ ČAS:
ŠPORT – ZBIERANIE9.

SLOVNÁ ZÁSOBA
A) Napíšte správny tvar slovesa do viet.

 chcem, budeme, môžeme, chceme, má, musíme

Otec nám povedal v piatok, že cez víkend          načerpať energiu v prírode. Myslel 
som na to, že pôjdeme na túru do hôr, aj tam sa          regenerovať.         vy-
raziť čím skôr, aby sme došli domov, kým je svetlo. Kto pôjde so mnou         si zobrať 
so sebou v ruksaku pršiplášť, vodu a jedlo. Do kopca         kráčať pomaly, kvôli dedkovi 
často         oddychovať.

B)	 	Utvorte	zo	slovných	spojení	vety	v	prítomnom,	aj	v	minulom	čase	pomocou	modálnych	
slovies.

 chcieť – smieť – môcť – musieť – mať – vedieť

kráčať po chodníku
                                          

                                          
kochať sa v prírode
                                          

                                          
zastaviť sa na prestávku
                                          

                                          
vyskúšať si horolezectvo
                                          

                                          
podľahnúť panike
                                          

                                          

                                          
čakať nebezpečenstvá
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C)	 Spojte	slová	podľ	a	významu.

môžem si vyskúšať vo wellnese
najviac viem  relaxovať extrémne športy
chcem sa venovať chytať ryby
musím horolezectvu
mám trému na nočnej túre

D) Napíšte opak slovných spojení.

smiem podľahnúť panike –        
nechcem mať ťažkosti –        
viem posilniť kondičku –        
musím si zvyknúť na pešiu turistiku –        
nemám si vybrať program na víkend –        
v sobotu si môžeme oddýchnuť –        

E)	 Doplňte	odpovede	na	otázku:	Čo	môže	byť	predmetom	zberateľ	skej	vášne	podľ	a	vás?

 PRÍKLAD: Ja zbieram známky.

Ty        
On        
Ona        
Kto akú zbierku má?
Ja mám vlastnú zbierku servítok.
My        
Vy        
Oni        

OPIS OBRAZU
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A)	 Opíšte	obraz,	použitím	slovných	spojení:	

– vysadnúť si na koňa
– báť sa koňa
– jazdiť na koni
– trénovať s koňom
– má výdrž
– obdivujem ho
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

B)	 Aké	činnosti	vidíte	na	obraze.	Čo	robí?	Čo	robia	na	obraze?

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 Vyberte	si	jednu	osobu	a	opíšte	ju.

postava:
                                          
výzor:
                                          
vlasy:
                                          
oblečenie:
                                          
obuv:
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POROZUMENIE TEXTU
Venujem sa zaujímavému športu, jazde na koni. Môj starý otec má kone, s ktorými chodí na pole pra-
covať. Cez víkendy nám, vnúčatám dovoľuje starať sa o kone – obriadiť, očistiť, učesať, upratať okolo 
nich a dať im seno. Sľúbil nám, že raz pôjdeme spolu do Topoľčianok, pozrieť sa na slávny žrebčín, kde 
chovajú aj predávajú športové kone a organizujú aj medzinárodné preteky. Najbližšie preteky budú 
1. mája.

A)	 Označte	s	písmenom	X,	ktorá	veta	je	pravdivá.

___ Nagyapám a lovassporttal foglalkozik.
___ Nagyapám lovaival a földeken dolgozik.
___ Minden hétvégén lóversenyre megyünk.
___ A legközelebbi nemzetközi lóverseny május 1-én lesz.
___ Topolčiankyban híres lovarda található.

TRADIČNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Národný žrebčín Topoľčianky

1. mája 2021

PROGRAM:

 09.00 hod.  Otvorenie jazdiarne a hipologickej expozície doplnenej o výstavu fotografií
 „Jazda kráľov – hrdosť, úcta, tradícia“
 10.00 hod.  Verejné tréningy športových koní (vstup zdarma)
 14.00 hod. Slávnostný galaprogram (vstup na základe zakúpenej vstupenky)
  Vstup na tribúny bude povolený len s platnou vstupenkou, ktorú si môžete kúpiť aj na mieste 

od 09.00 hod.

