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Európai Szociális
Alap

Milí ôsmaci,
začínate svoj posledný školský rok na základnej škole a čaká Vás neľahké rozhodnutie: ktorú strednú 
školu, resp. gymnázium si vybrať. Nie je to ľahká úloha, veď Váš výber bude mať obrovský význam 
v celom Vašom nastávajúcom živote. Možno práve hlavné postavy tejto učebnice zo slovenského ja-
zyka a komunikácie Vám poslúžia dobrými nápadmi. Podobne ako v siedmom ročníku, aj v tomto 
roku Vás zavedú do tajov a krás slovenčiny Eva, Lenka, Gregor a Martin. Sú Vašimi rovesníkmi, takže 
ich problémy, starosti, ťažkosti, ale aj radosti Vám budú určite blízke. Dúfame, že Vás budú inšpirovať 
aj pri výbere vhodnej strednej školy. Čo sa týka štruktúry učebnice, spracovali sme v nej podobné 
témy, ako v siedmom ročníku, ako napríklad Rodina a sviatky, Škola a priatelia, Šport a zdravie, Voľný 
čas, Cestovanie a stravovanie a iné. Avšak v tomto ročníku máme o jednu kapitolu viac. Keďže ste už 
v puberte, určite Vás zaujme aj téma Nakupovanie a obliekanie sa. Predpokladáme, že predovšetkým 
dievčatá si prídu na svoje v tejto časti publikácie. Naším cieľom bolo aj tentokrát zábavne, prostred-
níctvom pestrých a rôznorodých úloh dosiahnuť, aby ste hodiny slovenčiny nebrali iba ako povin-
nosť, ako jeden z predmetov, ale aby ste dostali chuť dôkladnejšie sa zoznámiť s jazykom, ktorým ešte 
prednedávnom hovorili aj predkovia mnohých z Vás. Nesmierne by nás tešilo, keby ste si obľúbili 
slovenský jazyk natoľko, že by ste pokračovali v jeho štúdiách buď na niektorom z našich dvoch slo-
venských gymnázií, alebo fakultatívne, resp. súkromne, ak na to máte možnosť. Predpokladáme, že 
tí odvážnejší z Vás sa ku koncu ôsmeho ročníka odhodľajú už aj na jazykovú skúšku zo slovenčiny. 
Nech sa rozhodnete tak či onak, sme si isté, že pomocou Vašich pedagógov a našej učebnice zažijete 
množstvo veselých chvíľ aj na hodinách slovenského jazyka.

Želáme Vám, aby ste sa ohľadne svojej budúcnosti rozhodli tak, aby ste mali z učenia sa aj naďalej 
radosť a aby ste si našli tú pre Vás najsprávnejšiu cestu k dospelosti.

Autorky

 

ÚVOD



 

PIKTOGRAMY

Moje otázky – 
tvoje odpovede

ÚlohySlovná zásoba

Porozumenie textu

Dialóg 

Opis obrazu

Minidialógy

K úlohe patrí ďalšia úloha 
v pracovnom zošite

   

V pracovnom zošite sme použili rovnaké piktogramy, ako v učebnici, avšak pribudol jeden, ktorý sa 
vyskytuje iba v pracovnom zošite,  Tvorba textu.

Zapamätajte si väzby, slovné 
spojenia. 

Frázy 

Zahrajte situácie. 
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DOMOV A OKOLIE1.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Bývate v meste alebo na dedine?

Opíšte jednotlivé miestnosti vášho domu / bytu. Čo v nich robieva vaša rodina? 

Aký dom / byt by ste chceli mať?  Aký je ideálny pre vašu rodinu? 

Rozprávajte o mieste, kde žijete.

Prečo radi bývate v tomto meste / v tejto dedine? Kde by ste bývali najradšej?

Aké služby sú vo vašom meste / vo vašej dedine? Ako často chodíte na poštu?

Čo vybavujute v banke? Kto vám opraví pokazené   
 hodinky?

Porovnajte život v meste a na dedine.

ÚLOHY:

1.  Napíšte odpovede na karty. Precvičujte ich ústne.
2.  Pracujte vo dvojiciach. Rozdeľ te si karty. Jeden z vás prečíta odpoveď a druhý 

utvorí otázku, pokračujte aj opačne.

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Čo sa deje? Aký? Aká? Aké? 

Kedy? Ako? Kde? 
Kam? 

rohy, veža, architekt, dedič, hala, 
inzerát, podnájom, pôžička, plán, 
manželská posteľ, kovové prvky, 
minimalistický štýl, rustikálny štýl, 
retro štýl, vintage štýl, art deco, 
neutrálne farby 

vyčnieva, rozprestiera 
sa, dokončí, predá, 
prenajíma, stavia, 
plánuje

štvorcovitý, 
viacposchodový, 
trojizbový, luxusný, 
šedá

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

predaj, odborník, panoráma, štýl, 
vlastník, majiteľ

plaví sa, zbožňuje, 
požičia si 

štvorprúdová, 
kopcovitý, zanietený

mesačne, o týždeň, 
v núdzi

zápcha vyčerpá, vydá dopravná, 
pokojnejší

za mestom, pod dedinou

pošta, banka, oprava hodín, 
kaderníctvo, podací lístok

vypíše, vyberie, posiela, 
vyplní

národná, dámske, 
pánske

na poštu, na pošte, 
v banke, do banky, 
v kaderníctve, 
do kaderníctva,  
do opravy hodín,  
v oprave hodín 
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ÚLOHY:

3. Utvorte rôzne vety z daných slov.
4. Pracujte vo dvojiciach.
5. Hľadajte slová na otázky a utvorte s nimi vety.

Čo robíš? Kde? Kedy? Ako? 

pozerám sa na vežu nad mestom / na vrchu vždy / niekedy vysoko / zaujímavo
čítam inzerát v novinách / na internete teraz / každý deň zvedavo
hľadám podnájom v centre mesta / na sídlisku na jeseň / v septembri rýchlo / pozorne
beriem si pôžičku v banke pred kúpou bytu / v núdzi dlho / ťažko
posielam list a balík na pošte pred sviatkami / ráno pomaly / doporučene
zafarbím si vlasy v kaderníctve raz za mesiac / občas moderne / na tmavo
vlastním byt na sídlisku / v činžiaku stále / po celý rok osobitne / sama
stojím v zápche na ulici / v centre mesta často / každé ráno netrpezlivo / nervózne
prenajímam byt na sídlisku / na piatom poschodí počas školského roka /  

cez leto
lacno / draho

vyplním podací lístok doma / na pošte pred odchodom /  
pred podaním listu

presne / čitateľne

  MINIOBRAZY   

podkrovie dopravná zápcha činžiak
    w  

INZERÁT
Ponúkame na predaj priestranný 3 izbový tehlový byt v lokalite Bratislava – Staré 
Mesto. Úžitková plocha 80 m2. Nachádza sa na 3. poschodí s výťahom. Podlaha: 
upravené parkety, dlažba v kúpeľni a v kuchyni. Steny: omietky, novšia maľba, 
okná plastové. Bližšie informácie vám poskytneme na čísle telefónu: 0904 777 777.

podací lístok inzerát

štvorprúdová cesta
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OPIS OBRAZU-1.

Na obrázku vidím veľké mesto. Volá sa Bratislava, je hlavným mestom Slovenska. 
Na ľavej strane, na kopci sa vyčnieva známy Bratislavský hrad. Hrad je štvorcovitý 
a viacposchodový. Budova je stará, ale je obnovená. Jej steny sú biele a strecha je čer-
vená. Na štyroch rohoch hradu stoja vysoké veže, ktoré sú dominantou mesta. Okolo 
hradu sú zelené parky. Mesto sa rozprestiera pod hradom. Vpredu tečie rieka Dunaj, 
po ktorej sa práve plaví loď. Nad riekou vedie most, na ktorom je štvorpruhová cesta. 
Na brehu Dunaja na zastávke stojí červený trolejbus. V meste je mestská hromadná 
doprava. Na pravej strane stojí vysoký biely kostol. Vzadu, na kopcovitom kraji vidím 
budovy. Medzi nimi sú aj paneláky, ktoré vytvárajú sídlisko. Na kraji mesta sú rodinné 
domy. Hlavné mesto Slovenska sa mi páči, lebo má veľa pamätihodností. Najviac sa 
mi páči Staré mesto, Michalská brána, Dóm svätého Martina, Stará radnica a socha 
Čumila. Bratislava je menšie a pokojnejšie mesto ako Budapešť. Rád / rada by som tam 
žil / -la. 

Frázy

Najviac sa mi páči...
Mesto sa rozprestiera pod hradom.
Pozreli sme si rôzne pamätihodnosti.

Vyliezli sme do veže Michalskej brány.
Dunaj spája Bratislavu s Budapešťou.
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Ja od narodenia žijem v Budapeš-
ti, v hlavnom meste Maďarska. 
Nešiel by som bývať na  dedinu. 
Prečo? Napíšem o tom svoj názor. 
V meste máme všetko, čo potre-
bujeme. Pre mňa je dôležité, aby 
škola nebola ďaleko, síce v meste 
je mestská hromadná doprava, 
najradšej idem pešo alebo na bi-

cykli. Na našom sídlisku je viac menších obcho-
dov, kde si môžeme kúpiť čerstvý chlieb alebo 
rožky na raňajky. Mama zbožňuje veľké obchod-
né centrá, hovorí, že tam je všetko pod jednou 
strechou, čo potrebujeme do domácnosti, a aj 
služby sú prístupné. Priamo v obchodných cen-
trách sú menšie pošty, banky, dámske a pánske 
kaderníctvo, fotoslužba, oprava hodín alebo obu-
vi, ba aj rýchločistiareň. A samozrejme, aj dobré 
fastfoody, v ktorých sa občas naobedujeme.

Môj otec je zanietený fanúšik futbalu. Každú 
sobotu chodí na niektorý futbalový štadión, kde 
sa dobre zabaví na futbalovom zápase. My s ka-
marátmi máme radi nové filmy, ktoré si môžeme 
pozrieť v hociktorom kine. No, nemyslím si, že 
mesto má len výhody. Samozrejme má aj nevý-
hody, ako dopravná zápcha, smog, dym a hluk. 
Niekedy aj susedia nám môžu robiť nepríjem-
nosti, keď sú hlasní, trieskajú dverami alebo 
majú v byte psa, ktorý stále breše. Na to sme si už 
zvykli! Mesto je pre nás ideálne.

Čo je pre mňa dedina? S jedným 
slovom „všetko”. Tu sa narodili 
naši predkovia, prarodičia a sta-
rí rodičia a všetci členovia mojej 
rodiny. Neviem si predstaviť svoj 
život vo veľkom hlučnom mes-
te. Život na dedine je pokojnejší 
ako v meste. Je tu ticho, čerstvý 
vzduch a bezpečie. Tu každý po-
zná každého, ľudia sa s úsmevom na tvári po-
zdravujú, majú čas na krátke rozhovory, zaujíma-
jú sa o jeden druhého, keď je potrebné, pomáhajú 
si. Nemáme veľké obchody, ale čo potrebujeme  
do kuchyne si dopestujeme a starí rodičia cho-
vajú sliepky aj pre nás. Na veľký nákup chodíme 
do veľkého mesta, vraciame sa domov unavení. 
Vyčerpá nás hlučný život. Nehovorím, že na dedi-
ne je všetko ružové, tunajší život má aj negatívne 
stránky. Mame najviac chýbajú služby, za dobrou 
kaderníčkou a kozmetičkou raz za mesiac cestu-
je do mesta.  Na dedine máme malú poštu, kde 
si môžeme zaplatiť šeky, podať listy alebo balíky. 
Banku nemáme, iba jeden bankomat pri obcho-
de, z ktorého si aj moji rodičia vyberajú peniaze. 

Mne občas chýba kino, pozdejšie si viem po-
zrieť dobré filmy, ale nie som smutná. Namiesto 
kina sa často stretávame s priateľmi za dedinou 
na kopci, na dobrom vzduchu sa porozprávame, 
prechádzame sa. Pre mňa je dôležitejšie byť zdra-
vou, ako poblednutá chodiť po kinách alebo di-
vadlách. 

POROZUMENIE TEXTU-1.
Mesto alebo dedina

Ôsmaci na hodine mali napísať svoj názor na to, kde je lepšie žiť, v meste alebo na dedine. Prečítajte 
si, ako vyjadrili svoj názor Martin a Eva:
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Páči sa ti naše mesto? Áno, páči sa mi.
 Áno, je pekné. 

Rád bývaš na dedine? Áno, je tu super.
 Nie, život je tu nudný. 

Kde sa nachádza váš byt? Na prízemí.
 Je na druhom poschodí. 

Vyhovujú ti služby? Áno, často ich využívam.
 Nie, chodím za nimi do mesta.

      

    MINIDIALÓGY  

ÚLOHY:

6. Zahrajte si minidialógy.
7. Utvorte podobné minidialógy.

Zahrajte situácie. 
Tvoj priateľ / -ka je po prvýkrát vo vašom meste. Choďte spolu na prechádzku a ukáž, pred-
stav mu / jej vaše mesto. Vyzdvihni turistické atrakcie. 

Pozval si svojho priateľa na týždeň k vám. On nechce prísť, lebo ešte nikdy nebol na dedine, 
bojí sa, že sa bude nudiť. Porozprávaj mu o vašom živote, presvedč ho, aby prišiel, už máš 
pre neho pripravený program.

Vaša trieda sa chystá na školský výlet na Dolnú zem. Ty máš predstaviť spolužiakom Békeš-
skú župu. Nezabudni vo svojej prezentácii zdôrazniť slovenský ráz tohto kraja, vyzdvihni 
dôležité centrá Slovákov (Békešská Čaba, Poľný Berinčok, Sarvaš, Slovenský Komlóš atď). 
Preštuduj si ich históriu a hovor o  ich význame aj v súčasnosti (školy, cirkev, národnostné 
samosprávy a spolky, národopisné zbierky atď ).

ÚLOHY k 1. textu:

A) Prečítajte si text a povedzte, čo sa páči Martinovi v meste a Eve na dedine.
B) Pracujte vo dvojiciach. Vyjadrite svoj názor na danú tému.
C) Viete, čo sú to služby? Vyhľadajte pojem v Krátkom slovníku slovenského jazyka.
D) Vymenujte, aké služby sú v meste a aké na dedine. 
E) Prečítajte si, aký význam majú frázy z textu č. 1.

 Nešiel by som bývať. Nechcem inde bývať.
 Je všetko pod jednou strechou. Všetko je na jednom mieste.
 Zanietený fanúšik. Nadšený fanúšik. Má rád šport.
 Dobre sa zabaví. Dobre sa tam cíti, zabáva sa.
 Neviem si predstaviť. Nepoznám inú možnosť.
 S úsmevom na tvári. S láskou. S radosťou.
 Zaujímajú sa jeden o druhého. Sú priateľskí.
 Je dôležitejšie byť zdravou. Zdravie je na prvom mieste.
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DIALÓG 1.

Zážitok z Bratislavy
Eva: Mama, som šťastná, že som videla Bratislavu. Je veľmi zaujímavé mesto.
Mama: V Bratislave sme už boli minulý rok. Nepamätáš sa?
Eva: Pamätám sa, len vtedy sme chodili iba po pamätihodnostiach Starého mesta. 
A teraz sme cestovali aj mestkou hromadnou dopravou. Pani učiteľka v novinovom 
stánku kúpila pre nás všetkých cestovné lístky. Keď prišiel autobus nastúpili sme rých-
lo a po jednom sme si ich označili v automate. Vystúpili sme pri veľkom nákupnom 
centre Eurovea na brehu Dunaja, na zastávke mosta Apollo. K obchodnému centru 
sme išli pešo.
Mama: A čo ťa zaujalo, že si taká šťastná?
Eva: Mami, tá nádherná sklenená budova! Pani učiteľka nám ukázala aj vchod do podzemného par-
koviska, ktoré je najväčšie parkovisko v Bratislave. Tie luxusné obchody, výklady kaderníctva a ma-
nikúry boli fantastické! Pred obchodným domom je krásne upravená ozdobná záhrada. Tu sme sa 
fotili s kamoškami, poď sa pozrieť.
Mama: Ste všetky veselé, vidno, že ste sa dobre cítili.
Eva: Áno, mami, bolo nám super, len to ľutujem, že som sa nemohla stretnúť s Lenkou, lebo aj oni 
práve dnes boli na školskom výlete v Malých Karpátoch.

ÚLOHY:

 8. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
 9. Vytvorte podobný dialóg na tému, čo vás zaujalo na dedine.
10. Boli ste už v Bratislave? Ak áno, porozprávajte svoje zážitky.
11. Pozrite si na internete, aké mosty vedú v Bratislave cez Dunaj.

DIALÓG 2.

Na pošte
Martin: Dobrý deň, môžem podať tento list?
Úradníčka: Dobrý deň, ukáž ho. Adresát listu je Sociálna poisťovna v Budapešti. List je potrebné 
podať doporučene. Kde máš podací lístok? 
Martin: Nemám, babka mi ho nedala. Môžete mi dať? 

Úradníčka: Samozrejme, nech sa páči, tu máš aj pero, vyplň ho.
Martin: Ďakujem, hneď to urobím. Už som aj hotový. Nech sa páči!
Úradníčka: Ďakujem, potrebuješ ešte niečo? 
Martin: Áno, zaplatiť tento šek. Môžem aj tu? 
Úradníčka: Áno, prosím si 8735 forintov.
Martin: Nech sa páči, nemám drobné.
Úradníčka: Nevadí, viem ti vydať. Nech sa páči 1265 forintov. 
Martin: Ďakujem, dovidenia!
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ÚLOHY:

12. Vytvorte podobný dialóg.
13. Pracujte vo dvojiciach, na pošte kúpte obálku, známku a pohľadnicu.
14. Vymenujte, aké služby ponúka pošta.

Zahrajte situácie. 
Vybil sa ti mobil, ale súrne potrebuješ zatelefonovať domov, že budeš meškať, lebo tréning 
bude trvať dlhšie. Cestou na tréning sa zastav na pošte, popros úradníka, aby ti rozme-
nil 1000 forintov, potrebuješ drobné, aby si mohol telefonovať domov z telefónnej búdky 
pred poštou.

Otec ťa poprosil, aby si s jeho kreditnou kartou vybral z automatu peniaze na permanent-
ku na električku. Nadiktoval ti pin kód, ktorý si napísal na lístok, ale ho nenájdeš. Zavolaj 
otcovi a vysvetli mu, aký máš problém.

Vyliala sa kofola na tvoje svetlé nohavice. Mama ich vyprala, ale škrvna ostala na nich. Za-
nes svoje nohavice do rýchločistiarne, porozprávaj, čo sa stalo. Opýtaj sa, kedy môžeš prísť 
po ne a koľko bude stáť čistenie.

OPIS OBRAZU-2.

Čo vidíte na obraze?  Koľko miestností má dom?
Koľko poschodový je dom? Čo je vedľa domu?
Čo je na prízemí? Čo je na prvom poschodí? 
Aké je zariadenie jednotlivých miestností? Opíšte kuchyňu.
Aká miestnosť je pod kúpeľňou? Opíšte svoj byt.
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Dom na predaj

  INZERÁT
Ponúkam na predaj moderný trojizbový rodinný dom s bazénom, 
garážou a malou záhradou v tichej lokalite hlavného mesta. Náš 
jednoposchodový dom je komfortný a podpivničený. Na prízemí 
je menšia predizba, kuchyňa s jedálňou, veľká hala na posedenie, 
komora, toaleta a malá terasa. Na prvom poschodí sú tri izby, kú-
peľňa s vaňou, sprchovacím kútom, umývadlom, veľkým zrkad-
lom a toaletou. V pivnici sa nachádza kotol a práčovňa.
  INFORMÁCIE: +36 20 123 4567 alebo predamdom@dom.hu

ÚLOHY:

15. Prečítajte si text a vytvorte podobný inzerát.
16. Hľadajte na internete inzeráty.

DIALÓG 3.