CENA VSTUPENKY NA GALAPROGRAM:

 – deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby (bez nároku na sedadlo) zdarma
 – predaj vstupeniek v sieti Ticketportal:
 a) pôvodná tribúna (osoba) 5.00 – EUR
 b) nová sedačková tribúna (osoba) 6.00 – EUR
 – dopredaj vstupeniek počas programu
 a) pôvodná tribúna (osoba) 6.00 – EUR
 b) nová sedačková tribúna (osoba) 7.00 – EUR
 Počas programu si môžete:
 • v stánku zakúpiť aj suveníry NŽ Topoľčianky
 • zaplatiť jazdu na koni 
 • povoziť sa na koči v zámockom parku, alebo navštíviť Zubriu oboru
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B) Nájdite odpovede na otázky v texte.

Mikor lesz az ünnepélyes gálaprogram? 
                                          
Ki ülhet fel a lelátóra?
                                          
Hol lehet jegyet venni?
                                          
Lehet lovagolni a program ideje alatt?
                                          
Hol lehet ajándéktárgyakat venni?
                                          
Mennyibe kerül egy helyszínen megvásárolt jegy?
                                          
Mikor kezdődnek a nyilvános tréningek?
                                          

C)	 	Čo	znamenajú	slová?	Nájdite	ich	v	elektronickom	slovníku:	

 https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj

OPRATA je        
SEDLO je        
ŽREBČÍN je        
DOSTIHY sú        
PODKOVA je        
PRILBA je        

D)	 Ako	by	ste	mohli	povedať		inak?

venujem sa jazde na koni –        
vysadnúť do sedla –        
starať sa o kone –        
pozrieť sa na žrebčín –        
organizujú jazdecké preteky –        

DIALÓG
A)	 Doplňte	dialóg	so	slovami.

 koni, tréner, odvážnejšia, fotku, prilbu, internete, trénovať

Lenka: Ahoj Eva, videla som zaujímavú            o tebe na          .
Eva: Na ktorú myslíš?
Lenka: Sedíš na               , máš                na hlave.
Eva: Áno, týždenne trikrát chodím        .
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Lenka: Naozaj? 
Eva: Už druhý rok chodím, a         mi hovorí, že som čoraz           , 
vytrvalejšia a bystrejšia. 
Lenka: To je fajn.

B)	 Urobte	správne	poradie	nasledujúceho	rozhovoru.

___ Na ktorú myslíš?
___ Naozaj? 
___ To je fajn.
___ Ahoj Eva, videla som zaujímavú fotku o tebe na internete.
___ Sedíš na koni, máš prilbu na hlave.
___ Už druhý rok chodím a tréner mi hovorí, že som čoraz odvážnejšia, vytrvalejšia a bystrejšia. 
___ Áno, týždenne trikrát chodím trénovať.

C)	 Dokončte	zložené	vety	v	dialógu	s	uvedenými	slovnými	spojeniami	podľ	a	významu.

 – prečo nosia podkovy, ako vidia a počujú 
 – kde som sa naučila zbaviť sa strachu
 –  keď som začala chodiť do táborov a na 

kurz jazdenia
 – či by si mohol cez víkendy prísť aj ty
 – že ty si bystrá na koni
 – ale sa trošku bojím koňa 
 – tak daj mi vedieť, ak áno 

Gregor: Rád by som vyskúšal jazdu na koni. 
Lenka hovorila,       
      .
Eva: Áno, ale ja už jazdím od malička.
Mala som šesť rokov,       .
Gregor: Naozaj? Prezraď mi, ako sa to začalo?
Eva: Najprv som bola cez leto v týždňovom tábore,      
 . A teraz už za nič na svete by som nevymenila tento šport.
Gregor: Aj ja by som chcel jazdiť,       .
Eva: Treba dobre spoznať koňa. My sme sa o nich na tréningoch naučili, prečo kone spia postojačky, 
kto vymyslel sedlo,       
 .
Gregor: Ako by som to mal začať ja?
Eva: Pozhováram sa s mojím trénerom,   
 .
Gregor: Výborný nápad. Dohodnuté,       
 .
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TVORBA TEXTU
A)  Napíšte e-mail kamarátovi na tému Boli sme na túre v Nízkych Tatrách	použitím	uvede-

ných výrazov.

 – ako prvá som si všimla
 – nepredvídateľné zmeny počasia
 – dostať sa do ťažkostí
 – kráčať rovnakým tempom
 – sústrediť sa na chôdzu a značky
 – čakajú nás nebezpečenstvá
 – pozorovať prírodu

.                                          
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B)	 	Na	základe	textu	v	knihe	na	strane	č.	122.	napíšte	sloh	na	tému	Relax pri vode	použitím	
uvedených výrazov.

 – som hladný ako vlk
 – bohaté na zážitky
 – vôbec sme sa nenudili
 – dobre nám padla večera
 – užiť si naplno

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C) Napíšte krátku správu o tom, kam sa chystáte cez víkend s rodinou.
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10.
SLOVNÁ ZÁSOBA

A) Napíšte do viet správnu formu nasledujúcich slovies.

Ak som doma, cez wifi (ja, napojiť sa)        na internet.
Od rána do večera (vy, napojiť sa)        na sieť a sledujete aktuality?
Minule v reštaurácii (my, napojiť sa)        na voľný internet.
Len stále (ty, četovať)        a so mnou sa nerozprávaš.
Po večeroch rada (ja, četovať)        s kamarátkami.
Dnešná mládež rada (ona, pozerať)        originálne seriály, lebo takto si rozširuje slovnú 
zásobu.
Nasledovníci obľúbeného vlogera radi (oni, pozerať)        videá o jeho každodenných 
udalostiach.

B)	 Preložte	predošlé	vety	do	maď	arčiny.	Napíšte	ich	do	zošita.	
	 Pomôže	vám	webová	stránka:	www.slovnik.azet.sk

C)	 	Precvičujme	si	dve	formy	oslovenia:	tykanie	/	vykanie.	Pomoc	nájdete	na	konci	učebnice.	
Doplňte	vety.

 Nevieš, Máte, Pozdravujem ťa, Prosím ťa, Neviete, Prosím vás, Nemáš, Pozdravujem vás

      , pošlete našu prihlášku?
      , podaj mi tie noviny.
       prosím vás, wifi heslo?
       kde je diaľkový ovládač?
      , pani Bieliková.
      , Simonka. 
       nejakú dobrú hudbu na telefóne?
       trošku času, aby sme sa porozprávali o tomto referáte?

D)	 Preložte	nasledujúce	výrazy	do	slovenčiny.

Elnézést. –       
Szeretném megkérdezni önt. –        
Segítene, kérem? –       
Ne haragudjon. –       
Megmondaná nekem,    –       

MASMÉDIÁ 
A KOMUNIKÁCIA
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E)	 Prečítajte	si	nasledujúci	rozhovor	medzi	babkou	a	Martinom.

Ako sme komunikovali kedysi a dnes?

Babka: – Čo robíš vnúčik?
Martin: – Pozriem si na internete predpoveď počasia. Cez víkend chceme ísť s ka-
mošmi hrať futbal, ale hovoria dážď.
Babka: – A to na telefóne čítaš? Ja, keď som bola zvedavá na niečo, tak som si vzala 
noviny a prečítala som si, alebo zapla som rádio a  vypočula som si správy.
Martin: – Ja počúvam tiež rozhlas, lebo dávajú najnovšie hity. Tie noviny si predpla-
tila alebo si ich kúpila na pošte?
Babka: – Mám predplatené Ľudové noviny, tie dostávam každý týždeň domov. 
Na pošte si kupujem televízne noviny, vieš občas si pozriem nejaký starý film v tele-

vízii a musím vedieť, kedy a na ktorom televíznom kanáli ho premietajú. V novinách je aj krížovka, 
tú dám dedovi.
Martin: – Ja ani telku nepozerám, radšej na in ternete 
si pozriem filmy. A predstav si babka, na mobile mám aj 
rozhlasové stanice. Dám si slúchadlá, počúvam hudbu 
a  učím sa alebo sa hrám na mobile. Vidíš, aké je uži-
točné mať dobrý a moderný mobil? Na jednom aparáte 
môžem vykonať všetko naraz.
Babka: – No, keď je to také dobré ukáž mi, ako to fun-
guje. Možno, že ešte aj ja si predplatím ten internet a kú-
pim si nejaký smartfón.