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

ÚLOHY:

17. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
18. Povedzte, akú rekonštrukciu urobili na návrh architekta?
19. Vytvorte podobný dialóg.
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Frázy

Zaujal ma váš inzerát.
Poskytnutie bližších informácií. 
Aká je predajná cena domu? 
Zaujíma vás? 
Vybavenie pôžičky v banke.

Zahrajte situácie. 
Tvoji rodičia zdedili po dedkovi dom, ktorý chcú dať do podnájmu. Jeden pán sa zaujíma 
o dom. Daj mu informácie o dome telefonicky a o mesačnej výške podnájmu. 

Porozprávaj svojim spolužiakom, aké výhody a nevýhody má bývať v podnájme.

Prenajímaš byt, máš pocit, že záujemcovi sa nepáči. Skús ho presvedčiť, aby prenajal tvoj 
byt. Vymenuj možnosti na zábavu a prístupné služby v blízkosti svojho bytu.

ÚLOHY:

20. Prečítajte si frázy a vysvetlite ich význam.
21. Pýtajte sa na vety, utvorte minidialógy.

Aký byt prenajímate? Prenajímam zariadený byt.
 Prázdny. 

Čo ťa zaujalo na inzeráte? Výhodná cena podnájmu.
 Zariadenie bytu. 

Vieš platiť nájomné? Áno, zo štipendia.
 Nie, neviem, budú ho platiť moji rodičia. 

Ako budeš platiť nájomné? V hotosti.
 Prevodom na účet. 

Máš spolubývajúceho? Bývam s priateľkou.
 Nie, bývam sama.

    MINIDIALÓGY  

      

ÚLOHY:

22. Zahrajte si minidialógy.
23.  Podaj inzerát s kľúčovými slovami: hľadám byt, malá kuchyňa, veľká terasa, 

centrum mesta, výhodná cena.
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OPIS OBRAZU-3.

ÚLOHY k 3. obrazu:

A) Aký dom vidíte na obrázku? Opíšte ho.
B) Čo myslíte, aké miestnosti má?
C) Opíšte záhradu.
D) Aká rodina býva v tomto dome?
E) Páči sa vám tento dom? Prečo?

Ideálne bývanie

Frázy

Predám dom s priestranným dvorom a záhradou.
Domáce spotrebiče nám uľahčujú život.
Náš byt sa nachádza v centre mesta.
Kúpili sme si nový dom za výhodnú cenu.
Na veľkej terase máme krásne, pestré kvety.
Páči sa mi zariadenie vášho rodinného domu.
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POROZUMENIE TEXTU-3.
Martinov ideálny dom

Bývame v meste na rozľahlom sídlisku. Je tu päť desaťposchodových a desať štvor-
poschodových činžiakov. Vysoké činžiaky majú ploché strechy s nízkymi komín-

mi a vysokými anténami. My bývame na siedmom poschodí, náš byt je malý, ale 
komfortný. Väčsina mojich spolužiakov býva na okraji mesta v rodinných domoch. 
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 vysníval. 
Bude to nová budova s rozľahlým dvorom a okrasnou záhradou. Kuchyňa bude vyba-
vená s bielou technikou, ktorá nám 
uľahčí domáce práce. Obývačka 

a izby budú zariadené so štýlovým nábytkom, kto-
rý nemusí byť moderný, ale pohodlný. Vo  dvore 
bude stáť altánok, 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 kú-
piť alebo postaviť. Dúfam, že sa moje sny splnia.

ÚLOHY k 3. textu:

A) Napíšte krátke odpovede na otázky do zošitov.
B) Aké domy sú na sídlisku?
C) Čo sa nachádza na strechách?
D) Na ktorom poschodí býva Martin?
E) Kde býva väčšina spolužiakov Martina?
F) Aký bude jeho vysnívaný dom? 
G) Čím bude vybavená kuchyňa a obývačka?
H) Čo bude stáť  vo dvore? 
I) Čo vysadí do okrasnej záhrady?
J) Aké je vaše ideálne bývanie? Porozprávajte o tom. 

Zahrajte situácie. 
Chceš postaviť nový dom. Architekt nesúhlasí s tvojimi plánmi. Pokús sa ho predsvedčiť, 
že to bude najlepší plán pre vašu rodinu.

Vymenili ste okná a dvere, zateplili ste si dom. Tvoj priateľ je zvedavý, prečo ste to robili. 
Vysvetli mu, aké máte výhody, koľko usporíte na kúrení.
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DIALÓG 4.

Ak by som bola bohatá 
Spolužiačka: Máš už predstavu do budúcnosti? Ako by si si zariadila dom, keby 
si mala veľa peňazí? 
Lenka: Áno, už som ho aj nakreslila. Chcela by som mať dvojposchodový dom 
s veľkými miestnosťami a malou ovocnou záhradou. Drevený nábytok by som si 
dala urobiť u stolára, aby nikto nemal podobný. Kúpila by som si moderné robotické 
elektrospotrebiče, aby som mala menej práce.
Spolužiačka: Aj ja by som chcela mať modernú techniku v domácnosti, nechcem 
toľko pracovať ako moja mama. 
Lenka: Dom si dám zariadiť bytovým architektom, aby všetko harmonizovalo. Často 
si prezerám časopisy o zariadení bytov, beriem z nich nápady. Jednotlivé miestnosti budú mať rozlič-
nú farbu, ku ktorej budeme hľadať vhodné záclony, sedaciu súpravu, skrine a malé ozdobné predmety.
Spolužiačka: Naše plány sú super, len ako ich zrealizovať?

ÚLOHY:

24. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
25. Porozprávajte o vašom budúcom vysnívanom bývaní.

DIALÓG 5.

Noví susedia
Eva: Babka, vieš čo som videla! To bolo úžasné!
Babka: No čo? O čo som prišla? Som zvedavá, len už povedz!
Eva: Máme nových susedov. Včera sme boli u nich na návšteve. Majú parádne zaria-
dený byt. Všetko je super. Celé zariadenie harmonizuje s farbou stien a závesov. To je 
nádhera! 
Babka: A čo majú, že si taká nadšená? Veď aj váš byt je vkusne zariadený. Veľmi 
sa mi páči aj tvoja izba, aj v nej je všetko v súlade.
Eva: V každej miestnosti majú laminátové parkety, na ktorých nemajú koberce, celá 
miestnosť sa ligoce, keď tam svieti slnko. V obývačke majú dubový nábytok a rohovú 
sedaciu súpravu v béžovej farbe. Na stene visí veľký televízor s plochou obrazovkou, taký som videla 
iba v obchode.
Babka: Len, aby som neodpadla! No, to nie je také zvláštne. Dnes si už mnohí môžu dovoliť taký 
televízor. 
Eva: Dobre, len sa mi vysmievaj!

ÚLOHA:

26. Vytvorte si podobný dialóg. 
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Frázy

To bolo úžasné! Páčilo sa mi.
O čo som prišla? Čo neviem?
Majú parádne zariadený byt. Majú vkusne zariadený byt.
Všetko je v súlade. Všetko je v harmónii.
Všetko je super. Všetko bolo pekné.
To je nádhera! To je krásne, nádherné.
Môžu si dovoliť. Majú na to peniaze. 

OPIS OBRAZU-4.

ÚLOHY k 4. obrazu:

A) Pracujte vo dvojiciach. Opíšte obraz, tvorte otázky a odpovede.
B) Vymenujte, aké elektrospotrebiče máte doma. Na čo ich používate?
C) Vymenujte, aké farby vidíte na obraze?
D) Páči sa vám táto kuchyňa? Prečo?



19

 1
. D

O
M

O
V

 A
 O

K
O

LI
E

 

POROZUMENIE TEXTU-4.
Biela technika

V súčasnosti si už nevieme predstaviť svoj život bez bielej techniky. Veru nie, lebo veľké domáce spo-
trebiče, ako chladničky, mrazničky, sporáky, práčky a umývačky riadu, nám pomáhajú pri každoden-
ných domácich prácach a uľahčujú náš život.

Naše staré mamy prali ručne, na niektorých miestach chodili prať k potoku. Neskôr sa v obchodoch 
objavili práčky a žmýkačky, ktoré boli pre tú dobu vynikajúcim vynálezom.

Kým nám automatická práčka vyperie, zatiaľ môžeme robiť niečo iné, ísť na nákup, variť alebo po-
zerať televíziu či čítať knihu. Kuchyňa je najbohatším miestom na domáce spotrebiče. Varíme na elek-
trickom či plynovom sporáku, pečieme v elektrickej rúre. Jedlo si zohrievame v mikrovlnnej rúre, 
hoci podľa niektorých vedcov to nie je celkom zdravé. Aj paleta kávovarov je už celkom široká. Kávu 
môžeme uvariť pákovým, kapsulovým či plnoautomatickým kávovarom. Ráno, keď sa ponáhľame, 
čajové lístky si zalejeme horúcou vodou z rýchlovarnej kanvice, a kým si urobíme hrianky v hrianko-
vači, aj čaj nám vychladne a môžeme si ho vypiť.

Pre nás je už samozrejmosťou, že naši pomocníci pracujú namiesto nás.

ÚLOHY k 4. textu:

A) Prečítajte si text a vymenujte domáce spotrebiče.
B) Povedzte spolužiakom, ako často používate bielu techniku. 
C) Diskutujte o tom, či domáce spotrebiče sú úsporné a či nie?

DIALÓG 6.

Meniny
Lenka: Mama, blížia sa moje meniny. Môžem ti prezradiť po čom túžim?
Mama: No, povedz, len nebuď nenásytná!
Lenka: Prečo mi to hovoríš? Ja chcem iba tri veci, elektrickú zubnú kefku, elektrickú 
kulmu a nový susič na vlasy. To všetko potrebujem, moje priateľky ich už majú.
Mama: Lenka, naraz ti ich nemôžeme kúpiť. Vyber si, čo je pre teba najdôležitejšie.
Lenka: Mami, prosím ťa, ja chcem všetko!
Mama: Nie, povedala som, nemôžeme ti toľko vecí kúpiť naraz. Vyber si jednu a hotovo!
Lenka: No dobre, tak si prosím elektrickú zubnú kefku. Moje zuby sú dôležitejšie ako vlasy.
Mama: Dcérka moja, som hrdá na teba, dobre si si vybrala.

ÚLOHY:

27. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
28. Vytvorte podobný dialóg.
29. Vymenujte, aké elektrické spotrebiče používame v kúpeľni. 
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Zahrajte situácie. 
Si predavač v obchode. Vysvetli zákazníkovi, ako sa používa najmodernejší kávovar 
a hriankovač.

Dostal / -la si na narodeniny nový fotoaparát, ktorému sa netešíš. Presvedč rodičov, aby 
ste išli ho vymeniť na najnovší model mobilného telefónu, porozprávaj aké funkcie môžeš 
na ňom používať okrem fotenia.

Páči sa ti naše mesto? Áno, páči sa mi.
 Áno, je pekné. 

Rád bývaš na dedine? Áno, je tu super.
 Nie, život je tu nudný. 

Kde sa nachádza váš byt? Na prízemí.
 Je na druhom poschodí. 

Váš dom je zateplený? Je v ňom teplo.
 Nie, je nám často chladno. 

Kde máš tvoje šaty? Mám ich v skrini.
 Sú na vešiaku. 

Varíš na sporáku? Nie ja, mama na ňom varí.
 Áno, varím čaj.

    MINIDIALÓGY  

      

ÚLOHY:

30. Zahrajte si minidialógy.
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NAŠE ŠIRŠIE OKOLIE, 
PRÍRODA2.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Aké je tvoje životné prostredie?  Aké rastliny sú v tvojom okolí? 

Aké javy znečistenia prostredia si všimol vo svojom okolí? 

Čo by si urobil / -la na ochranu čistého vzduchu? Ako šetríte vodou?

Čo by si urobil / -la, aby bolo menej odpadu?

Čo robíte s PET fľašami, plechovkami a papierom doma?

Čím polievate v záhrade? Ako môžeš šetriť energiou ty?

Čo je to ekologická katastrofa?  Treba to brať vážne?

Ako oslavujete vy Deň Zeme vo vašej škole? 

Aké programy sú o ochrane životného prostredia vo vašej škole počas roka?

ÚLOHY:

1. Napíšte odpovede na otázky pomocou slovníka.  Precvičujte ústne.1. Napíšte odpovede na otázky pomocou slovníka.  Precvičujte ústne.
 Jeden sa pýta, odpovedá ten, kto má u seba kartu s odpoveďou. Jeden sa pýta, odpovedá ten, kto má u seba kartu s odpoveďou.
2.  Pracujte v pároch. Rozdajte karty s odpoveďou 6-6.2.  Pracujte v pároch. Rozdajte karty s odpoveďou 6-6.
 Jeden číta odpoveď, druhý utvorí ústne otázku a opačne. Jeden číta odpoveď, druhý utvorí ústne otázku a opačne.
3. Diskutujte o predposlednej a poslednej otázke.3. Diskutujte o predposlednej a poslednej otázke.
4. Na základe otázok a odpovedí súvisle rozprávajte o téme.4. Na základe otázok a odpovedí súvisle rozprávajte o téme.

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?

Kde? Kam?  
Kedy? Ako?

ochrana, starostlivosť, 
zdroj, prostredie, oblasť, 
vzduch, katastrofa, 
kalamita, verejnosť, 
rastliny, živočíchy, 
kosodrevina, ťažba lesov, 
plesnivec, cieľ, činnosť, 
kamzík, svišť, stanica, 
víchrica, splodina, 
hmota, turbína

šetrí, ochraňuje, zbiera, 
informuje sa, stará sa, 
vytýči, zakazuje, odstrelí, 
poškodzuje, vyčerpá

životné, prírodné, 
chránený, národný, 
vysokohorské, 
ochranárska, arktický, 
rekordná, možné, 
meteorologická, 
neuveriteľné, 
sprístupnená, označený, 
škodlivé, pohonná, 
veterná

na území, rýchlo, veru, 
naozaj, samozrejme, 
extrémne

Frázy

ochrana:
prostredia

ovzdušia
pôdy
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Čo robí? Kde ? Kedy? Ako? S kým? Čím?

ochraňuje prírodu doma každodenne triedením odpadu
vytýčil za cieľ v škole začiatkom roka zber papiera
stará sa o prostredie v lese vždy s kamarátom 
znečisťuje prostredie na zastávke cez deň Pet fľaškami
potrebuje pomoc v záhrade v lete chemikáliami
pozbierali smeti na okolí v sobotu rukavicami
ušetrili energiu v domácnosti v januári vypínaním počítača
pestujú bioovocie v záhrade cez leto biohospodárením
očistili potoky pri brehu na jar motykami a hrablami
nevyrušuje zvieratá v horách pravidelne hlukom
poškodzuje prírodu pri dedine občas nedbanlivo
obrábajú pôdu na pozemku priebežne starostlivo
staráme sa o domácnosť v byte stále šetrením energiou
dbáme o prírodu všade zvyčajne neznečistením

ÚLOHY:

5.  Utvorte slovné spojenia k riešeniu problémov životného 5.  Utvorte slovné spojenia k riešeniu problémov životného 
prostredia, napr. veterná turbína.prostredia, napr. veterná turbína.

6. Čo prispeje k zdraviu človeka a zdravému prostrediu?6. Čo prispeje k zdraviu človeka a zdravému prostrediu?

  MINIOBRAZY   

škodlivé splodiny áut odpad ťažba lesov

suchota povodeň kalamita

    w  
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OPIS OBRAZU-1.

Na obraze vidím charakteristickú budovu Tatranského národného parku. Budova vy-
zerá ako strecha na zemi. Predná stena je vyložená z veľkých kameňov, ktoré sú asi 
z tatranských potokov. Na budovu je vypísané, že je tam múzeum TANAPU. Na scho-
doch čakajú ľudia na otvorenie. Podľa mňa múzeum je otvorené každý deň ráno od 
9.00 hodiny do 17.00 hodiny. Chodia tam rodiny a školské triedy. Aj ja som tam už bol, 
keď som bol v tábore.

Výstavy sú veľmi zaujímavé. Môžeme sa zoznámiť so živočíchmi v Tatrách. Na dru-
hom obraze vidíme symbolické zviera Tatier, kamzíka. Tieto zvieratá veľmi šikovne 
skáču na skalách a strmých svahoch. Môžeme sa tu stretnúť napr. s medveďom, vlkom, 
kamzíkom, svišťom v životnej veľkosti. Na fotografiách o prírode sa môžeme kochať 
v štítoch, vodopádoch, potokoch v zime i v lete.

Vstupenka nie je drahá, my sme sa pozreli aj na film, ktorý premietajú o tatranskej 
prírode. 
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Národné parky

Minulý týždeň sme boli na náučnej exkurzii s našou triedou. S pani učiteľkou bioló-
gie a zemepisu sme zavítali do Múzea TANAPU. TANAP je Tatranský národný park 
na Slovensku. V múzeu sme sa informovali o histórii a súčastnosti života v Tatrách. 
Pozreli sme sa na vystavené exponáty, videli sme film o ochrane prírody v Tatrách 
a fotografie o najväčších katastrofách v týchto horách.

Dozvedeli sme sa, že na Slovensku je 9 národných parkov. Z nich najväčší je sa-
mozrejme Tatranský národný park, ktorý bol ako prvý vyhlásený v roku 1949. Dĺžka 
Vysokých Tatier je 26 km. Chránený park má rozlohu 738 km² a obsahuje 600 km 

turistických chodníkov a 16 označených a udržiavaných cyklistických trás.
Na území Tatranského národného parku sa chránia najmä horské a vysokohorské rastliny ako sú 

napríklad kosodreviny alebo plesnivec alpínsky. Zo vzácnych živočíchov tu žijú orol skalný, med-
veď hnedý, kamzík vrchovský tatranský alebo svišť tatranský.

Na území Vysokých Tatier sa nachádza najvyšší vrch Vysokých Tatier a Slovenska Gerlachovský štít, 
vysoký 2654 metrov. V parku je vyše 100 plies a niekoľkých vodopádov. Najčastejšie navštevovanými 
sú Štrbské a Popradské pleso. Jediná verejnosti sprístupnená jaskyňa Belianska jaskyňa, je vo Východ-
ných Tatrách.

Od roku 1993 patrí (spolu s poľským TNP) medzi jednu zo štyroch slovenských biosférických 
rezervácií programu UNESCO Človek a biosféra. Tatranský národný park je súčasťou NATURA 2000. 
Ročne navštívi národný park takmer 3,5 mil. návštevníkov.

Pani učiteľka nám rozprávala aj o tom, že začiatky ochrany prírody siahajú do stredoveku, keď 
už uhorskí panovníci na svojich pozemkoch začali  brzdiť ťažbu v lesoch, zakazovať rybolov a od-
strel zveri. Cieľavedomá ochranárska činnosť v Tatrách sa však začala koncom 19. storočia, keď tzv. 
Uhorský karpatský spolok vytýčil za cieľ hájiť kamzíkov a svišťov, neskoršie sa začalo zarybňovanie 
tatranských potokov. Vtedy sa ešte na ostatné zvieratá nevzťahovala ochrana, povolili ich odstrel.

ÚLOHY k 1. textu:

A)  Prečítajte si text a utvorte otázky typu:  A)  Prečítajte si text a utvorte otázky typu:  
Čo je chránené v Tatrách? Kde? Koľ ko? Kam?Čo je chránené v Tatrách? Kde? Koľ ko? Kam?

B) Pozhovárajte sa o tom Koho? Čo? treba chrániť  a Od koho? Od čoho?B) Pozhovárajte sa o tom Koho? Čo? treba chrániť  a Od koho? Od čoho?
C)  Čo znamenajú pojmy biosférická rezervácia UNESCO, NATURA 2000?  C)  Čo znamenajú pojmy biosférická rezervácia UNESCO, NATURA 2000?  

Nájdite informácie na internete . Nájdite informácie na internete . 
D)  Informujte sa o ostatných národných parkoch na Slovensku. Pracujte v skupinách: D)  Informujte sa o ostatných národných parkoch na Slovensku. Pracujte v skupinách: 

vyberte si jeden a predstavte krátko národný park spolužiakom.  vyberte si jeden a predstavte krátko národný park spolužiakom.  
Nájdite elektronickú mapu, na ktorej sú uvedené.Nájdite elektronickú mapu, na ktorej sú uvedené.
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Zahrajte situácie. 

Chystáte sa na túru do Tatier k vodopádom. Pani učiteľka ťa poverila, aby si upozornil spo-
lužiakov na to, čo je zakázané v prírode. Popros strýka Dominika, ktorý je záchranárom, 
aby vám porozprával o nebezpečenstvách, o prípadných pokutách v horách.

S priateľmi a s ich rodičmi ste na príjemnom jesennom výlete v Matre. Pri jednom táboráku 
stretnete skupinu ľudí, ktorá nedbanlivo znečisťuje prírodu zahadzovaním rôznych pred-
metov z umelej hmoty. Vysvetlite im, prečo sa správajú nesprávne v prírode.

DIALÓG 1.

Kalamita v Tatrách

Martin: Ahoj Gregor, pripravujem prezentáciu o kalamitách v Tatrách v roku 2004.

Gregor: Veľa sa písalo o tej tragédii spred 15 rokov. Informácie nájdeš na inter-
nete, keď zapíšeš do vyhľadávača na Googli Deň, ktorý zmenil Tatry. Otvor foto-
galériu a prečítaj si texty. 

Martin: Naozaj, tu je podrobne napísané, čo sa vtedy stalo.

Gregor: Môj ujo je lesníkom, povedal, že síce meteorológovia hlásili zo severu 
prichádzajúci studený arktický vzduch, ale sa nedalo očakávať taký rýchly vpád.

Martin: Veru to bola dráma, ako vidím na fotkách. Tu čítam, že meteorologické 
stanice zaznamenali maximálnu rýchlosť vetra: na Lomnickom štíte (2635 m n.m.) – 
170 km/h, na Skalnatom plese (1780 m n.m.) – 200 km/h. Neuveriteľné.

Gregor: Víchrica zničila až 12-tisíc hektárov lesa a neboli to historicky najvyššie 
rekordy vetra v Tatrách. Zapíš do vyhľadávača: extrémne rýchlosti vetra v Tatrách. 

Martin: Je to možné? V novembri 1965 283 km/hod. Teraz sa už nečudujem, prečo 
dnes vyzerajú tak južné svahy.

Frázy

– naozaj, je to pravda
– veru je
– je to neuveriteľné
– je to možné
– veď, to je hrozné
– šokujúce
– to je katastrofa
– škoda za tú krásnu prírodu
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DIALÓG 2.

Na čerstvom vzduchu
Lenka: Kam chodíš na čerstvý vzduch cez týždeň?
Martin: Najradšej do parku na Margitinom ostrove. A ty?
Lenka: Ja občas chodím do Horského parku so sesternicou, trošku pobežíme a pokle-
betíme.
Martin: Kde je ten Horský park? Ďaleko od mesta?
Lenka: Nie, je to v centre Bratislavy, 5 minút autom z centra.
Martin: Je tam aj vonkajšia posilovňa pre dospelých? U nás je to teraz populárne.
Lenka: Myslíš na workoutové ihrisko? Žiaľ ešte nie, ale môžeš sa prechádzať v lese, 
počúvať štebot vtákov a vôbec nepočuť hluk mesta.
Martin: To môže byť fajn, ako u nás na vrchu János. 

ÚLOHY:

7. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.7. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
8.  Nájdite výraz workoutové ihrisko a opíšte jeho význam. Čo tam je? Čo sa tam dá 8.  Nájdite výraz workoutové ihrisko a opíšte jeho význam. Čo tam je? Čo sa tam dá 

robiť ?robiť ?

Po akej ceste ste sa vybrali? Samozrejme, po označenom chodníku.

Bol si už v národnom parku na Slovensku? Samozrejme, v Nízkych Tatrách. 

Chodíš často do mestského parku? Áno, na prechádzku so psom. 

Kam chodíte na čerstvý vzduch? Do lesoparkov, kde je dobrý vzduch. 

Môžeme túto jaskyňu navštíviť? Nie, tá nie je sprístupnená verejnosti.

    MINIDIALÓGY  

      

Frázy

– občas / často chodím
– chránia rastliny
– začiatky siahajú
– ochranárska činnosť
– sprístupnená verejnosti 
– chránená oblasť
– označené chodníky
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OPIS OBRAZU-2.

Čo vidíte na obraze?  Je to legálne smetisko?
Čo všetko vyhadzujú ľudia? Čo sa stane s odpadkom?
Prečo sú nebezpečné PET flaše?  Kam môžeme zaniesť zbytočný papier?

Prečo podľa teba ľudia vyhadzujú smeti do prírody? 
Čo je následkom takejto činnosti? Ako vyzerá takéto ilegálne smetisko? 

Čo by si urobil, keby si objavil v tvojom okolí ilegálne smetisko?

POROZUMENIE TEXTU-2.
Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o prírodné zdroje – rastliny, živočíchy, vzduch, 
vodu i pôdu. Človek môže skrášliť, zlepšiť svoje prostredie, ale aj zničiť všetko pekné okolo seba. 
Znečisťovanie životného prostredia poškodzuje zdravie všetkého živého.

Bez starostlivosti o životné prostredie by sa aj prírodné zdroje mohli vyčerpať a Zem zničiť.
Čo by sme mohli urobiť, aby bol čistejší vzduch?
Autá spaľujú pohonné hmoty a do vzduchu vypúšťajú škodlivé splodiny. Podľa mňa mohli by sme 

častejšie chodiť pešo, hromadnou dopravou, na bicykli a bol by vzduch čistejší.
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ÚLOHY k 2. textu:

A) Napíšte aj vy odpovede na vyznačené otázky.A) Napíšte aj vy odpovede na vyznačené otázky.
B)  Utvorte podobné otázky: Prečo treba ochraňovať životné prostredie? Ako môžeme B)  Utvorte podobné otázky: Prečo treba ochraňovať životné prostredie? Ako môžeme 

prispieť  k šetreniu energie? Použite aj opytovacie zámená: Kto? Čo? Kde? Kam?prispieť  k šetreniu energie? Použite aj opytovacie zámená: Kto? Čo? Kde? Kam?
C)  Nájdite v slovníku význam cudzích slov: recyklácia, chemikálie, globálny, C)  Nájdite v slovníku význam cudzích slov: recyklácia, chemikálie, globálny, 

produkovať.produkovať.

Frázy

– ak by sme.. – mohli by sme..
– podľa mňa – podľa môjho názoru
– myslím si, že – značne by sme prispeli

Čo by sme mohli urobiť, aby bola čistejšia Zem?
Ľudia produkujú čoraz viac odpadu a miesta na jeho uskladnenie je málo.  Zbieraním, triedením  

a recykláciou odpadkov by sme mohli udržiavať čisté životné prostredie. Myslím si, že budovaním 
vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd by sme prispeli k prečisteniu vodných zdrojov. 
Chemikálie a odpady znečisťujú i pôdu, zostávajú v zemi mnoho rokov. Keby ovocie a zeleniny pes-
tovali bez chemikálií – tak by sa zachovala pôda čistá. Biohospodárením, biopotravinami značne by 
sme prispeli k zlepšeniu stavu pôdy a hlavne zdravotného stavu ľudí.

Čo by sme mohli urobiť pre zabezpečenie energie?
Mali by sme vyrábať elektrinu modernými veternými turbínami, ktoré zabezpečujú energiu čisto 

a šetria. Aj v domácnostiach by sme mohli ušetriť energiu zhasínaním svetla a vypínaním elektrických 
spotrebičov. 

Niektoré problémy ochrany prírody sú miestneho charakteru, napr. ochrana starého duba, ktoré-
mu hrozí vyťatie pri stavbe novej cesty. Iné problémy, ako napr. šetrenie energiou, spomaľovanie otep-
ľovania- skleníkového efektu, zastavenie vymierania zvierat, majú celosvetový charakter. V prípade 
týchto problémov je potrebný globálny akčný plán na záchranu celej planéty.

DIALÓG 3.

Na návšteve v Pilíši
Martin: Ahoj Eva!
Eva: Ahoj Martin, počúvam ťa.
Martin: Potreboval by som tvoju pomoc. Pri-
hlásil som sa na súťaž z biológie. Máme urobiť 
prezentáciu na tému Ochrana životného prostre-
dia, chránené oblasti v našom okolí. Myslel som 
na teba, mohla by si mi poradiť,  ako na to?
Eva: Teší ma, že si mi zavolal, ja som teraz pri-
pravila prácu o chránených rastlinách a živočí-
hoch v Pilíši.

Martin: Fajn. Dobre by bolo, keby 
som mohol prísť k vám niekedy. 
Mal by som urobiť niekoľko fotiek 
o stave lesov a rastlinstva v Pilíši.
Eva: Samozrejme, dohodneme sa 
kedy ti vyhovuje.
Martin: V sobotu predpoludní 
má byť dobré počasie. Môžem vtedy?
Eva: Pravdaže, čakám ťa pri zastávke autobusu.



30

 2
. N

A
Š

E
 Š

IR
Š

IE
 O

K
O

LI
E

, P
R

ÍR
O

D
A

ÚLOHY:

 9. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach. 9. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
10.  Utvorte dialóg so slovnými spojeniami: znečistené prostredie, liečivé bylinky, 10.  Utvorte dialóg so slovnými spojeniami: znečistené prostredie, liečivé bylinky, 

odpadky na okraji  lesa, chránené oblasti.odpadky na okraji  lesa, chránené oblasti.

Zahrajte situáciu. 

Lenka chce ísť na čerstvý vzduch do prírody v okolí Budapešti. Poraď jej, kde najbližšie 
nájde park alebo les, ako sa tam dostane najrýchlejšie.

Čo sa stalo s potokmi? Vysušili sa. 

Tu je fajčenie zakázané. Mrzí ma to, nevidel som tabuľu. 

Vieš riešenie proti smogu? Napadlo mi, že... 

    MINIDIALÓGY  

      

30

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– staráme sa – O čo?
– šetríme – Čím?
– triedenie – Čoho?
– recyklácia – Čoho? 

OPIS OBRAZU-3.
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ÚLOHY k 3. obrazu:

A) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.A) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
B)  Opíšte obraz pomocou kľúčových slov: veterná turbína, továrne, zdroj energie, B)  Opíšte obraz pomocou kľúčových slov: veterná turbína, továrne, zdroj energie, 

škodlivé látky.škodlivé látky.
C) Vymenujte slová,  čo vidíte na obraze (podstatné mená).C) Vymenujte slová,  čo vidíte na obraze (podstatné mená).
D) Vymenujte slová na základe obrazu: Aký? Aká? Aké?D) Vymenujte slová na základe obrazu: Aký? Aká? Aké?

POROZUMENIE TEXTU-3.
Voda a život

Voda je základ života. Má očistnú aj liečivú silu. Približne 70-80 percent hmotnosti ľudského tela tvorí 
voda, potrebujeme ju, aby sme dobre fungovali. Aby nám v tele prúdila krv, pre mozog, aby sme mohli 
rozmýšľať, pre svaly, aby sme mohli behať a hrať sa, pre kožu, aby bola hebká. 

Denne vraj potrebujeme minimálne 1,5 l vody, aby sme boli zdraví. Vodu obsahuje aj ovocie a ze-
lenina. Ale kým uhorka a melón sú vlastne samá voda, zatiaľ napríklad v banáne, alebo v orechu je jej 
len veľmi málo. 

Pitnú vodu máme z vodovodu, z prameňov, alebo si ju môžeme kúpiť. Balené vody v PET fľašiach 
sú minerálne vody z rôznych prameňov. 

Na Slovensku je voda všade okolo nás. Tečúce vody: potoky, rieky vytvárajú koryto. Keď dlho prší, 
povodne môžu narobiť aj veľké škody. 

V blízkostí prírodných teplých prameňov človek vytvoril kúpele, ktoré majú liečivý účinok.
Vodu využívame všestranne v továrňach na výrobu rôznych vecí, na pohon strojov, na pestova-

nie rastlín, pri chove zvierat a samozrejme aj v domácnosti pri varení, kúpaní resp. sprchovaní sa, 
pri praní atď. Je pre nás samozrejmé, že z otvoreného kohútika nám tečie voda. Musíme však šetriť, 
aby nám zdroje nevyschli. Dbať napríklad pri kupovaní na kvalitné hospodárke elektrospotrebiče ako 
sú práčky, umývačky.

Na svete nie všade je rovnomerne dosť vody. Sú oblasti vo svete, kde sú veľké problémy s vodou. 
V  Indii a v Afrike v suchých oblastiach je voda vzácnejšia ako zlato. Nie je dostatočné množstvo 
ani čistej, pitnej vody.

V masmédiách čoraz častejšie počujeme o katastrofách zapríčinených suchom a nedostatkom 
vody. Problémy musíme brať vážne, aby nasledujúce generácie nemali ohrozený život na Zemi.

ÚLOHY:

11. Rozprávajte celými vetami o tom, ako šetríte vodou v domácnosti. 11. Rozprávajte celými vetami o tom, ako šetríte vodou v domácnosti. 
12. Kde sú prirodzené pramene vody vo vašom okolí?12. Kde sú prirodzené pramene vody vo vašom okolí?
13. Nájdite na mape, kde sa nachádzajú liečivé kúpele na Slovensku a v Maďarsku. 13. Nájdite na mape, kde sa nachádzajú liečivé kúpele na Slovensku a v Maďarsku. 



32

 2
. N

A
Š

E
 Š

IR
Š

IE
 O

K
O

LI
E

, P
R

ÍR
O

D
A

DIALÓG 4.

Denná hygiena
Denisa: Ahoj Lenka, ty sa koľkokrát kúpeš denne?
Lenka: Najčastejšie sa sprchujem, obyčajne ráno a večer.
Denisa: Vieš, že v niektorých oblastiach používajú denne len pol vedra vody na kúpa-
nie a niektoré dni sa ani neumývajú.
Lenka: Ťažko si to viem predstaviť.
Denisa: V Indii vodu používajú znovu a znovu. Nikto neplytvá ani kvapkou vody 
bez dôvodu.
Lenka: Áno, počula som. My si to ani nevieme predstaviť, keby zrazu z vodovodu 
neprišla voda.

Koľko vody vypiješ denne? Ja si dám liter vody každý deň. 

Kedy používaš najmenej vody?  Keď si umývam zuby. 

Kedy používaš najviac vody?  Keď sa sprchujem. 

Šetríte vodou aj vy? Áno, v lete polievame dažďovou vodou.

    MINIDIALÓGY  

      

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– využívame na chov zvierat
 na pestovanie rastlín
 na varenie
 na pranie a upratovanie
– šetríme pitnou vodou
 energiou

Zahrajte situáciu. 

Vidíte na ulici dieťa, ktoré odhodilo plechovku na zem. Oslovte ho, aby zobralo so sebou 
do najbližšieho koša, alebo selektívneho smetiaka. 
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CESTUJEME3.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Kto riadi auto? Koľkí môžu sedieť v osobnom aute?

Ktorá značka auta sa ti páči? Kedy si kúpi vaša rodina nové auto?

Koľko stojí podľa teba nové auto? Kde môžete zaparkovať auto v meste?

Aká rýchlosť je povolená v obytnej a školskej zóne?

Akou rýchlosťou môže ísť auto mimo mesta?

Počul si už o ekologickej doprave?  Čo si o tom myslíš?

Ktoré ekologické dopravné prostriedky sa dajú kúpiť dnes?

Ktorý moderný dopravný prostriedok by si rád vyskúšal?

ÚLOHY:

1. Napíšte rôzne odpovede na otázky. Precvičujte ústne.
2. Pracujte v pároch. Rozdajte karty s odpoveďou.
 Jeden číta odpoveď, druhý utvorí ústne otázku a opačne.
3. Diskutujte o vyznačených otázkach.
4. Na základe otázok a odpovedí rozprávajte súvisle o téme.

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?

Kde? Kam?  
Na čom? Ako?

prostriedok, karoséria, 
pneumatiky, disky, 
prevodovka

naštartuje, brzdí, zastaví dopravný, kvalitný, 
ekologický

v meste, na diaľnici, 
pod zemou, na zemi, 
vo vzduchu, vo vode

cesta, diaľnica, známka, 
chodník, cyklotrasa, 
úsek, trasa, parkovisko, 
tunel, pohyblivé schody, 
výťah

spomaľuje, zrýchľuje, 
zastaví sa, zaparkuje, 
orientuje sa, dostane sa, 
pomáha

asfaltová, hlavná, vedľajšia, 
strážené, medzinárodná, 
bezbarierový

jazda riskuje, šoféruje, jazdí, 
vyskúša

elektrické, moderné, tiché, 
ekologická

bezpečne, pomaly, rýchlo, 
nebezpečne

cyklista, policajt, pokuta pokutuje
cykloturistika, osvetlenie, 
prilba, vesta, zámok, fľaša, 
cyklopočítač

horský, cestný
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ÚLOHY:

5. Utvorte rôzne vety z daných slov: najrýchlejší – najpomalší, najekologickejší.
6.  Pripravte aj vy karty s obrázkami dopravných prostriedkov, kto ich vytiahne má 

hovoriť o nich súvisle.

Čo robí? Aký-á-é? Kde?

zabezpečuje dopravu, organizuje cestu autobusová, vodná, letecká, 
osobná, mestská, medzimestská

doma, do zahraničia, v meste, 
na vidieku

nachádza cestu, kontroluje letenku, 
hľadá lístok, plánuje cestu

hlavná, vedľajšia, asfaltová, lesná na mape, v navigácii GPS

jazdí autom, vytvorí cyklotrasu cenovo dostupný, ekologický, 
moderný, dopravný

na zemi, vo vode, vo vzduchu

prechádza sa po chodníku, 
vyjde z podchodu, dostane sa metrom

bezbarierový, pohyblivé bezpečne, k nástupišti, hore

premáva v meste, spomaľuje v zóne pešia, obytná, školská
kúpi si známku diaľničná na internete, pri benzínovej pumpe

  MINIOBRAZY   

elektrické auto bicykel elektrické kolobežky

segway aeromobil airwheel

    w  

Zahrajte situáciu.

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

Frázy

– neviem sa dočkať
– sen sa stal skutočnosťou
– prebieha proces
– mali sme problém
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OPIS OBRAZU-1.

Na obraze vidím moderné červené auto. Osobné auto je 
typu Audi, ktoré vyrábajú aj v Győri. 

Vonkajšia časť auta je lesklá karosé-
ria, ktorá vyzerá ako sviatočné šaty. 
Podľa mňa je to auto ženy, ktorá 
dbá o čistotu. Na kolesách sú ši-
roké pneumatiky, za kolesami 
lapače vody. Krásne disky na ko-
lesách sú strieborné. Vzadu je vý-
fuk, ktorý teraz nevidíme. Pred-
né aj zadné sklo očisťujú stierače 
okien. Na obidvoch stranách sú spätné 
zrkadlá, osvetlenie, smerové, brzdové, parko-
vacie, diaľkové svetlá. Hore, na strechu sa dá iste pripevniť nosič batožiny.