F)	 Vyberte	správne	častice	a	napíšte	ich	do	viet.	Pomôže	vám	gramatika	na	konci	učebnice.

 iba, konečne, však, len, predsa, aspoň, určite, možno, naozaj

       aj ja si predlatím na internet, – hovorila babka.
      , veď starý otec rád rieši krížovky!
Babka        predplatí aj na budúci týždeň na náš týždenník, na Ľudové noviny.
Martin ani telku nepozerá,        pozerá filmy.
       je užitočný tento telefón, – hovorila babka.
       si pozriem predpoveď počasia, nič iné.
Užitočné je mať dobrý a moderný mobil,       ?
Ak sa učím,        si môžem zapnúť hudbu a počúvať.
Na telefóne pracuješ        jednou aplikáciou alebo viacerými naraz?

G)	 	Nasledujú	spojky.	Prečítajte	si	ešte	raz	predošlý	rozhovor.	Vyberte	správne	spojky	a na-
píšte	ich	do	viet.	Pomôže	vám	gramatika	na	konci	učebnice.	

 a, nielen – ale aj, lebo, preto, ani, alebo, ako, ale

1. Martin si kupuje televízne noviny na pošte? Nie, nie Martin,        babka.
2. V Ľudových novinách nerieši krížovky       Martin,        babka. Rieši ich dedko.
3. Na telefóne hovorí          Martin,           babka alebo hocikto.
4. Prečo Martin nepozerá v telke seriály?        ich pozerá na internete.
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5. Martin pozerá na telefóne predpoveď počasia,        ich neprečíta v novinách.
6. Martin        babka používajú telefón na rozhovor s ľuďmi.
7. Kto sa rozpráva v rozhovore? Martin        babka.
8. Babka chce použiť internet, predplatí naň        nie. 
9. Čo sa týka používania internetu na mobile, Martin má viac skúseností        babka.

A)	 Opíšte	1.	obraz.

Čo vidíte na obraze?
                                          
Aký televízny program vidíte uprostred?
                                          

                                          
Prečo sú zaujímavé a osožné takéto programy?
                                          

                                          
Aké typy televíznych programov poznáte? Vymenujte ich!
                                          

                                          

                                          
                                          

OPIS OBRAZU
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Ktorý typ je váš obľúbený z televíznych programov? Opíšte ho, prečo. Kedy a na ktorom kanáli ho vy-
sielajú?
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

A)	 Čo	by	ste	vedeli	povedať	o	2.	obraze?

                                          

                                          
Ktoré komunikačné prostriedky sú už zastaralé podľa obrazu? Prečo?

                                          

                                          

                                          
Vy akým prostriedkom komunikujete najradšej a najčastejšie?

                                          

                                          

                                          
Máte známych alebo príbuzných, ktorí bývajú ďaleko od vás? S nimi ako komunikujete? Ako často im 
voláte alebo píšete?
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 S K . T V  TELETEXT
 T V  J O J 1 0 : 2 5
Nákupné maniačky $$ (75 min.)
Denný seriál je súťažná televízna šou, 
spájajúca ženy rôzneho veku, vzdelania 
a výzoru, ktoré majú spoločnú vášeň 
– nakupovanie. Ich úloha znie priam 
rozprávkovo – v časovom limite 4 ho-
dín musia minúť 500 eur a nakúpiť za 
ne oblečenie a doplnky.

 Š P O R T . S K 1 4 : 2 0 
Tour de France (30 min.)
Trinásta etapa je individuálnou časov-
kou. Pretekať sa bude v meste Pau na 
trase o dĺžke 27,2 km. Trať má zvlne-
ný profil. Zamieša karty v celkovom 
poradí? Uvidíte, ak sledujete najlepšie 
zábery Tour de France v našom pravi-
delnom športovom programe.