Vnútri v aute sú predné a zadné sedadlá s bezpečnostnými pásmi. Tak vidím, že 
sedadlá sú svetlé, kožené. Pred volantom je riadenie auta, iste je to už moderné, digi-
tálne. Vedľa vodiča je zaraďovacia páka a ručná brzda. V moderných autách je všet-
ko automatické, riadené počítačom. Navigácia, rádio a USB port sú už zabudované 
do každého nového auta. Dole pri nohách vodiča vľavo je spojka, uprostred je brzda 
a na pravo je plyn. Hore je spätné zrkadlo. Tak viem, že každé auto musí byť vybavené 
výstražným trojuholníkom, reflexným odevom, náhradnou pneumatikou a autolekár-
ničkou.

Podľa mňa toto auto je už hybrid aj s elektrickým pohonom. Maximálna rýchlosť 
môže byť 220 km/h, a spotrebuje okolo 6 litrov benzínu na 100 km.

Každé auto musí mať platný technický preukaz, vodič auta zas vodičský preukaz. 
Policajt môže kontrolovať tieto dokumenty. 
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Lietadlo alebo auto

Ahoj Martin,

ja sa už od malička zaujímam o autá. Neviem sa už dočkať, kedy môžem šoférovať 
auto. Moji rodičia nemajú auto, vraj veľké výdavky: poistenie, tankovanie, opravy 
a veľké riziko nehôd. 

Zato s bratrancom sledujeme najnovšie modely, on sa dobre vyzná v autách, pra-
cuje v servise.

Vie presne, ktorá je najnovšia séria danej značky. Od neho som počul prvýkrát 
o  lietajúcom aute. Keď je to podľa Teba scifi, musím povedať, že nie. Na internete sa 
môžeš dočítať aj Ty slovenského vynálezu. Tvorca aeromobilu Štefan Klein je totiž 
Slovák. Keď v roku 1990 vymyslel lietajúce auto, ani sám neveril, že by sa jeho sen raz mohol stať 
skutočnosťou a budúcnosťou pre celý svet. Vývojársky proces prebieha na letisku v Nitre, keďže už 
jeho dedko tam pôsobil ako hlavný mechanik a veľa času tam trávili aj jeho otec a brat, ktorý je dnes 
pilotom. O dopravnom prostriedku budúcnosti som sa dočítal, že: „AeroMobil je dvojmiestne lietajúce 
auto, ktoré je schopné sa behom 2 minút pretransformovať z automobilu na lietadlo. Auto sa zmestí 
na akékoľvek parkovacie miesto, jazdí a lieta na bežný „auto“ benzín a môže sa pohybovať po bežných 
cestách. Po „zmene“ na lietadlo vie zasa využívať letiská kdekoľvek, ale taktiež štartovať i pristávať aj 
na trávnatých povrchoch. AirCar má dizajn podobný športovému autu. Podľa technických údajov by 
malo lietajúce auto vedieť vzlietnuť do výšky 3 km s maximálnou rýchlosťou 250 km/h. Predpokladaná 
spotreba je 7 litrov benzínu na 100 km s maximálnym doletom 1000 km. Transformácia by mala trvať 
iba 120 sekúnd. Dĺžka vzletu je 350 metrov a dĺžka vozidla 5,3 metra.”

Budúci vodič auta však okrem vodičského preukazu bude potrebovať aj licenciu pilota. V prvom 
prototype  nájdeme autopilota, GPS navigáciu, systém pre nočný let a aj záchranné padáky. O úžas-
nom vynáleze dnes všetci hovoria, záujem verejnosti je obrovský. Lietajúce auto absolvovalo svoj prvý 
let na nitrianskom letisku počas 2. ročníka medzinárodného inovačného a technologického veľtrhu 
SlovakiaTech Forum-Expo 2019.

„Môže to zásadne zmeniť systém dopravy u nás, lebo Slovensko a Európa sú posiate malými letiska-
mi,“– hovoril Štefan Klein. Keď Ťa zaujímajú autonovinky, pozri sa na stránku www. autonovinky.sk, 
tam nájdeš vždy zaujímavé informácie.

Ahoj, Gregor

greg.kuc13@hotmail.com

Aeromobil
mart.hrab13@gmail.com
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DIALÓG 1.

Cestovanie
Zuza: Ahoj? Kam by si cestovala rada?
Eva: Rada by som odcestovala do Prahy.
Zuza: Čím by si cestovala najradšej?
Eva: Rada by som vyskúšala autostop, aby som nemusela platiť.
Zuza: Nie je to nebezpečné?
Eva: Nie, moja sesternica stále cestuje stopom. Vraj v Európe je to bezpečný spôsob 
cestovania.

Martin: Včera sme boli u známych v Békešskej Čabe. 
Eva: Cestovali ste autom?
Martin: Áno, cesta bola vyše trojhodinová, dlhá. 
Eva: Akože? Mali ste problém?
Martin: Áno, bola havária, a museli sme hodinu stáť na jednom mieste. 
Eva: Keby ste išli vlakom, aj tak by vám trvalo vyše 2,5 hodiny.
Martin: Bratranec nikdy necestuje vlakom, rád a bezpečne šoféruje.

Čo robí šofér za volantom? Šofér riadi, zrýchľuje, brzdí, sústreďuje sa.
 Šofér riadi bezpečne. 

Prečo si sa zľakol? Zľakol som sa, lebo som videl nehodu. 

Koľko dospelých môže sedieť v osobnom aute? Maximálne 5 dospelých. 

Ktoré auto je vaše? Tamtá červená Honda je naša. 

Aké auto tam stojí? Je to Audi A6. 

Oznámil otec rodine nákup nového auta? Samozrejme, že oznámil.
 Nie, chcel to zatajiť. 

Môžete si dovoliť nové auto? Áno, máme peniaze.
 Nie, ani o tom nesnívame. 

Vyzná sa tvoj brat v motorkách? Pravdaže, je dobrým mechanikom.
 Vôbec sa v nich nevyzná.

      

    MINIDIALÓGY  

38

Zahrajte situáciu.

Zmeškali ste autobus. Stopujete a za staví sa pri vás slovenské auto so značkou BB. 
Poproste šoféra, aby vás zobral do Banskej Bystrice. Opýtajte sa, či mu máte zaplatiť.
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ÚLOHY k 2. obrazu:

A) Čo vidíte na obraze?
B) Kde sú práve ľudia?
C)  Opíšte okolie, ktoré vidíte 

na obraze.
D) Aké je počasie?
E) Čo vyskúšajú žiaci práve?
F) Ako sú oblečení?
G) Kam idú podľa vás? 
H)  Aké dopravné prostriedky by ešte 

mohli použiť?

I)  Čím sú poháňané iné dopravné 
prostriedky? 

J)  Opíšte ich (farba, veľkosť, rýchlosť, 
bezpečnosť).

K)  Ktorý dopravný prostriedok je 
poháňaný fyzickou silou?

L)  Vyskúšali ste už / by ste aj vy také-
to moderné prostriedky? Rozprá-
vajte o tom súvisle.

OPIS OBRAZU-2.
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Deň Zeme

Z príležitosti dňa Zeme 22. apríla nám pani učiteľka pripravila zaujímavý program, 
mimoriadnu hodinu o ekologických dopravných prostriedkoch. Naša trieda bola 
na Margitinom ostrove, kam sme sa vybrali na bicykloch. Ja som dostal za úlohu 
pripraviť krátky referát o najmodernejších dopravných prostriedkoch súčasnosti.

Na internete som našiel informácie o tom, že dopravným prostriedkom budúc-
nosti bude jednokolka tzv. Airwheel. Takto som si ju predstavil spolužiakom:

V mestách, kde sú kvalitné cyklotrasy a bezbariérove chodníky je perfektným rie-
šením na cesty do školy, do práce a relax vo voľnom čase. Je veľmi praktický, vyrobený 
z vysokoelastického silikónu, vodoodolný, cenovo dostupný. Jazdiť sa na ňom naučí kaž-
dý. Väčšina ľudí je schopná sa to naučiť za 5-30 minút.

Má jedno koleso,  ľahko sa naštartuje a rovnako ľahko zabrzdí, jednoducho sa zastaví. Jazda je po-
dobná bicyklovaniu. Dynamicky zrýchľuje, spomaľuje, brzdí, a to len sklonom tela dopredu alebo do-
zadu. Airwheel je najekologickejším a najľahším unicyklom, ktorý môžeme zobrať so sebou v autobuse, 
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. Tieto 
elektrické dopravné prostriedky sú populárne hlavne v mestách a v okolí lesov, lebo vďaka akumulátoro-
vému pohonu sú tiché a nevytvárajú spaľovacie splodiny.

Po mojom referáte vďaka mamičke mojej spolužiačky Zuzky, ktorá pracuje v požičovni Go mo-
bility sme si mohli vyskúšať moderné dopravné prostriedky ako segway, monstrerollery, ale sme sa 
povozili aj na tradičných trojkolesových bicykloch, tandemoch a tzv. bringóhintó.

ÚLOHY:

7. Prečítajte text a utvorte otázky so slovami Čo? Aký / -á / -é?
8. Pozhovárajte sa o tom: Prečo sú dôležité ekologické dopravné prostriedky?
9.  Nájdite informácie o tom, aký program môžete objednať v centre Budapešti, 

na Margitinom ostrove alebo na vrchu Normafa.

Zahrajte situácie.

Váš spolužiak je za autá, diskutujte s ním o tom, že je oveľa zdravšie bicyklovanie a pešia 
turistika.

Policajt vás zastavuje a kontroluje váš výstroj. Nemáte reflexnú vestu, čo mu poviete?

Ak ste už vyskúšali jednokolku, porozprávajte svoje zážitky spolužiakom. Upozornite ich 
aj na prípadné nebezpečenstvá použitia tohto moderného dopravného prostriedku.
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DIALÓG 2.

Gregor: Čau Martin, čo plánuješ na víkend?
Martin: Keď bude dobré počasie pôjdeme na cykloturistiku s otcom a bratrancom.
Gregor: Pôjdete aj po hlavných cestách?
Martin: Nie, pôjdeme pri Dunaji smerom na Vyšehrad, kde sú vybudované asfalto-
vé cyklotrasy.
Gregor: To je fajn, ja chodím po lesných cestách, mám horský bicykel.
Martin: Čo musia mať cyklisti na Slovensku mimo obce?
Gregor: Musia mať ochrannú prilbu a reflexnú vestu.
Martin: Naozaj? Môžu ich zastaviť policajti?
Gregor: Áno, ba aj pokutovať. Na bicykli musí byť aj osvetlenie.
Martin: Ja by som nechcel u vás riskovať. 
Gregor: Ty už máš cyklistické oblečenie?
Martin: Žiaľ, ešte len prilbu a reflexnú vestu. Rád by som si kúpil nohavice, okuliare a cyklopočítač.
Gregor: Na webovej stránke cykloshop.sk nájdeš bohatý výber. Pozri sa na to.
Martin: Fajn, ďakujem ti za info.

ÚLOHY:

10. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
11. Zmeňte dialógy podľa vašich zážitkov.

Ktorý je najekologickejší dopravný prostriedok? Je to jednokolka. 

Ktorý dopravný prostriedok je lepší pre zdravie? Myslím si, že bicykel. 

Ktorý spôsob cestovania je najdrahší ? Asi je to lietadlo. 

Ktorý dopravný prostriedok je najpohodlnejší? Podľa mňa luxusné rýchliky. 

Ktorý dopravný prostriedok je najrýchlejší v meste? Je to rozhodne metro.
      

    MINIDIALÓGY  

Frázy

– vybrali sa na bicykloch
– vyskúšali si segway
– zastavil ich policajt
– pokuta za rýchlosť



42

 3
. C

E
S

TU
JE

M
E

OPIS OBRAZU-3.

ÚLOHY k 3. obrazu:

A) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
B)  Hovorte o obraze pomocou kľúčových slov: mobilný telefón, elegantné oblečenie, 

komunikuje počas jazdy, dáva si pozor, sústreďuje sa, vyznačené chodníky.
C) Vymenujte slová, čo vidíte na obraze (podstatné mená).
D) Vymenujte slová: Čo robí? Čo robia na obraze?
E) Odpovedajte na otázky: Aký je muž? Aká je žena?

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– je vybavené – čím?
– je riadené počítačom
– sústreďuje sa na jazdu
– vyzná sa v autách
– potrebuje preukaz
– stopuje auto



43

 3
. C

E
S

TU
JE

M
E

 

POROZUMENIE TEXTU-3.
Autobusom po Zadunajsku

Pre našu rodinu je cestovanie vždy najkrajším zážitkom. Aspoň ročne raz odcestuje-
me spolu na 3-4 dňový zájazd  autobusom. V tomto roku sme sa prihlásili na zájazd 
do Zalakarosu. Moja mama počula, že je tam výborná termálna voda a neďaleko v Za-
lavári je pamätné miesto Cyrila a Metoda. Na autobus sme nastúpili skoro ráno o sied-
mej v Bratislave na Fajnorovom nábreží. Moderný turistický autobus s klimatizáciou 
a nastaviteľnými sedadlami prišiel k nástupišťu pol hodiny pred odchodom.  Cestovné 
tašky, kufre sme uložili do batožinového priestoru a obsadili sme miesta. Ja rada se-
dím pri okne, tešila som sa aj teraz, že som mohla obsadiť miesto v druhom rade naľa-
vo pri okne vedľa mamy. Počas cesty nikdy nespím, pozerám sa von oknom na okolie 
a prírodu. Naša sprievodkyňa, Zuzka privítala cestujúcich, predstavila nám pána šoféra a vyrazili sme. 
Po prvej technickej zastávke na benzínovej pumpe pri Győri nás informovala o trase cesty a o progra-
me dňa. Cestovali sme cez Sárvár, kde sme sa zastavili na prehliadku hradu. Takto nám cesta trvala 
6 hodín. Popoludní  sme došli do Zalakarosu, kde nás ubytovali v penzióne. Mali sme zaplatenú pol-
penziu, večerať sme mohli až od šiestej. Tak sme si ešte vyskúšali bazény v hoteli. Program na druhý 
deň bol fakultatívny. My sme sa prihlásili, lebo sme navštívili historický park pri Zalavári a potom 
krásny kaštieľ Festeticsovcov v Keszthelyi. Večer sme išli na program Nočné kúpanie sa pod hviezdami. 
Veľmi rýchlo prišiel deň návratu. Vyrazili sme až v popoludní a cestou domov sme sa už nezastavovali. 
Vodič Jozef nás doviezol šťastne domov, jazdil bezpečne, bol vždy veselý a zdvorilý.

ÚLOHY:

12.  Hra: Pracujte v skupinách. Vytvorte 2-3 členné skupiny. Vymyslite cieľ zájazdu 
a naplánujte trasu pomocou googlemaps. Porozprávajte spolužiakom, kde ste 
sa zastavovali, čo ste videli cestou, ale nepovedzte cieľ cesty. Ostatní majú 
uhádnuť, kam ste došli.

13. Utvorte podobné otázky, ktoré podávate spolužiakom so slovami Kedy? Kam?

DIALÓG 3.

V cestovnej kancelárii
Matka: Dobrý deň.
Pracovníčka CK: Vitajte. Môžem Vám pomôcť?
Matka: Chceme sa vybrať na kratšiu dovolenku po Slovensku.
Pracovníčka CK: Kedy plánujete cestu?
Matka: Dobre by bolo koncom mája, mimo sezóny.
Pracovníčka CK: Kam by ste chceli cestovať, do hôr, k vode alebo za historickými pamiatkami?
Matka: Čo by ste nám odporúčali? Deti ešte neboli na Slovensku.
Pracovníčka CK: Tu máme najnovší katalóg, vyberte si.
Matka: Ďakujem, dovidenia.
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ÚLOHY:

14. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
15. Zmeňte dialóg podľa vášho koníčka. 

Zahrajte situáciu.

V penzióne sa vám náhodou zlomil klúč vo dverách. Čo ste urobili, koho ste poprosili 
o pomoc?

Prídeš aj ty na zájazd? Samozrejme, kedy bude? 

Chceš sedieť pri okne? Áno, rád sedím pri okne. 

Mali ste sprievodkyňu? Áno, mali sme dobrú. 

Koľko vám trvala cesta? Vyše tri hodiny. 

Kedy ste došli do cieľa?  Skoro večer.

    MINIDIALÓGY  
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ŠKOLA, KAMARÁTI4.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Opíš svoju základnú školu.

Učíš sa dobre v škole? Si dobrým žiakom / dobrou žiačkou?

Ako sa cítiš v škole? Ktoré predmety máš rád / rada?

Aký je tvoj triedny kolektív?

Ako sa cítiš v triede? Kde bola vaša trieda na výlete?

Máš v triede kamarátov? Predstav jedného spolužiaka.

Koľko jazykov poznáš? Prečo sa učíš jazyky?

Čo si myslíš, je užitočné učiť sa jazyky?

Už si využil / -la niekedy svoje jazykové znalosti? Keď áno, kde?

Aký je vzťah učiteľov a žiakov vo vašej škole?

Kto je tvoj obľúbený pedagóg? Predstav ho / ju!

Máš rád / rada hodiny slovenčiny?

Čo sa ti páči na týchto hodinách?

Aké krúžky sú v škole? Na aké súťaže alebo špotrové preteky   
 chodíte?

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?

Kde? Kam? 
 Kedy? Ako?

výber, talent, skúška, 
prijímačka, kurz, internát, 
dochádzka, predmet

rozhodne sa, uľahčuje, 
zúčastňuje sa, uspeje, 
vyberie si, vplýva na

talentovaný, dôležitý, 
odporúčaný, odborné, 
ľubovoľný

na gymnáziu, po ceste, 
na prijímačky

maturita, nadanie, 
ponuka, výsledky, záujem, 
požiadavka, písomka, 
zákon, štúdium, prednáška, 
seminár, štátnice, vedec, 
právnik, vedomosť, rázcestie

hľadá, nájde, prijmú, 
pripravuje sa, vyhovie, 
zavedie

úspešný, lákavý, výborný, 
dvojjazyčný, odborný

ľahko, úspešne

ÚLOHY:

1. Napíšte odpovede na otázky na karty. Precvičujte ústne.
 Jeden sa pýta, odpovedá ten, kto má u seba kartu s odpoveďou.
2. Pracujte v pároch. Rozdajte karty s odpoveďou 6-6.
 Jeden číta odpoveď, druhý utvorí ústne otázku a opačne.
3. Diskutujte o vyznačených otázkach.
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Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?
Kde? Kam? 

 Kedy? Ako?

rozlúčková slávnosť, reč spieva smutná na školskom dvore,
cez budovu

kamarát, priateľka, 
spolužiak, učiteľ, skutok, 
dospelosť, náladovosť, 
tajomstvo, žart, priateľstvo

predíde, rozpadne sa, 
vytrvá, nadviaže, baví, 
osvojí si, dráždi, háda sa, 
šteklí, bije, mrzí, vtipkuje, 
žartuje

vtipný, milý, živší, 
nápomocný, uznanlivý, 
hanblivý, pravdovravný, 
chápavý, pozorný, 
statočný, úprimný

vedome

ÚLOHY:

4. Utvorte rôzne vety z daných slov.
5.  Pripravte aj vy slovné skupiny na tieto otázky na karty,  

a zahrajte si so spolužiakmi.

Čo robíš? Kde ? Kedy? Ako?

odpovedám pri tabuli / na hodine  ráno / poobede zle / šikovne
pripravujem sa doma / v družine po večeroch / popoludní nudne / pútavo
vyrušujem v lavici / na hodine stále / niekedy ticho / hlasne
dávam si pozor na hodine vždy / niekedy nadšene
uspejem na prijímačkách / 

na maturite
raz / v sobotu úspešne

vyhoviem na ústnej skúške zajtra / na budúci týždeň dobre / šikovne
prihlásim sa na prihláške / na internete už aj / ihneď písomne / ústne
stretávam sa v škole / v tábore cez víkend / v lete osobne / rado

  MINIOBRAZY   

priateľstvo vysvedčenie rozlúčková slávnosť

prijímačky / písomka domáca úloha digitálne vyučovanie

    w  
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OPIS OBRAZU-1.

Na obraze vídím mladých ľudí, študentov, ktorí sú na školskom dvore. Preto si mys-
lím, že sú v škole, lebo v rukách držia zošity a knihy. Chlapec a dievča sa učia, alebo 
si cez prestávku zopakujú učebnú látku. Vzadu sa niekoľkí rozprávajú. Dievča vpravo 
je módne oblečené, okrem koženej bundy a modernej zelenej blúzky a čiernych no-
havíc má aj doplnky, slnečné okuliare v takej istej zelenej farbe. Chlapec vedľa nej má 
žltú vetrovku, hnedé jarné nohavice a tričko. Myslím, si že je jar, lebo mladí sú tenko 
oblečení. Možno sa chystajú na nejakú písomku alebo na nejakú záverečnú skúšku. 
Sú veselí, čo znamená, že sa nestresujú kvôli škole a učivu. Ja sa občas stresujem pred 
kontrolnou prácou. Aby som predišla stresu už sa doma vedome chystám na písomku, 
robím si poznámky s kľúčovými slovami na papier. To mi aj pomôže. Ináč ja sa neučím 
cez prestávky, radšej vtedy sa rozprávam s kamarátkami z iných tried a oddýchnem 
si trošku, naberiem sily z prírody a zo slnka, ak sme na dvore, na čerstvom vzduchu.

Zahrajte situácie.
V tábore sa zoznámiš s cudzincom z Grécka, vysvetli mu, aký je náš školský systém.

Tvoj spolužiak nemá nápad, kam by sa mohol prihlásiť. Pomôž mu, vymenuj mu nejaké 
profesie, ktoré môže študovať na strednej škole.

Príde k vám nový učiteľ. Povedz mu, aké stredné školy sú v okolí, a čo ponúkajú pre žiakov.  
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Národnostný školský systém v Maďarsku

Základný školský systém v Maďarsku je po-
dobný ako v okolitých našich krajinách, teda sú 
materské školy, základné, stredné, vysoké ško-
ly a univerzity. Do materskej školy chodia 3-7 
ročné deti, kde sa hrajú, spievajú, kreslia, učia 
sa básničky a vytvárajú priateľské vzťahy. V ná-
rodnostných materských školách sa deti denno 
denne stretnú so slovenským jazykom cez bás-
ničky, pesničky a hovorovej reči. Na nižšom 
stupni základnej školy sa deti naučia najhlavnejšie, a to čítať, písať a počítať. Na vyššom stupni žiaci 
už majú rôzne predmety, ako napr. biológiu, chémiu, fyziku, zemepis, informatiku a učia sa jazyky. 

V Maďarsku máme tri typy slovenských škôl, a to slovenské, dvojjazyčné a tzv. jazykové. Počas celé-
ho detstva je dôležitý pohyb, telesná výchova. Podľa momentálne platného zákona školstva deti majú 
telocvik každý deň. Na stredných školách okrem základných predmetov majú aj špeciálne, odborné 
hodiny, podľa toho čím sa chcú stať. Tu sa učia budúci predavači, kuchári, cukrári, stolári. Na gymná-
ziách sa študenti pripravujú na maturity, ktoré sú centrálne skúšky zo základných predmetov, ako je 
maďarčina, dejepis, matematika, cudzí jazyk a jeden ľubovoľne zvoliteľný predmet. Na gymnáziách, 
kde sa učia dva cudzie jazyky, zaviedli aj nultý ročník. Na strednom stupni máme dve slovenské 
gymnáziá, a to v Békešskej Čabe a v Budapešti. Okrem toho slovenčinu, ako cudzí jazyk sa môžu učiť 
študenti na troch stredných školách v Maďarsku.

Na vysokých školách zaviedli jednotný, tzv. bolonský systém. Po maturitách sa prihlásia poslucháči 
na troj- alebo päťročné vysokoškolské štúdium, po základných troch rokoch dostanú titul bakalár, 
po ďalších dvoch rokoch budú magistri, keď dostanú aj diplom. Na vysokých školách poslucháči majú 
špeciálne hodiny, prednášky a semináre a po štátniciach dostanú do rúk diplom. Budú z nich inži-
nieri, vedci, pedagógovia, právnici, atď. Štúdiá v slovenskom jazyku sa dajú pokračovať na univerzi-
tách a vysokých školách okrem iného v Segedíne, v Sarvaši, v Ostrihome, v Budapešti.

Počas celého nášho života sa učíme, aby sme získali nové vedomosti o našom rýchlo sa meniacom 
svete. Často sa dostaneme na rázcestie nášho života, keď sa rozhodneme vybrať si úplne inú profesiu. 
Aj vtedy je možnosť na to, aby ako dospelí sme si sadli do lavíc a učili sa, ako sme to robili dakedy 
počas nášho detstva a mladosti.

ÚLOHY:

6. Prečítajte text a utvorte otázky so slovami Kedy? Čo robia? Kto?
7. Porozprávajte sa o tom:
 Na čo sa pamätáte z detstva, z materskej školy?
 Do ktorej školy sa prihlásite a čím chcete byť ?
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DIALÓG 1.

Známosť
Martin: – Haló, prosím.
Laura: – Čau, tu je Laura.
Martin: – Ahoj, čo nového? Dávno som nepočul o tebe. Ako sa máš? Prídeš aj v tom-
to roku do biblického tábora?
Laura: – Dúfam, že áno. Chcela by som sa ťa niečo opýtať.
Martin: – Nech sa páči, počúvam ťa.
Laura: – Ty máš známu v Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe, Esteru Tenkú. 
Môžeš mi dať na ňu kontakt, alebo mi povedz ako sa volá na Instagrame. Chcela by 
som sa prihlásiť do Slovenského gymnázia do Čaby a neviem aký je internát. Chcem 
sa informovať o internáte, koľkí sú na jednej izbe a vôbec aký je život na intráku.
Martin: – Áno, Estera chodí do 10. ročníka a býva na intráku. Nájdeš ju pod vlastným menom Es-
tera Tenká. Hovorila mi, že je intrák dobrý, učia sa od štvrtej do pol siedmej a majú veľa zaujímavých 
programov po večeroch.  Niekoľkokrát sme četovali. 
Laura: – To je dobré. A ty už vieš kam ďalej?
Martin: – Ja sa asi prihlásim do Slovenského gymnázia do Budapešti. Tak sa budeme viac stretávať 
Laura, čo je super.
Laura: – Aj ja sa teším, Martin. Ďakujem ti za pomoc, ešte budeme hovoriť. Pekný večer!
Martin:– Aj tebe Laura. Ahoj!

Naše plány
Lenka: – Tamara, aké máš plány, kam sa prihlásiš?
Tamara: – Pôjdem na odborné učilište, chcem byť predavačka. Nemám až taký dob-
rý priemer, aby som sa mohla prihlásiť na strednú školu. A ty, Lenka?
Lenka: – Ja sa prihlásim do gymnázia, potom chcem ísť na univerzitu. Budem 
mať 4 roky na to, aby som si vymyslela čím chcem byť. Zaujímajú ma jazyky, ale aj 
litaratúra. Také novinárstvo by bolo zaujímavé.
Tamara: – Dobre, tak ja budem predávať tie časopisy, v ktorých budeš ty redigovať 
články. Dohodnuté?
Lenka: – Dohodnuté.

ÚLOHA:

8. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
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Dávno som nepočul o tebe. Áno, nemal som čas.
 Ľutujem, mala som iné starosti. 

Prihlásiš sa na súťaž? Samozrejme, musím tam byť.
 Nie, mal som slabé výsledky. 

Vieš už, čím chceš byť? Áno, presne mám naplánované. 
 Nie, nemám ani nápad.

    MINIDIALÓGY  

      

Zahrajte situácie.
Zavolaj na internát, predstav sa a opýtaj sa koľkí bývajú v jednej izbe, a či má izba vlastnú 
kúpelňu. 

Povedz novinku susedke, že ťa prijali na gymnázium. Škola je asi 30 km-ov od vás, budeš 
dochádzať každý deň autobusom. 

Dostaneš list, v ktorom ti oznámia, že musíš ísť na ústny pohovor. Zavolaj kamarátke, ktorá 
už bola na takomto pohovore, opýtaj sa jej o čom ťa budú spytovať.

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– v rukách drží (čo?) – poznámky, knihu, papiere, desiatu

– okrem (čoho?) – blúzky, sukne, nohavíc, topánok

– okrem (koho?) – mňa, teba, vás, ich 

– je oblečený (ako?) – športovo, tenko, elegantne, módne

– stresovať sa kvôli (čomu?) – škole, matike, telocviku, filmu, peniazom

– stresovať sa kvôli (komu?) – učiteľovi, bratovi, matke, kamarátke, dievčaťu

– naberať sily (z čoho?) – z hudby, z prírody, z dobrého počasia, zo slnka

Budeš so mnou bývať na intráku? Asi nie, lebo...
 Samozrejme, už čakám... 

Budem dochádzať každý deň. To je dobré, lebo...
 To je zlá správa, lebo....

      

    Dokončite vety.  



52

 4
. Š

K
O

LA
, K

A
M

A
R

Á
TI

POROZUMENIE TEXTU-2.
Posledný školský rok

Milá Ema,

teším sa, že si mi písala e-mail. Bol to zaujímavý list o vašom letnom tábore. Teším 
sa, že si si našla nové kamarátky z Maďarska. Potom mi napíš o nich, čo ste ešte 

robili spolu. My sme začali školský rok, posledný v tejto škole. Už vopred ľutujem, 
že sa náš triedny kolektív rozpadne. Pamätám sa, že v šiestej triede sme sa my, baby 
vždy hádali, potom sme sa udobrili. Skoro každý týždeň som mala inú najlepšiu ka-
marátku z triedy. Ako si na to spomeniem, je to teraz už smiešne. S chlapcami sme 
sa vždy hádali, nevedeli sme sa správať na hodinách, a často od nás niekto bol „po-

zvaný“ k riaditeľovi za nejaký „dobrý skutok”. V siedmom ročníku potom sme sa nejak upokojili, 
ba skoro sme zaspali na hodinách. O to sme boli živší cez prestávky. S chlapcami sa dalo rozprávať, 
kecali sme s nimi aj po večeroch cez internet. Moje dve najlepšie kamošky, o ktorých som Ti už písala, 
Adela a Mia sú vždy pri mne aj v dobrom aj v zlom. Verím, že nám to ešte dlho vytrvá. Bývame v jed-
nom meste, takže sa môžeme stretnúť cez víkendy. 
Z druhej strany zase som vopred zvedavá aká bude 
moja nová škola, spolužiaci, budúce nové kamarátky, 
ako sa s nimi zoznámim, nadviažem priateľstvo... ale 
dovtedy ma čaká prihláška na strednú školu, centrál-
na písomná prijímacia skúška, rozlúčková slávnosť. 
Prepáč, že som taká sentimentálna. Tak mi napíš 
o  tvojich nových kamarátkach, OK?

Veľká pusa, ahoj!
Lenka

ÚLOHY:

 9.  Utvorte podobné otázky, ktoré podávate spolužiakom so slovami Kedy? Kde? 
Kam?

10.  Porozprávajte vlastný príbeh o svojom spolužiakovi, spolužiačke. Ako ste sa 
zoznámili, odkedy sa poznáte, kedy ste sa stali priateľmi, pohádali ste sa už 
dakedy, prečo?

lenkakys13@hotmail.com

Posledný školský rok
emanovak14@gmail.com
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DIALÓG 2.

Urážka alebo len nedorozumenie?
Adela: – Lenka, nevieš kvôli čomu sa urazila Mia na mňa?
Lenka: – Presne neviem, nepovedala mi nič, ale aj ja som na nej videla, že niečo nie 
je v poriadku. Niečo si spomenula cez prestávku, keď tam stáli aj chlapci, že jej veľmi 
nepristanú.
Adela: – Ale ja som to nemyslela vážne. Veď má dobrú postavu, vždy sa oblieka 
vkusne.
Lenka: – Možno, že jej to vadilo, že tvoju mienku počuli aj chlapci.
Adela: – Ani nereagovali vôbec na to, možno ani nepočuli. Chlapcov nezaujímajú 
babské témy. To my bratranec hovoril.
Lenka: – Podľa mňa cestou domov zo školy sa porozprávaj s Miou, a povedz jej toto 
isté, čo aj mne. Vyjasníte si nedorozumenie a hotovo. Možno, že je dnes trošku aj 
citlivejšia.
Adela: – To bude najlepšie, ak sa pozhováram s ňou.

ÚLOHY:

11. Zahrajte si  dialóg vo dvojiciach.
12. Zmeňte dialóg. Za čo sa mohol uraziť váš kamarát, kamarátka?

Čo ti je? Nič, len mám zlú náladu.
 Vôbec nič, prečo? 

Pristane ti táto farba. Naozaj, mám rada túto farbu.
 Si zlatá, ďakujem. 

Urazila si sa? Kdeže!
 Zle mi to padlo.

    MINIDIALÓGY  

      

Zahrajte situácie.
Tvoja kamarátka má nový účes. Jemne jej naznač, že by si nemala takto nosiť vlasy, lebo má 
veľké uši.

Tvoj kamarát ti požičal kružidlo, ale si ho zlomil. Popros ho o prepáčenie. Povedz, že 
cez víkend pôjdete na nákupy a kúpiš mu nové kružidlo.

Tvoja kamarátka sa urazila na teba, ale nevieš prečo. Opýtaj sa jej, prečo sa urazila.
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OPIS OBRAZU-2.

ÚLOHY k 2. obrazu:

A)  Pozrite si 2. obraz. Zahrajte si hru: Len jedna minúta. Za jednu minútu o obraze 
vymenujte čo najviac:

 – podstatných mien: Kto? Čo?
 – slovies: Čo robí? Čo robia na obraze?
 – prídavných mien: Aký? Aká? Aké?
B) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
C) Opíšte obraz pomocou kľúčových slov, ktoré vám zadá pedagóg.

Kam sa prihlásiš? Prihlásim sa...
 Chcem študovať...
 Idem na...
 Chcem byť..., preto... 

Aká je tvoja najlepšia kamatárka? Moja najlepšia kamoška je...
 Mám ju rada, lebo...
 Je veľmi...
 Občas je ale...

      

    Dokončite vety.  
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POROZUMENIE TEXTU-3.
Televízny rozhovor

Moderátorka: – Dobrý deň milí diváci! Vitaj-
te v našej dnešnej relácii „Môj koníček“. Niekto-
rí majú za hobby jazyky. Vy by ste radi hovorili 
niekoľkými cudzími jazykmi? Máte problém ako 
na to? Viac nám o tom prezradí dnešný môj hosť 
tu v štúdiu, jazyková mentorka, tlmočníčka Jana 
Hlavolamková. Vitajte u nás!
Jana: – Ďakujem pekne.
Moderátorka: – Jana, ovládate viac jazykov, 
prezraďte nám koľko a ktoré sú to?
Jana: – Prvé moje dva jazyky boli angličtina 
a nemčina, ktoré som sa učila na škole a potom 
až v dospelosti som pridávala tie ďalšie.V poradí 
to boli španielčina, poľština, francúzština a ruš-
tina.
Moderátorka: – Podľa čoho ste si vybrali tieto 
jazyky, ako ste sa začali učiť, ako samouk?
Jana: – Nevyberám si vedome jazyky, ktoré sa 
chcem učiť. Strašne ma lákala španielčina, lebo 
pekne znela, začala som počúvať pesničky a po-
vedala som si, že dobré by bolo aj pre cestovanie. 
Učila som sa ako samouk, kúpila som si knihy 
pre samoukov a postupne som hľadala aj na in-
ternete možnosti, aby som sa mohla učiť priro-
dzenejšie. Predstavte si, za pol roka som už ve-
dela komunikovať po španielsky. Pozrela som si 
veľa filmov a televíznych programov a prezradím 
vám, že denno denne 30 minút som počúvala 
moju obľúbenú knihu z detstva Harryho Potte-
ra, ktorého som našla v audio knihe. Postupne 
som rozumela viac a viac, popri tom som sa učila 
aj trošku gramatiky. Kniha ma ohromne bavila, 

a tá motivácia, osvojiť si jazyk bola veľmi sil-
ná. Postupne som dostala chuť na ďalšie jazyky, 
a  keď som už vedela štyri cudzie jazyky, dosta-
la som čoraz lepšie pracovné ponuky. Nakoniec 
som sa stala tlmočníčkou v jednej medzinárod-
nej obchodnej firme.
Moderátorka: – Závidím vašu vytrvalosť. Veľa 
ľudí sa bojí používať naučený jazyk. Čo by ste im 
odporúčali?
Jana: – Podľa mňa je lepšie zle rozprávať, ako 
nijak nerozprávať. Mnohí sa boja gramatiky, že ju 
nepoužívajú dobre. Jediný recept ako sa dá zlep-
šiť v rozprávaní je: veľmi veľa rozprávať v danom 
jazyku.
Moderátorka: – Ale aké možnosti máme po-
tom, keď sme tu a nie v zahraničí?
Jana: – Práve vďaka internetu je viacero strá-
nok, kde si môžeme nájsť partnera na rozpráva-
nie sa v danom jazyku.
Moderátorka: – A na záver ešte jedna otázka. 
Aký máte názor na našu slovenčinu, ako na ja-
zyk?
Jana: – Nuž, slovenčina je ťažký jazyk pre cu-
dzincov, má pomerne ľahkú výslovnosť oproti ta-
kej poľštine. Ja som veľmi rada, že som Slovenka, 
že viem po slovensky, je to výborný jazyk na to, 
aby nám dával základ na učenie sa iných jazykov.
Moderátorka: – Ďakujem pekne slečne Jane 
Hlavolamkovej, že sa podelila s nami o svoje skú-
senosti o učení sa jazykov. Prajem vám úspešné 
učenie sa ďalších jazykov.
Jana: – Ďakujem pekne. 

ÚLOHY:

13. Aké jazyky by ste sa naučili a prečo?
14. Nájdite na internete článok o cudzích jazykoch, o učení sa jazykov.
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Zahrajte situácie.
Prihlásiš sa na jazykový kurz, ktorý trvá tri mesiace. Opýtaj sa, kedy budú hodiny, a čo musíš 
priniesť na prvú hodinu.

Na internetovej jazykovej stránke hľadáš partnera, chceš sa naučiť po taliansky. Predstavte 
sa jeden druhému. Ty by si partnera na aký jazyk mohol učiť?

S kamarátom sa rozprávaš. Hovoríte o jazykoch. Presvedč kamaráta, prečo je osožné učiť 
sa slovenčinu.

DIALÓG 3.