 M A R K Í Z A 2 0 : 1 5
Temný rytier (185 min.)
Batman zvyšuje stávku v boji so zloči-
nom. S pomocou poručíka Jima Gordo-
na a štátneho žalobcu Harveyho Denta, 
sa snaží zničiť všetkých zločincov na 
uliciac. Toto spojenectvo spočiatku 
funguje efektívne, ale čoskoro všetci 
zistia, že to bola iba pasca a oni sa stali 
obeťami zločinca, ktorého všetci obyva-
telia Gothamu poznajú ako Jokera...

M A R K Í Z A 1 7 : 1 0
Shrek (90 min.)
Shrek je rozprávková postava (zlobor) 
účinkujúca v rovnomennom celovečer-
nom animovanom filme, z dielne spo-
ločnosti Dreamworks Animation. Veľ-
ký škaredý zlobor menom Shrek, ktorý 
zachráni princeznú Fionu z veže stráže-
nej drakom. Zrazu sa do seba zamilujú, 
neskôr pribudnú malé zlobríčatá.

J E D N O T K A 1 1 : 2 0
5 proti 5 (40 min.)
Rodinná zábavná súťaž s moderátorom 
Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci 
hľadajú najčastejšie odpovede stovky 
Slovákov na tie najjednoduchšie otázky.

D V O J K A 1 5 : 5 0
Vlčie hory (48 min.)
Slovenský filmár divokej prírody Erik 
Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Ka-
liským a Jozefom Fialom, putovali tri 
roky krížom krážom horami a lesmi 
Východných Karpát, regiónom roz-
prestierajúcim sa na území Slovenska, 
Poľska a Ukrajiny. Pátrali po éterických 
vlkoch a iných výnimočných zviera-
tách, ktoré spoločne žijú v tomto území. 
Objavili svet takmer nedotknutý ľuďmi. 
Toto je príbeh o jednej z posledných 
divočín v Európe, kde každý tvor hrá 
svoju úlohu vo večnom kolobehu života 
a smrti. Táto krajina bola v minulosti 
známa ako „Vlčie hory“.

B)	 	Uhádnite,	o	ktorých	horeuvedených	programoch	sa	píše.	Len	názov	programu	a	televízny	
kanál	napíšte.

Családi szórakoztató műsor, amelyben mindennapi kérdésekre adott válaszokra tippelnek csapatok:
                                          
Egész estés animációs film, két lény szerelméről szól:
                                          
Dokumentumfilm, amely az emberek által érintetlen tájat és az ott élő farkasokat mutatja be:
                                          

C)	 Vyplňte	tabuľ	ku	o	programe	Tour de France na ŠPORT.SK.

čas vysielania
dĺžka programu
etapa 
mesto 
dĺžka trate
profil trate
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D) TV JOJ – Nákupné maniačky.	O	programe	odpovedzte	na	otázky	po	maď	arsky.

Milyen típusú televíziós műsorról van szó?
                                          
Kik a műsor szereplői?
                                          

                                          
Mi a feladatuk? Írd le részletesen.
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

E)	 	Prečítajte	si	text	v	knihe	s	názvom	Televízne programy	a	odpovedzte	na	nasledujúce	otáz-
ky	po maď	arsky.

Mit kínálnak a televíziós műsorok és milyen típusúak vannak?
                                          

                                          
Mi alapján határozzuk meg a televíziós társaságokat?
                                          

                                          
Mit tudunk meg a Horná dolná és az Oteckovia sorozatokról?
                                          

                                          
Hogyan tudjuk megóvni egészségünket a túlzott televízió nézéstől?
                                          

                                          

F)	 Vyplňte	tabuľ	ku	podľ	a	textu	v	knihe	pod	názvom	Televízne programy.

ranné televízne programy
popoludňajšie programy
predvečer
na večer
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DIALÓG
A)	 Doplňte	slová,	slovné	spojenia	do	rozhovoru.