Učenie sa jazykov je dôležité
Tomáš: – Gregor, ktoré jazyky by si sa rád naučil? Mne sa páči francúzština, ale som 
počul, že je ťažký jazyk. Inak sa píše, inak sa číta.
Gregor: – Ja sa chcem naučiť po taliansky. V lete sme trávili týždeň na sever-
nom Taliansku a vtedy sa mi zapáčil tento jazyk. Celkom dobre som sa dorozumel 
v blízkom malom obchode, kam sme chodili ráno s otcom nakúpiť rodine raňajky. 
Internet mi pomohol, našiel som stránky, na ktorých boli pozbierané osožné výrazy. 
Tie som si počúval cez deň. O tej francúzštine som aj ja počul, že je ťažký jazyk. 
Na strednej škole sa aké jazyky môžeš učiť?
Tomáš: – Môžem pokračovať v štúdiu angličtiny alebo si môžem vybrať nový ja-
zyk, a to nemčinu. Taliančinu sa budeš učiť aj na gymnáziu?
Gregor: – Nie, tam budem študovať anglický jazyk. Taliančinu sa chcem učiť 
na  jazykovom kurze, ale neviem koľko voľného času budem mať pri novej škole. 
V jazykovej škole v Liptovskom Mikuláši od októbra sa začína kurz, ale cestovanie 
by mi odobralo veľa času. Aj z domu by som sa mohol učiť. Počul som o takých in-
ternetových stránkach, cez ktoré sa dá učiť aj online.
Tomáš: – Vidíš, to je dobrý nápad.

Učíš sa jazyky? Áno, ide mi to rýchlo.
 Nie, nebaví ma to. 

Ovládaš nejaký cudzí jazyk? Hovorím troma jazykmi.
 Nehovorím cudzími jazykmi. 

Učíš sa rýchlo jazyky? Áno, najmä nové slová.
 Nie, slová mi vôbec nejdú do hlavy.

    MINIDIALÓGY  
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Zahrajte situácie.
Vysvetli kamarátovi, prečo je dobré učiť sa jazyky.

V kníhkupectve hľadáš jazykovú učebnicu pre samoukov nórčiny. Vypýtaj si pomoc pre-
davačky, aby ti poradila k učebnici aj zvukový materiál.

OPIS OBRAZU-3.

ÚLOHY k 3. obrazu:

A)  Zahrajte si hru: Len jedna minúta. Za jednu minútu napíšte na základe obrazu čo 
najviac:

 – podstatných mien: Kto? Čo?
 – slovies: Čo robí? Čo robia na obraze?
 – prídavných mien: Aký? Aká? Aké?
B) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
C) Opíšte obraz pomocou kľúčových slov: písomka, prijímačky, stres.
D) Porozprávajte, aké pocity, myšlienky máte o obraze.
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Zahrajte situácie.
Rozprávate sa s kamarátom. Povedzte mu, ktoré jeho vlastnosti uprednostňujete a ktoré 
nie veľmi.

Stretneš sa s kamarátkou. Porozprávaš jej, že do triedy prišla nová žiačka, ktorá je trochu 
hanblivá, nerozhodná. Porozprávaj o tom aj konkrétny príbeh.

ÚLOHA:

15. Utvorte minidialógy s frázami a zahrajte ich vo dvojiciach.
  Príklad: Na prijímačkách: Držím ti palce. – Aj ja tebe.

Frázy

O ktoré cudzie jazyky máš záujem?
Prečo chceš študovať práve latinčinu – portugalčinu – ruštinu?
Aký máš pocit z prijímacích pohovorov?
Nebudeš unavený / -á z každodennej dochádzky na strednú školu?
Tešíš sa na život na internáte?

Zahrajte situácie.
Bol / -la si na prijímacej skúške na strednú školu. Máš taký pocit, že si nebol / -la úspešný 
/ -á. Porozprávaj svojim priateľom, prečo si myslíš, že si neuspel / -la.

Chceš sa venovať slovenčine intenzívnejšie. Vo vašej obci miestna slovenská samospráva 
organizuje kurz slovenčiny, avšak iba pre začiatočníkov. Informuj sa vo svojej škole, aké 
možnosti máš, aby si sa aj mimo hodín slovenčiny mohol / -la v nej zdokonaľovať.
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RODINA5.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Rozprávajte o svojej rodine.  Ktorého člena máte najrad- 
 šej a prečo?

Aké vonkajšie a vnútorné vlastnosti majú členovia vašej rodiny?

Aké sú vzťahy medzi generáciami vo vašej rodine? Ako často sa stretávate?

Na ktorého člena rodiny sa podobáte? Rozprávajte o svojich prí-  
 buzných.

Čo zvyknete robiť cez víkend, vo voľnom čase? Ako vyzerá bežný deň   
 u vás?

Ako oslavujete Vianoce?  Ako často vidíš svojich sta- 
 rých rodičov?

Koho máš najradšej v rodine? Na koho sa podobáš?

Rozprávajte o spolužití viacerých generácií v rodine.

ÚLOHY:

1. Napíšte na karty odpovede. Precvičujte ústne.
2.  Pracujte vo dvojiciach. Rozdeľ te si karty. Jeden z vás prečíta odpoveď, a druhý 

utvorí otázku, úlohy si vymeňte.

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké? Kedy? Ako?

kmotor, kmotra, po otcovi, 
nevlastný syn, starý otec po..., 
matka, macocha, prababka, 
pradedko, pravnuci

chystá sa, chráni, 
dohodla sa, navrhla, 
ospravedlní sa, oznámi, 
pochopí, pozýva, 
pochádza

bezočivý, bohatý, bojazlivý, 
chudobný, dospelý, elegantný, 
hlúpy, jednoduchý, láskavý, 
lenivý, milý, mrzutý

príliš, stále, 
v momente

snúbenec, snúbenica, svedok, 
mladucha, ženích, vdova, 
vdovec, rozvedený / -á, 
oslávenkyňa

praje, pripravuje sa, 
prisťahuje sa, predstaví, 
sťažuje sa, túžia po, vzdá 
sa, zabúda, zasnúbila sa

nepozorný, nepríjemný, 
nervózny, netrpezlivá, 
nezamestnaný, plnoštíhly, 
poctivý, pozorný, príjemný, 
prísna, dokonalá

ťažko, vlastne

zásnuby, svadba, generácia, 
svadobní rodičia

nesie, neráta sa, pokladali sebecký, škaredý, skromný, 
smelý, šťastný, štíhly, svalnatý, 
svieži, nahluchlá

krst, pohreb, svätená voda, 
obrúčky

tučný, unavený, úprimný, 
ústupčivý, širšia, užšia, 
vážny, vytrvalá, zamestnaný, 
zdvorilý, zložitý
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ÚLOHY:

3. Utvorte rôzne vety z daných slov.
4. Pracujte vo dvojiciach.

Čo robí? Kedy? Kde? Kam? Za koho? Koho? Komu? 
Ku komu?

vydáva sa v sobotu / na jar na dedine / doma za ženícha / za mládenca
krstí na sviatky / v nedeľu v kostole bábätko / novorodeniatko
navštevuje občas / na Vianoce v rodine / u známych príbuzných / švagrinú
blahoželá na narodeniny / na meniny na oslave / na párty oslávencovi / dvojčatám
daruje dary dnes / v sobotu na svadbe / na zásnubách ženíchovi / neveste
zavítajú cez víkend / občas na návštevu / na grilovačku k nám / k svokrovi
pripravuje obed teraz / každý deň v kuchyni / na sporáku rodine / deťom
privíta večer / ráno doma / v záhrade hostí / krstných rodičov
fotografuje pred sobášom / na svadbe na ulici / pred kostolom mladý pár / mladomanželov
pozýva pred svadbou / pred oslavou na svadbu / na oslavu známych / svadobníkov
ponáhľa sa každý deň / stále do školy / do práce k spolužiakom / ku kolegom
čaká v pondelok / cez deň na zastávke / doma priateľa / rodičov

  MINIOBRAZY   

sobáš zásnuby vdova obrúčky

    w  

Frázy

Dostala som sa k tomu.
Ako dopadla? 
Nemohli si dovoliť. 
Zúčastnili sa. 
Túžia po vnúčati. 
Majú trému zo svadby.
Srdečne privítali hostí.
Svadobná večera chutila každému.
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OPIS OBRAZU-1.

Na obrázku vidím svadbu. V predu je mladý ženích a veselá nevesta. Nevesta je plno-
štíhla, má dlhé kučeravé vlasy. Jej svadobné šaty sú dlhé biele, bez rukávov. V pravej 
ruke drží pestrofarebnú kyticu, kvety sú biele, fialové a ružové. Ženích má svetlohnedý 
oblek s vestou, bielu košeľu a tmavohnedý motýlik. Ženích je trošku vyšší ako ne-
vesta. Obaja sa usmievajú, sú šťastní. Okolo nich stoja veselí mladí svadobčania, ich 
príbuzní a priatelia. Všetci majú elegantné oblečenie. 
Ženy ružové šaty, muži biele košele s kravatami. Sú po so-
báši, lebo svadobčania hádžu na nich lupienky ruží. Sobáš 
bol vonku v prírode, je dobré počasie. Aj mladé ženy majú 
šaty bez rukávov a niektorí muži košeľu s krátkymi ru-
kávmi. Všetci sa usmievajú, sú veselí. Svadba je veselá, je 
to dôležitá rodinná udalosť. Na svadbu sa dlho pripravu-
jeme, aby bolo všetko v poriadku. Na svadbe sa zúčastňujú len pozvaní hostia. Aj ja 
som už bola na svadbe, cítila som sa veľmi dobre. Bola som šťastná, že som si mohla 
obliecť módne šaty a konečne som spoznala všetkých mojich príbuzných. Podľa mňa 
nie len pre mladuchu a ženíčha je dôležitý deň svadby, ale pre všetkých pozvaných 
hostí, ktorí sa spoločne zabávajú. 
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Po svadbe

Ahoj Lenka,
konečne som sa dostala k tomu, aby som ti napísala, ako dopadla bratova svadba. 
Svadba bola v sobotu 22. mája, ale predtým sme mali veľa práce a vybavovania. 
Pred svadbou sme pozvali Katkiných rodičov z Békešskej Čaby, aby sa moji rodičia 
dohodli s nimi o svadbe, a aby videli, kam sa ich dcéra presťahuje. 

Organizovanie sa začalo s tým, koľko ľudí pozveme na svadbu, a kde bude sva-
dobná večera. Ani my, ani Katkini rodičia si nemohli dovoliť veľkú svadbu, tak 
sa dohodli, že pozvú iba najbližších príbuzných a najlepších priateľov mladých. Tak-
že sa na svadbe zúčastnili rodičia nevesty, čiže svokor a svokra môjho brata, svedko-
via, krstní rodičia mladomanželov, všetci súrodenci, sesternice a bratranci, starí rodičia a samozrejme 
mladomanželia, nevesta a ženích. Pozvánky sme rozposlali poštou, alebo mladí ich odovzdali osobne 
tým, ktorých očakávali na sobáš a svadobnú večeru. Pozvaní hostia priniesli veľa svadobných darov. 
Mladomanželia dostali praktické veci, ktoré môžu používať vo svojej novej domácnosti. Svadobná 
večera bola v príjemnej reštaurácii, večera bola výborná. Do tanca hrala trojčlenná kapela, nálada 
bola skvelá.

Mladomanželia sú šťastní, bývajú vedľa nás. Moji rodičia už túžia po vnúčati, dúfam, že nebudú 
dlho čakať. Fotky budú o týždeň hotové, prepošlem ti niekoľko. 

Čauko!
Eva

evamajnek13@gmail.com

Svadba
lenkakys13@hotmail.com

ÚLOHY k 1. textu:

A) Prečítajte text a vymenujte, kto sa zúčastnil na svadbe.
B) Vysvetlite rodinné vzťahy svadobčanov.
C) Porozprávajte, ako sa pripravovali na svadbu.
D) Vysvetlite význam daných viet z textu č. 1.
E)  Pýtajte sa na ne pomocou otázok: K čomu? Čo robila? Čo robili? Po čom?
F) Použite ich vo vetách.
G) Aká bola nálada na svadbe? Povedzte minimálne 4 synonymá.
H) Čo si myslíte, akým svadobným darom sa tešili mladomanželia?
I) Povedzte 5-6 viet o svojom osobnom zážitku z jednej svadby.
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Zahrajte situácie.

Bratranec pozval vašu rodinu na svadbu. Tvoj brat nepozná všetkých členov rodiny. Vysvetli 
mu rodinné vzťahy. 

Pripravujete sa na svadbu, tvoj brat nechce ísť. Vysvetli mu, prečo sú dôležité takéto rodinné 
udalosti. 

Porozprávaj svojim spolužiakom, aké predstavy máš o ideálnej rodine. Koľko členná má byť, 
ako často sa majú navštevovať, aké spoločné programy preferuješ?

DIALÓG 1.

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

ÚLOHY:

5. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
6. Pracujte vo dvojiciach, vytvorte podobný dialóg. 
7. Poznáš všetkých svojich príbuzných?

Ako si sa cítila na svadbe? Cítila som sa dobre.
 Cítila som sa fajn.
 Necítila som sa dobre. 

S kým si išla na svadbu? Išla som s mojou rodinou.
 Išli sme všetci. 

Prišli všetci pozvaní? Áno, boli sme tam všetci.
 Neprišli, boli voľné miesta. 

      

    MINIDIALÓGY  
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OPIS OBRAZU-2.

Čo vidíte na obraze? Koho vidíte na obraze?
Koľko členná je rodina?  Akí sú členovia rodiny?
Ako sú oblečení? Aké jedlá vidíte na stole?
Kto je najstarší v rodine? Kto je najmladší v rodine?
Koľko generácií vidíte na obrázku?  Charakterizujte starých rodičov.

Kedy máte možnosť na spoločnú večeru?

Zahrajte situácie.

Tvoj dedko veľmi nahlas počúva rádio, čo ti vadí. Vysvetli mu nepríjemnú situáciu, popros 
ho, aby rádio cez deň počúval vo svojej izbe. Dbaj o to, aby sa neurazil.

Tvoji rodičia ti zahlásili, že prisťahujú sa k vám tvoji starí rodičia. Povedz rodičom, že sa 
tešíš tomu, lebo sa pamätáš na spoločné programy, keď si bol u nich cez prázdniny. Vymenuj 
niekoľko zážitkov, ktoré si prežil u starých rodičov. 

Tvoj priateľ ťa pozval do kina, ale rodičia ťa nechcú s ním pustiť. Rýchlo zavolaj svoje ka-
marátky, aby aj ony išli s vami, aby ťa rodičia pustili. 
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Tri generácie pod jednou strechou

Pred pol rokom sa prisťahovali k nám mamkini rodičia z dediny. Už sú starí, sla-
bí, nie sú schopní postarať sa o svoj dom a záhradu. Na prízemí sme im zariadili 
izbu, priniesli si so sebou svoju skriňu s odevom a postele. Ich nábytok sa nehodí 
k nášmu štýlu, ale mama hovorila, že aspoň sa budú cítiť ako vo svojom. Život sa 
v našom dome zrazu zmenil, žijú v ňom tri generácie, starí rodičia, rodičia a my deti. 
Ťažko sme si zvykli, ale teraz je to už celkom dobre. Babka ma stále upozorňovala, 
že im prekáža, keď nahlas počúvam hudbu a nepáči sa jej, že veľakrát jem počas dňa. 
Mama ju upokojovala, že puberťáci sú stále hladní, aj ona často jedla v mojom veku, 
len na to už babka zabudla. Starí rodičia sú zvedaví, stále sa vypytovali na otca, kam 
ide a čo robí. Stále otázky išli otcovi na nervy. Mne vadilo, že oni skoro ráno vstávajú a nahlas sa roz-

právajú, lebo dedko už slabo počuje. Najviac trpela mama, kým nás 
všetkých zmiernila. Už viem, že hudba sa dá počúvať aj tichšie, otec 
si zvykol na časté otázky a babka ma už neupozorňuje, že stále jem. 
Na raňajky ma čaká hrnček horúceho kakaa, ktorý mi každé ráno 
pripraví babka.

Naša rodina je takto ucelená, všetci sme sa naučili prispôsobiť je-
den k druhému, navzájom si pomáhame.

ÚLOHY:

 8. Vymenujte výhody a nevýhody spolunažívania generácií.
 9. Vyjadrite svoj názor o spolunažívaní generácií.
10. Je potrebné pomáhať  starším? Prečo?
11. Aké problémy môžu byť  pri spolunažívaní generácií?

DIALÓG 2.

V kúpeľni
Babka: Lenka, poď už von z kúpeľne! Potrebujem si umyť ruky.
Lenka: Vydrž chvíľku! Ešte nie som hotová.
Babka: Lenka, veď si sa zamkla pred pol hodinou. Čo ti trvá tak dlho? Utopila si sa?
Lenka: Už len pár minút, ešte si vyfúkam vlasy a dám si na pery rúž.
Babka: Vnučka moja, šibe ti? Kam sa chystáš? Či príde k nám niekto?
Lenka: Jaj, babka, som v poriadku. Ukľudni sa, nepríde k nám nikto, ale my ideme 
s kamoškami na diskotéku. Budú tam aj chalani, musím byť príťažlivá.
Babka: Ja som sa nikdy nefintila a vydala som sa. Čo všetko prináša táto moderná doba!



67

 5
. R

O
D

IN
A

Pri stole
Mama: Konečne si už doma! Na čo sme ti kúpili mobil, keď ho nedvíhaš?
Lenka: Mami, ukľudni sa, veď som v poriadku, som už doma. Hudba bola hlučná, 
nepočula som, že mi zvonil mobil.
Mama: Áno, si doma. Nevadí ti, že si prišla o hodinu neskoršie ako sme sa dohodli? 
Už som bola nervózna, 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 mi páči, 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, zato som meškala. Počas prechádzky domov dobre 
sme si pokecali, dozvedela som sa o ňom, že je vynikaúci športovec. Odpustíš mi, 
mami? Po tomto stretnutí som veľmi šťastná.
Mama: Áno, odpustím ti, ale nabudúce aspoň zavolaj, keď meškáš. No poď, zohre-
jem pre teba večeru. Najedz sa, umy si zuby a šup do postele!
Lenka: Ďakujem, neprosím si večeru, je už pozde. Nemôžem jesť, ak chcem byť štíhla.

ÚLOHY:

12. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
13. Vymyslite podobné dialógy.

Frázy

Pod jednou strechou.
Nevšimnúť si.
Nehodí sa.
Prekáža im.
Išli mu na nervy.
Vadilo mi.
Vyfúkam si vlasy.
Nikdy som sa nefintila.
Takto je celá.
Prináša moderná doba.

ÚLOHY:

14.  Vysvetlite, čo znamenajú frázy z predošlých textov a dialógov. 
15. Pýtajte sa na frázy. 
16.  Utvorte minidialógy.
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OPIS OBRAZU-3.

ÚLOHY k 3. obrazu:

A) Opíšte dievča. Použite kľúčové slová: vlasy, tvár, oči, nos.
B) Aké vnútorné vlastnosti môže mať chlapec? Vymenujte aspoň päť.
C) Ako sú oblečení?
D) Čo robia?
E) Aj ty máš priateľa / priateľku?
F) Prečo sa s ním / s ňou kamarátiš?
G) Odkedy sa kamarátite?

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– pozvať – pozývať – Koho? Na čo?
– dohodnúť sa – V čom?
– dovoliť si – Čo?
– prispôsobovať sa – Ku komu? K čomu?

– pomôcť, pomáhať – Komu?
– zaučiť – Koho? Do čoho?
– viesť – K čomu?



69

 5
. R

O
D

IN
A

POROZUMENIE TEXTU-3.
Ako ho vidím ja?

To je môj nový spolužiak. Má vysokú štíhlu vyšportovanú postavu. Jeho úzke čelo sa skrýva pod hustý-
mi kučeravými vlasmi. Už na prvý pohľad som sa zaľúbila do jeho hnedých očí, ktoré iskria, keď sa 
do nich pozriem. Nevadí mi, že nosí hranaté okuliare, veď aj tvár má trošku hranatú. Jeho okuliare 
a tvár sú v súlade. Na oboch stranách súmerného nosa sa červenajú jeho líca. Keď sa smeje, lesknú sa 
mu biele rovné zuby. Vždy má praktické oblečenie. Najčastejšie nosí tmavomodré džínsy a pohodlný 
pletený pulóvrik, pod ktorým má bavlnené tričko.

Ale nie len dobre vyzerá, ale je aj veľmi múdry a inteligentný. Má samé päťky, ktoré dosiahol svojou 
usilovnosťou a vytrvalosťou. Je vynikajúci športovec, najrýchlejší bežec vo svojom ročníku. Všetci 
učitelia ho vychvaľujú, že je najzdvorilejší žiak v našej triede. Je skromný, nemá rád pochvaly, hovorí, 
že za všetky pozitívne vlastnosti môže ďakovať svojim rodičom. Byť najlepším pre neho je samozrej-
mosťou.

ÚLOHY:

17. Prečítajte si text.
18. Vyhľadajte prídavné mená, ktoré označujú vonkajšie vlastnosti.
19. Ktoré prídavné mená označujú vnútorné vlastnosti?
20.  Charakterizujte jedného člena vašej rodiny, použite aj stupňovanie prídavných 

mien.

DIALÓG 3.

Telefonický rozhovor
Gregor: Ahoj, Martin!
Martin: Ahoj, Gregor! Prečo hovoríš tak potichu?
Gregor: Sú doma aj moji rodičia, nechcem, aby počuli o čom sa rozprávame.
Martin: Čo mi chceš povedať? Som zvedavý, no začni už!
Gregor: Na autobusej zastávke som stretol veľmi krásne štíhle dievča. Joj, také 
pekné oči som ešte nikdy nevidel! A ten úsmev na tvári! Ihneď som sa do nej zaľúbil.
Martin: Rozprávali ste sa? Ako sa volá? 
Gregor: To, bohužiaľ neviem. Nastúpila na autobus, ktorý išiel iným smerom.

ÚLOHY:

21. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
22. Vytvorte podobný dialóg.
23. Boli ste už zaľúbení?
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Zahrajte situácie

Tvoji rodičia nie sú spokojní s tvojími vyučovacími výsledkami. Vyčítajú ti iba negatívne 
vlastnosti, s ktorými ty nesúhlasíš. Povedz im, ako sa vidíš. 

S kamarátom sa rozprávaš o spolužiačkach. Nechceš mu prezradiť meno tej, ktorá sa ti páči. 
Opíš jej vonkajšie a vnútorné vlastnosti. 

Presťahovali ste sa do iného mesta, preto si musel / -la zmeniť aj školu. Predstav sa, 
cez prestávku sa porozprávajte s novými spolužiakmi.

OPIS OBRAZU-4.

ÚLOHY k 4. obrazu:

A) Pracujte vo dvojiciach. Opíšte obraz pomocou otázok: Kde? Čo robí? Kedy?
B) Vymenujte členov rodiny.
C) Opíšte ich oblečenie.
D) Vymenujte tie práce, ktoré vykonávame v záhrade. 
E) Akú zeleninu a ovocie môžeme pestovať aj doma? 
F) Kto pracuje v poľnohospodárstve? Vymenujte ich povolania. 
G) Vymenujte, aké povinnosti máte doma vy. 
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POROZUMENIE TEXTU-4.
Rozdelenie práce v domácnosti

Žiaci ôsmeho ročníka sa na triednickej hodine rozprávali o každodenných prácach v domácnosti. 
Po hodine, doma, mali napísať aj sloh na túto tému. Prečítajte si Martinovu slohovú prácu. 

My, keďže bývame v byte, máme menej práce v domácnosti, ako tie rodiny, ktoré bý-
vajú v rodinnom dome. Moji rodičia ma už od mala viedli k domácim prácam. Ako 
malé dieťa som mal poukladať hračky na svoje miesto, no to nebolo vždy po mojej 
vôli, ale som to musel urobiť, lebo mama bola prísna. Neskôr, keď som už bol väčší, 
mal som na starosti topánky všetkých členov rodiny. Každý večer som ich poutieral, 
keď bolo potrebné, natrel aj krémom a vyleštil.

A čo teraz? So sestrou každý víkend povysávame celý byt, uložíme riad do umý-
vačky riadu, prestrieme stôl a pozametáme kuchyňu.

Keď som u babky na dedine, mám iné práce. Teším sa, keď idem s ňou na nákup, 
no nie preto, že dostanem sladkosti, ale preto, že jej môžem pomôcť. Nesiem v ruke tovarom naložený 
košík. Niekedy nakŕmim sliepky, alebo im nalejem vodu. Babka je pyšná, že má takého pracovitého 
vnuka. Môj strýko so svojou rodinou býva na samote pri Slovenskom Komlóši. Okolo samoty majú 
veľké pole a menšiu ovocnú záhradu. Často trávim u nich letné prázdniny, vždy sa teším na chutné 
čerešne, ktoré dozrievajú začiatkom leta. Pomáham môjmu ujovi pri zbere a mojej tete pri zaváraní 
a varení džemu, umývam poháre. Okrem týchto prác 
ma strýko zaúča aj do strojárstva. Spolu opravujeme 
pokazený traktor alebo kombajn, ja mu dávam do rúk 
potrebné náradia. Môj strýko sa vždy dobre zabáva, 
keď si prosí nejaké náradie v komlóšskom nárečí, a ja 
tomu nerozumiem. Podľa mňa, je dôležité, aby aj deti 
mali svoje povinnosti v rodine. Veď nebudeme vždy 
bývať s rodičmi. Kto bude robiť všetky práce, keď sa 
ich nenaučíme?

ÚLOHY:

24.  Prečítajte si text.
25. Vyhľadajte prídavné mená, ktoré označujú vonkajšie vlastnosti.
26. Ktoré prídavné mená označujú vnútorné vlastnosti?
27.  Charakterizujte jedného člena vašej rodiny, použite aj stupňovanie prídavných 

mien.

Frázy

Viedli ma k prácam.
Nebolo po mojej vôli. 

Mal som na starosti.
Teším sa na čerešne. 

Zaúča ma.
Strýko sa dobre zabáva.
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DIALÓG 4.

Domáce práce
Pani učiteľka: Deti¸ vy máte doma každodenné povinnosti?
Eva: Áno, pani učiteľka. Každý deň sa učím. Moji rodičia mi hovoria, že učenie je 
mojou úlohou.
Pani učiteľka: Evka, ty nepomáhaš doma rodičom?
Eva: Cez týždeň nie, vtedy sa učím, ale cez víkend pomáham mame pri varení, upra-
tujem alebo idem do obchodu.
Spolužiačka: U nás každé ráno ocko chodí po rožky do obchodu, kým sa vráti 
mama uvarí čaj, upraží praženicu alebo uvarí párky a ja prestriem stôl.
Pani učiteľka: Dievčatá, vidím, že sa povinností a domácich prác nebojíte.

ÚLOHY:

28. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
29. Vytvorte dialóg so spolužiakom, porozprávajte, aké práce vykonávate doma vy.
30. Vymenujte práce v domácnosti.

Zahrajte situácie.

V škole si dostal / -la zlú známku. Chceš predísť rodičovskému karhaniu, a preto ponúkni 
otcovi, že vyčistíš a umyješ jeho auto. Tvoj otec to nedovolí, nevzdaj sa a vymysli iné práce. 

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 internetovú hru. Nájdi výhovorky, aby sa neurazila.

Tvoji rodičia nechcú, aby si pracoval / -la cez letné prázdniny. Presvedč ich, prečo chceš pra-
covať. Vysvetli im, kde môžeš pracovať, koľko si zarobíš. A porozprávajte sa aj o tom, prečo 
potrebuješ peniaze, čo si chceš kúpiť. 

Aký je tvoj ideálny chalan? Je inteligentný.
 Nemám predstavu. 

Koľko generácií žije v tvojej rodine? Tri.
 Naša rodina je trojgeneračná. 

Ako sa vám žije? Celkom dobre.
 Niekedy máme nezhody.
 Žije sa nám ťažko.

      

    MINIDIALÓGY  



73

 6
. Z

D
R

A
V

IE
 A

 Š
P

O
R

T

 

ZDRAVIE A ŠPORT6.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Kedy si bol / -la naposledy chorý / -á? Čo ťa bolelo?

Bol / -la si u lekára? Ako ťa vyšetril lekár?

Akú liečbu ti predpísal? Kde si dostal / -la lieky?

Čo robíš, keď ťa bolí zub? Ktoré sú najčastejšie choroby?

Ktoré sú časté detské choroby? Ako sa staráš o svoje zdravie? 

Bol / -la si už v nemocnici?

Pravidelne športuješ? Ak áno, koľko tréningov máš v týždni? 

Aké možnosti športovania ponúka 

vaša škola? Vieš plávať? 

Aký šport je atletika? Ktoré sú loptové hry? 

Aké športové vysielania pozeráš rád / rada v televízii?

Vymenuj zimné športy. Prečo je dôležité športovať?

ÚLOHY:

1. Napíšte odpovede na karty. Precvičujte ústne.
2.  Pracujte vo dvojiciach. Rozdeľte si karty. Jeden z vás prečíta odpoveď,  

a druhý utvorí otázku, úlohy si vymeňte. 

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké? Ako?

fanúšik, cyklista bicykluje sa preventívna, skoré fyzicky, náročne
prehliadka, ústna 
dutina, disciplína, beh, 
hod diskom a oštepom, 
skok do diaľky, zápasenie

zbledne, 
podporuje, zastupujú, 
hodí, hádže, 
skočí, zápasí

hradená, 
vyšetrovací

ťažko, 
sám, 
dôsledne

protéza, štádium, majstri, 
majstrovstvá, päťboj, 
tenis, plávanie, lyžovanie, 
rýchlokorčuľovanie, 
horolezec, lano, prilba, 
herbár, minerály

vyvŕta, 
vyčistí, 
zaplombuje, 
zlomí si, 
lezie, 
krváca

vrcholový, 
rekreačný, 
šikovný, 
statočný, 
disciplinovaný, pestrejší, 
nepremokavý, antiseptický

silne, 
zúfalo, 
presne

zrkadielko, sonda, 
zubný kaz, zákrok, 
tlakomer, účinok, 
pohotovosť, náplasť
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Kto? Čo robí? Kde? Ako? Čím?

chorý / chorá lieči sa / zotavuje sa doma / v nemocnici sám / liekmi
zdravotná sestra prezrie údaje pacienta /  

meria krvný tlak
na pohotovosti / u lekára dôsledne / tlakomerom

deti navštevujú / boja sa lekára v ordinácii / v ambulancii často / pravidelne
hádzanár hodí loptu / bojuje o loptu na ihrisku / v športovej hale rukou / silne
fanúšik povzbudzuje mužstvo / fandí na štadióne / pred televízorom hlasno / zúfalo
rýchlokorčuliar korčuľuje sa / predbieha súpera na ľade / na jazere rýchlo / korčuľami
víťaz pýši sa / fotografuje sa na majstrovstvách / na pretekoch medailou / pohárom
všetci umývajú si zuby / sušia si vlasy v kúpeľni / pred zrkadlom správne / pravidelne
atletik hodí oštepom / diskom na olympiáde / na pretekoch presne / silou
lyžiar robí slalom / skočí 

zo skokanského mostíka
v horách / na dráhe rýchlo / lyžami a palicou

horolezec lezie / zaistí sa po vrchoch / na skale bezpečne / lanom

ÚLOHY:

3. Utvorte rôzne vety z daných slov.
4. Pracujte vo dvojiciach.

  MINIOBRAZY   

hod diskom hod oštepom športovec

tlakomer vavrínový veniec zubný kaz

    w  
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OPIS OBRAZU-1.

Na obrázku vidím ordináciu zubného lekára. V ordinácii je zubný lekár a dievča s ma
mičkou. Zubný lekár je mladý usmievavý pán. Má krátke hnedé vlasy, podlhovastú 
tvár, súmerný nos a biele rovné zuby. Má oblečenú lekársku uniformu, bledomod
rý lekársky plášť. Aj mamička je mladá, tiež je veselá. Má na sebe sivomodré tričko. 
Má dlhé hnedé vlasy, ktoré sú vo vrkoči. Nechty na rukách má nalakované, v rukách 
drží dcéru. Dievčatko má asi dva roky. Má oblečené ružové tričko s dlhými rukávmi. 
Dievčatine vlasy sú blond a má ich vo vrkoči. Zubný lekár ukazuje dievčaťu, ako si tre
ba umývať zuby. Zubný lekár drží protézu a dievčatko modrou zubnou kefkou umýva 
zuby. Je dôležité starať sa o svoje zuby. Ak máme možnosť, umývajme si po každom 
jedení. V dnešnej dobe, keď sme v škole alebo v práci, nemáme možnosť, aby sme si 
po každom jedení umývali zuby. Do školy si nosím jablko, ktoré zjem po obede, lebo 
aj jablko čistí zuby. Môžeme žuvať aj žuvačku, ale v našej škole je zakázaná.

Zahrajte situáciu.

Mama ti kúpila višňový závin, zahryzol si do neho a odlomil sa ti kúsok zo zuba, trafil 
si kôstku. Choď k zubnému lekárovi a vysvetli mu, čo sa stalo. Presvedč ho, že ti nemusí 
vytrhnúť zub, nech ti ho napraví, doplní takým spôsobom, aký si videl na internete. 
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Lenkina trieda na preventívnej prehliadke u zubného lekára

Preventívna prehliadka u zubného lekára je hradená z verejného zdravotného pois
tenia dvakrát ročne u detí do dovŕšenia 18 roku. Počas školského roka aj my dvakrát 
chodíme na preventívne prehliadky do ambulancie zubného lekára. Ako veľa detí, aj 
ja som sa bála zubného lekára. Keď nám triedna učiteľka oznámila, že zajtra pôjdeme 
na preventívnu prehliadku k zubnému lekárovi, mnohí sme zbledli. To zbadala aj ona 
a hneď dodala, že také prehliadky sú dôležité, lebo zubný lekár v skorom štádiu určuje 
choroby zubov a ústnej dutiny. V skorom štádiu zistené ochorenia sa liečia oveľa jed
noduchšie. Zubný lekár pomocou vyšetrovacích nástrojov, zrkadielka a sondy vyšetrí 
zubný kaz.

A prišiel deň preventívnej prehliadky. Ráno po 
raňajkách som si dôkladne umyla zuby, pre istotu 
som si dala do úst žuvačku, aby som nemala zápach. 
Do školy som prišla včas, lebo pred ôsmou sme mali 
odchod do ordinácie zubného lekára. Keď sme pri
šli do čakárne, zdravotná sestra nám rozdala karty, 
my sme dostali ružové a   chlapci modré. Na  kar
tách máme napísané dátumy a zákroky vyšetrení od 
prvého ročníka. Do ambulancie sme vchádzali po 
jednom, kde zubný lekár sa pozrel do našich úst. 
U mňa všetko našiel v poriadku, mohla som ísť von. 
Niektorým spolužiakom vyvŕtal, vyčistil a zaplom
boval zubný kaz, a pritom ich upozornil na dôleži
tosť ústnej hygieny.

ÚLOHY k 1. textu:

A) Prečítajte text a odpovedzte na otázky.
B) Z čoho je hradená preventívna prehliadka?
C) Koľkokrát do roka chodia deti na preventívnu prehliadku?
D) Kto oznámil deťom, že pôjdu k zubnému lekárovi?
E) Prečo sú dôležité preventívne prehliadky?
F) Aké vyšetrovacie nástroje používa zubný lekár?
G) Prečo si umyla zuby Lenka?
H) Mala Lenka zubný kaz?
I) Čo robil zubný lekár tým žiakom, ktorý mali zubný kaz?
J) Čo myslíte, prečo je dôležitá hygiena ústnej dutiny?
K) Ako sa staráte vy o svoje zuby?
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DIALÓG 1.

Večerný rozhovor
Mama: Gregor, kde si? Si už v posteli?
Gregor: Áno, mami, som. Chce sa mi spať. Dnes som sa veľmi unavil, mali sme 
dve telesky, pešo sme vyšli na športové ihrisko, kde sme mali z behu test Cooper. 
Vieš mami, bežal som vkuse dvanásť minút. To je sila! Ledva žijem!
Mama: Verím, že si unavený, ale umyl si si zuby? Nepočula som, že si pustil vodu 
v kúpeľni. 
Gregor: Načo? Veď som si ich ráno umyl. 
Mama: Neblázni! Veď vieš, že zuby si máme umyť po každom jedle, aby sa nevy
tvoril zubný kaz. Chceš mať bolesti?
Gregor: Aké bolesti? Od čoho? Zubný kaz sa vytvorí, keď jem veľa sladkostí a teraz 
som jedol špagety so syrom a pil som citrónový čaj.
Mama: Ale, netáraj! Rýchlo von z postele a dôkladne si vyčisti zuby! Pred spaním 
je dôležité dôkladne si umyť zuby. Nechcem s tebou chodiť k zubnému lekárovi.
Gregor: Už idem. Máš pravdu, ako vždy!

ÚLOHY:

5. Zahrajte si dialóg.
6. Vysvetlite, prečo je dôležitá hygiena ústnej dutiny.
7. Opíšte správny postup pri čistení zubov.
8. Vyhľadajte na internete, prečo je dôležité pred spaním si umyť zuby.

Zahrajte situácie.

Chceš začať športovať, lebo cítiš, že si tučná. Zapáčil sa ti bojový šport karate, tvoji rodičia 
však tvrdia, že ten šport nie je pre dievča. Predsvedč ich, že to tak nie je, porozprávaj o jeho 
výhodách a popros ich, aby išli s tebou na tréning, aby videli na vlastné oči, že si si dobre 
vybrala. 

Na triednickej hodine máte hovoriť o vašom obľúbenom športe, vyber si vodné polo a po
rozprávaj o ňom. 

Vymenuj individuálne športy a charakterizuj ich.

Mladí 21. storočia viac času trávia pred počítam ako pohybom. Kam nás to dovedie? Vysvetli 
nevýhody takéhoto spôsobu života.

Tvoj spolužiak už roky hrá hádzanú. Popros ho, aby ťa raz zobral na tréning. Povedz tréne
rovi, že aj ty by si sa rád venoval tomuto športu. Vysvetli mu aj to, prečo.

Presvedč svoju kamarátku, aby ste po vyučovaní navštívili miestnu športovú halu, kde fun
guje badmintonový klub. Prihláste sa do klubu.
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 Chodíš na preventívnu prehliadku? Áno, chodím na ňu.
 Nie, nechodím, som zdravá. 

Boleli ťa už zuby? Veru, boleli.
 Nie, starám sa o ne. 

Máš ruku v sadre? Áno, zlomil som si ju.
 Nie, nemám, to je len obväz. 

Berieš nejaké lieky proti kašľu? Pijem sirup.
 Nie, neberiem nič. 

Máš nejakú alergiu? Áno, mám alergiu na prach.
 Nie, nemám žiadnu.

      

    MINIDIALÓGY  

ÚLOHY:

 9. Zahrajte si  minidialógy.
10.  Utvorte podobné na kľúčové slová: srdcový infarkt, zápal slepého čreva, 

intolerancia na mlieko.

Frázy

Chce sa mi spať. 
To je sila!
Umyl si si zuby? 
Neblázni!
Chceš mať bolesti?
Ale, netáraj!
Máš pravdu, ako vždy.