 si kúpiť, cez internet, v budúcnosti, nič povedať, názor, článok

Čítanie online knihy

Eva: – Čo robíš?
Monika: – Čítam. 
Eva: – A čo čítaš? Nejaký          ?
Monika: – Nie, online knihu. Keďže veľa čítam, dostala som tablet, na ktorý si môžem aj sitahnuť ale 
aj            môžem čítať zadarmo knihy. Som v jednej skupine pre mladých čitateľov, 
a tam zdieľame linky najlepších kníh. Kto prečíta niečo, napíše nám svoj         , či to 
odporúča na čítanie alebo radšej nie. 
Eva: – Už rozumiem. Nemusíš             naslepo nejakú knihu, vydať za to peniaze, 
ale môžeš ju prečítať zdarma.
Monika: – Presne tak, ako hovoríš.
Eva: – A o čom čítaš teraz? 
Monika: – O mladých, ktorí žijú            , ale len teraz som začala knihu, ešte ti 
neviem           . 
Eva: – Tak ťa nechám, len čítaj.

B)	 	Prepíšte	rozhovor	nasledovne:	čítaš	blog	jedného	blogera	o	filmoch	/	o	móde	/	o	hudbe.	
Si	fanúšikom	a	nasledovníkom	tohto	blogera.

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

C)	 	Podľ	a	možnosti	zahrajte,	alebo	natočte	jednu	vlastnú	reklamu.	Napíšte	sem	krátky	re-
klamný	slogan.
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D)	 Dokončite	vety.

Zavoláš mi dnes popoludní?
Ihneď, ako          
Nie, bohužiaľ          
Videl si včera v telke nový seriál?
Videl som, ale          
Videl som,          
Napíšeš odpoveď na e-mail?
Áno, len          
Nie, pretože          

TVORBA TEXTU
A)	 	Napíšte	e-mail	kamarátovi.	Predstavte	svojho	obľ	úbeného	blogera	alebo	blogerku.	 

Prečo	ste	ich	nasledovníkom,	o	čom	píšu?

         

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

B)	 	Kamarát	vás	pozval	cez	víkend	do	kina	na	historický	film,	vy	však	nemáte	radi	tento	štýl.	
Napíšte	mu	odkaz,	v	ktorom	jemne	naznačíte,	že	by	ste	si	radšej	pozreli	iný	film.
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C)	 	Napíšte	oficiálny	e-mail	na	sekretariát	vašej	budúcej	strednej	školy	a	prihláste	sa	na	let-
ný	tábor	pre	budúcich	prvákov.	Krátko	sa	predstavte,	napíšte	dôvod	vášho	listu.	Opýtajte	
sa	kedy,	kde	sa	bude	konať	tábor,	a	čo	si	máte	so	sebou	zobrať.

         

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

         

          

                                          
                                          

                                          



 1.  lekcia, str. 9, úloha D): text pol prepracovaný podľa textu  
na http://www.moestar.sk/byvame-moderne-ako-vyzera-moderne-byvanie/

 2.  lekcia, str. 16, úloha Porozumenie textu: Deň, ktorý zmenil Tatry zdroj:  
https://spis.korzar.sme.sk/c/20697008/den-ktory-zmenil-tatry-pozrite-si-fotografie-spred-13-rokov.html

 3.  lekcia, str. 25, úloha Porozumenie textu: A. text - zdroj:  
http://www.vyletneplavbypodunaji.sk/sluzby/safari-na-vodnych-skutroch

 5.  lekcia, str. 40-41, úloha C): úryvok z 1. kapitoly knihy Gabriela Futová – Martina Matlovičová:  
Dokonalá Klára, Slovenské pedagogické nakladeľstvo -Mladé letá, Bratislava, 2014,  
ISBN 978-80-10-02574-9

 6.  lekcia, str. 47, úloha C): Liečim, liečiš, liečime – text bol prepracovaný zo zdroju  
na http://dikda.eu/liecim-liecis-liecime

 9.  lekcia, str. 63: Tradičný deň otvorených dverí - zdroj:  
https://www.ticketportal.sk/event/Den_otvorenych_dveri_v_NZ_Topolcianky

10. lekcia, str. 82: Televízny program – zdroj: https://tv-program.aktuality.sk/
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