ÚLOHY:

11.  Vysvetlite, čo znamenajú tieto frázy.
12. Použite ich vo vetách.

Zahrajte situácie.

Na preventívnej prehliadke ťa zubný lekár pochváli, že máš zdravé zuby. Poďakuj sa a po
rozprávaj mu, ako sa staráš o ne.

Máš vyrážky po celej tvári. Choď ku kožnému lekárovi a porozprávaj mu, odkedy ich máš, 
čo si jedla, aké máš príznaky.
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Šport podporuje zdravie

Šport je forma aktívneho oddychu. Druhy športu sa rozdeľujú podľa rôznych kategórií. Podľa výko
nov rozoznávame vrcholový a rekreačný šport. Podľa počtu športovcov sú kolektívne a individuál-
ne športy. Sú známe zimné a letné športy, ktoré sú zaraďané podľa ročného obdobia.

Na prvých olympijských hrách boli hlavnými disciplínami beh, hod diskom a oštepom, skok 
do diaľky a zápasenie. Športovci na olympiáde preukázali svoju šikovnosť, statočnosť a disciplino-
vanosť. Víťazov ovenčili vavrínovými vencami a na pamiatku ich víťazstva postavili sochu.

OPIS OBRAZU-2.

Čo vidíte na obraze?  Koho vidíte na obraze? 
Ako sú oblečení?  Čo robia? 
Kde sú?  Aké je ročné obdobie?
Ktoré sú zimné športy?  Prečo je dôležité športovať?

Čo myslíte, môžeme sa lyžovať aj v inom ročnom období?
Opíšte lyžiarov! Aký výstroj potrebujú? 

Aké sú podmienky lyžovania vo vašej krajine?
Vyskúšal si už zimné športy? Ktoré?
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ÚLOHY k 2. textu:

A) Prečítajte text a vymenujte druhy športu.
B) Vyhľadajte na internete rekreačné športy.
C) Tvorte otázky na vyznačené slová a slovné spojenia.
D)  Vysvetlite, čo znamenajú tieto výrazy: vrcholový šport, rekreačný šport, ovenčiť 

vavrínovým vencom.
E) Vyhľadajte na internete, aké disciplíny tvoria päťboj.
F) Pozrite si na internete ďalšie rady pre svoje zdravie.

Počet športových disciplín na olympiáde v súčasnosti je oveľa pestrejší. Jednotlivé krajiny v týchto 
disciplínach usporiadajú majtrovstvá, na ktorých najlepší športovci, majstri zastupujú svoju krajinu 
na majstrovstvách Európy a na letných a zimných olympijských hrách. Športovci na letnej olympiá
de súťažia v atletike, v päťboji, v tenise, v plávaní, v cyklistike a v iných disciplínach. Na zimnej 
olympiáde športovci si zmerajú sily v ľadovom hokeji, v rýchlo- a krasokorčuľovaní a v lyžovaní.

Šport by mal byť súčasťou nášho každodenného života, lebo aj táto pravidelná činnosť má pozitív
ny vplyv na naše zdravie, a to je najcennejšie pre nás všetkých. Ako si ho môžeme zlepšiť? Prečítajte 
si nasledujúce rady:

1. Pohybuj sa! Nejde len o športovanie, ale o hocijaký pohyb, napr. prechádzka, tancovanie.
2.  Spi! Hovorí sa: nevyspatý človek – nezdravý človek. Toľko máme spať, aby náš organizmus mo

hol dobre fungovať. 
3.  Oddychuj! Sami sa rozhodneme, či potrebujeme okolo seba ľudí, alebo doma čítame, počúvame 

hudbu. 
4. Pi! – minimálne 2 litre vody denne.

DIALÓG 2.

Po návšteve
Gregor: Haló, prosím!
Martin: Ahoj, Gregor! Už som doma, ozývam sa, ako som ti sľúbil.
Gregor: Ahoj Martin! Aká bola cesta domov?
Martin: Cesta bola dlhá, ale dobrá. Chcem sa ti poďakovať za milé pozvanie. Veľ
mi 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: Super! Teším sa, že naše stretnutie ti prispelo aj k uzdraveniu. Vidíš, aj prí
roda a čistý vzduch sú dobrými lekármi. Nabudúce, keď prídeš ku mne, vyskúšame 
aj horolezectvo. Čo ty na to? 
Martin: 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: Po skale som už liezol s otcom, dúfam, že aj umelú stenu zvládnem. Maj sa!
Martin: Ahoj, maj sa!
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ÚLOHY:

13. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach. 
14. Zmeňte dialóg, použite v ňom iné športy.

OPIS OBRAZU-3.

82

Zahrajte situácie.

Si trénerom ľadového hokeja. Choď do školy a propaguj ho medzi žiakmi. Hovor o tom, 
koľko hráčov ho hrá a aké majú hráči oblečenie.

Začal / la si chodiť tancovať zumbu. Spolužiaci tvrdia, že tanec nie je šport, vysvetli im, 
že nemajú pravdu. Porozprávaj im, ako sa pohybujete pri tanci.

ÚLOHY:

15. Opíšte obraz.
16. Odpovedajte na otázky: Kde? Kto? Čo robí? S kým? Čím?
17. Vymenujte choroby, ktoré sa liečia operáciou.
18.  Mal už niekto z vás v triede operáciu? Porozprávajte spolužiakom, ako ste sa 

cítili v nemocnici.
19.  Tvoja stará mama je v nemocnici, operovali jej žalúdok. Chystáte s k nej 

na návštevu. Aké potraviny a nápoje jej môžete zobrať  do nemocnice?
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POROZUMENIE TEXTU-3.
V nemocnici

Ahoj Gregor!
Prepáč, že som sa neozval. Vieš čo sa stalo so mnou? Zlomil som si ľavý členok. 
Napíšem ti, ako sa to stalo. Konečne prišiel vytúžený víkend a v 13. obvode otvorili 
nový športový park. V sobotu po obede sme si ho s rodičmi išli pozrieť. Ja som si bral 
so sebou aj svoj nový skateboard. Na vyznačenej dráhe bolo veľa ľudí, medzi nimi aj 
partia tinédžerov, ktorí sa skateboardovali proti smeru. Nemohol som sa im vyhnúť, 
traja vrazili do mňa, spadol som a zabolel ma členok. Nevedel som sa postaviť, moji 
rodičia ma odniesli k autu a zaviezli ma do blízkej nemocnice.

Pred nemocnicou ma posadili do vozíč
ka a išli sme na recepciu. Tu sme odovzdali moju zdravotnú 
kartu a porozprávali sme, čo sa stalo. Prišiel jeden pán, ktorý 
tlačil vozík so mnou na röntgen. Po pol hodine bola hotová 
snímka, podľa ktorej chirurg určil moju diagnózu, zlomený 
členok. Výťahom ma vyviezli na tretie poschodie do veľkej 
ambulancie. Zdravotná sestra sa s rutinou dala do  práce. 
Po koleno mi natiahla biely mäkký obväz, ktorý začala ob
kladať vlhkým sadrovým obväzom. Zo začiatku to bolo stu
dené, 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 kontrolu a zatiaľ nesmiem chodiť. 
Rodičia ma pred nemocnicou z vozíka presadili do auta a išli 
sme domov.

Teraz ležím doma a čakám, kedy budem môcť chodiť as
poň s barlami. Mám super prázdniny!

S pozdravom:
 Martin

ÚLOHY k 3. textu:

A) Prečítajte si text a porozprávajte, ako si zlomil Martin členok.
B) Vysvetlite, čo znamenajú tieto výrazy: röntgen, sadra, snímka, obväz, barle.

mart.hrab13@gmail.com

Nehoda
greg.kuc13@hotmail.com
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DIALÓG 3.

Intolerancia na pšenicu
Otec: Poď už, dcérka moja. Auto som naštartoval. Mama nás už čaká, od druhej sa 
začínajú návštevné hodiny v nemocnici.
Eva: Idem ocko, len ešte ovocie dám do košíka. Zabalila som mame aj z toho chutné
ho orechového koláča, ktorý sme napiekli s babkou. Viem, že aj mama si na ňom rada 
pochutí. 
Otec: Áno, má ho rada, ale teraz nemôže jesť múčne jedlá. Lekár jej hovoril, že prav
depodobne sa vytvorila u nej intolerancia na pšeničnú múku. Teraz jej dávajú jedlá iba 
bez múky, aby zistili diagnózu. Orechový koláč musíš nechať doma.
Eva: Ľutujem, že sa to stalo s mojou mamou, ale verím, že po vyšetrení už bude istá diagnóza. Ocko, 
ak zistia u mamy citlivosť na lepok, tak mama už nám nikdy nebude piecť dobré koláče, keď ona ich 
nemôže jesť?
Otec: Prečo by nepiekla, veď dnes už existujú rôzne druhy bezlepkovej múky. Takou múkou pripra
vené jedlá môžu jesť aj tí, ktorí majú alergiu na pšeničnú múku.

ÚLOHY:

20. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
21. Vytvorte podobný dialóg.
22. Vymenujte jedlá, ktoré môžu spôsobovať alergiu.
23. Ako sa môžeme vyhýbať  jedlám, ktoré vyvolávajú alergiu?
24. Vyhľadajte druhy bezlepkovej múky.

Zahrajte situácie.

Kamaráti ťa pozývajú na výlet do blízkeho lesa.  Nemôžeš ísť s nimi, lebo máš alergiu na peľ. 
Porozprávaj kamarátom, aké príznaky ti spôsobuje alergia, čomu sa máš vyhýbať. 

Máš rád / rada adrenalínové športy. Cez víkend ste boli s rodičmi v horách, kde si vyskúšal 
rafting. Porozprávaj spolužiakom svoje zážitky.

Tvoj priateľ má obezitu, lekár mu odporúča, aby začal športovať. Od teba si pýta rady, akým 
športom by mal začať. Navrhni mu beh a cyklistiku, vysvetli mu, prečo by mal začať s týmito 
druhmi športu. Navrhni mu, že môžete spolu behať.

Tvoj spolužiak hrá futbal a ty hádzanú. On trvá na tom, že hádzanej by sa mali venovať skôr 
ženy ako muži. Presvedč ho o tom, že nemá pravdu.

Vo vašej škole funguje turistický oddiel, ktorého členovia každý druhý víkend chodia na vý
lety do okolitej prírody. Prihlás sa do klubu u vedúceho, a preštuduj si turistickú mapu váš
ho regiónu, alebo si prečítaj cestopisnú knihu o zaujímavostiach na vašom okolí.
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Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
Zlomil som si... Čo? – ruku, nohu, členok, prst, palec.

Nemohol som sa im vyhnúť. Komu? – chalanom, rodičom, dievčatám.

Vrazili do mňa. Do koho? – do neho, do športovca, do nej.

Rada si na ňom pochutí. Na čom? – na koláči, na jedle, na čaji, na ovocí.

Venovať sa... Čomu? – cyklistike, športu, futbalu, hádzanej.

Vyhýbať sa... Čomu? – pohybu, jedlu, chorobe.

ÚLOHA:

A) Utvorte minidialógy s týmito frázami a zahrajte ich v dvojiciach.

OPIS OBRAZU-4.

ÚLOHY k 4. obrazu:

A) Vymenujte slová na otázky Kto? Čo?
B) Vymenujte slová na otázky Aký? Aká? Aké?
C) Opíšte prírodu.
D)  Opíšte obraz pomocou kľúčových slov: cyklistika, extrémny šport, rekreačný 

šport.
E) Pracujte vo dvojiciach, tvorte otázky a odpovede.
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POROZUMENIE TEXTU-4.
Cyklistika – špičkový či rekreačný šport?

Máme nového telocvikára, teraz prišiel na našu školu. Chcel sa s nami zoznámiť. Predstavil sa nám 
v stručnosti, dozvedeli sme sa o ňom, že bol špičkovým cyklistom. Opýtal sa nás, kto chodí do školy 
bicyklom. Niektorí spolužiaci zvdihli ruky. Ďalšia otázka bola, kto športuje? Vo vzduchu už bolo 
menej rúk. No a čo, bicyklovanie nie je šport? – opýtal sa nás pán učiteľ a dal nám za domácu úlohu 
vyhľadať na internete slávnych cyklistov Slovenska.

Zamyslel som sa. Ani si nevšimneme, že každý deň športujeme, keď s nohami poháňame pedále 
bicykla. Keď som prišiel domov, hneď som si sadol pred počítač a začal som vyhľadávať. Internet mi 
vyhodil viac článkov, ale hneď na prvé prečítanie ma zaujal nadpis: „Peter Sagan, úspešný slovenský 
cyklista”. Čo som sa o ňom dočítal?

Peter Sagan je tridsaťročný slovenský profesionálny cestný cyklista, ktorý jazdí v nemeckom tíme 
Bora-Hansgrohe. Odborníci ho pokladajú za najväčší talent svetovej cyklistiky v súčasnosti. Na prete
koch Tour de France päťkrát za sebou získal zelené tričko, tým sa stal jedinečným pretekárom. Môže sa 
popýšiť ocenením Športovec roka 2013 a 2015, titulom majstra sveta v cestnej cyklistike a majstra 
Európy a majstra sveta.

Peter Sagan sa sa mal predstaviť slovenským fanúšikom v septembri 2020, totiž v tom čase sa konali 
preteky Okolo Slovenska, pretekári odštartovali zo Žiliny, z rodiska Sagana.

ÚLOHY:

25. Ktorých slávnych maďarských a slovenských športovcov poznáte?
26. Pozrite sa na internete, akému športu sa venujú títo športovci:
  Petra Vlhová, Matej Tóth a Marián Gáborík.

DIALÓG 4.

Na futbalovom zápase
Martin: Ocko, videl si ten útok? Ten náš hráč sa 
prebojoval s loptou až pred bránu protivníka.
Otec: Áno, videl som, ako hráč na ľavej strane 
vybojoval loptu a prihral ju tomu v strede. Čakal 
som, že strelí aj gól. Silne kopol loptu, ale brankár 
vyletel z brány a chytil ju.
Martin: Vydrž! Ešte sme len v prvom polčase. 
Útočníci sa môžu rozbehnúť!
Otec: Veru, môžu. Lenže obrancovia pred dru
hou bránou bojujú o dušu. Ako sa môžu dostať 
naši hráči k priaznivým podmienkam?

Martin: Musia byť bystrí a obo
zretní.
Otec: Koniec prvého polčasu. 
Verím, že cez prestávku im tré
ner dá taktické pokyny, ktoré im 
napomôžu k víťazstvu. Ale už 
idú!
Martin: Mal si pravdu, sú bys
trí a je medzi nimi vynikajúca 
súhra.
Otec: Góóóóóól! To je ono! Chlapci do toho...
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V REŠTAURÁCII, HOSTINA, 
PÁRTY 7.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Ktorá je tvoja obľúbená polievka, 

druhé jedlo a dezert? Máš rád / rada sladkosti? Ktoré?

Ktoré nápoje máš rád / rada? Ktoré jedlo nemáš rád / rada?

Máš rád / rada mliečne výrobky? Ktoré?  Máš rád / rada ovocia? Ktoré?

Čo večeriavaš? Uprednostňuješ teplé jedlá na večeru?

Podľa teba sa stravuješ zdravo alebo nie? Prečo?

Ktoré jedlo vieš sám / sama uvariť? Povedz jeden jednoduchý recept.

Ako často chodíte do reštaurácie? S kým chodíš do reštaurácie?

Obyčajne ktoré hlavné jedlo si objednáš v reštaurácii?

Časníkovi platíte kartou alebo v hotovosti? Dáte mu aj prepitné?

ÚLOHY:

1. Pracujte v menších skupinách. Napíšte odpovede na karty. Precvičujte ústne.
2. Jeden sa pýta, odpovedá ten, kto má u seba kartu s odpoveďou.
3. Pracujte v pároch. Rozdajte karty s odpoveďou 7-7.
4. Jeden číta odpoveď, druhý utvorí ústne otázku a opačne.
5. Diskutujte o vyznačených otázkach.
6.  Na základe otázok a odpovedí súvisle rozprávajte o téme max. 3 minúty.  

Koľko viet ste vedeli povedať ?

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?

Kde? Kam? 
Kedy? Ako?

rozlúčková slávnosť, 
hostinec, 
rýchle občerstvenie, 
samoobsluha, výber, 
stravovanie

zorganizuje, rezervuje, 
objedná

slávnostná, lacné, 
spoločné

v hostinci, do hostinca, 
v rýchlom občerstvení, 
príliš

zákazník, podnik, 
slnečník, dav, termín, soté, 
karé, omáčka

poteší sa, neháda sa, 
zabaví sa, 
počíta s ním / s ňou

obľúbená, zlá k stolu

intolerancia, kvalita, 
párty jedlo, jednohubky, 
pochúťky, nápoj

chrumká slané, zdravé, nesladený, 
závislý / závislá, pútavý

cez víkend, na párty
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Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?
Kde? Kam? 
Kedy? Ako?

krst, birmovka, 
konfirmácia, promócia, 
zásnuby, pohreb, 
trávenie, bielkoviny, 
živiny, vitamíny, diéta, 
životospráva, množstvo

debatuje, dodrží, 
spotrebuje

dobré, potrebné, 
celokrajinský, celosvetový

v tele, do tela, 
v organizme, v strave, 
v jedle

  MINIOBRAZY   

jedálny lístok /  
denná ponuka

účet / zaplatiť pozvánka na párty zdravé jedlá / 
kvalitné suroviny

    w  

ÚLOHY:

7. Utvorte rôzne vety z daných slov.
8. Pripravte slovné skupiny na tieto otázky na karty a zahrajte si so spolužiakmi.

Kde ? Čo robíš? Kedy? Ako?

v reštaurácii objednám obed napoludnie / pred obedom hlasne / potichu
v hostinci vyberiem si jedlo vždy / často premyslene / rýchlo
v jedálni prosím si menu cez týždeň / cez deň nepozorne / smelo
na jedálnom lístku pozriem si výber často / zajtra rýchlo / dôkladne
v rýchlom občerstvení reklamujem nikdy / stále nerád / nerada
v kaviarni zaplatím účet večer / predpoludním s radosťou
v pizzerii pozvem kamarátov zriedka / v sobotu rád / rada
v kuchyni pripravím pochúťky pred zábavou rýchlo / šikovne
na oslave blahoželám k narodeninám po príchode v rozpakoch / pokojne

Na to som myslel, že... Napadlo mi, že... 

Urobíme hostinu? Dobrý nápad...
 Dobrý nápad, ale... 

Pôjdeš so mnou do obchodu? Môžem, ale pred tým...
 Asi nie, lebo...

      

    Dokončite vety.  
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OPIS OBRAZU-1.

Na obraze vidím štvorčlennú rodinu, ktorá je práve v jednej reštaurácii. Vybrali sa 
možno popoludní, po škole a po práci na neskorý obed, aby spolu strávili niekoľko 
hodín. Všetci si objednali podobné jedlo, lebo na tanieroch vidím nejakú rybu, hra-
nolky a zeleninu. Myslím si, že to je zdravé jedlo, lebo ryba obsahuje veľa bielkovín 
a vitamínov a taktiež aj čerstvá zelenina obsahuje živiny a napomáha dobrému tráve-
niu. Dospelí si dali pohár vody, čo je tiež veľmi osožné pre náš organizmus. Chlapec 
a dievča majú v pohároch jablkovú šťavu. Čo je viditeľné na prvý pohľad, že všetci sa 
cítia dobre, lebo sa usmievajú. Nemajú problémy, nehádajú sa, sú veselí a myslím si, 
sú duševne vyrovnaní. Reštaurácia je určite veľmi obľúbená, lebo vzadu všade vidím 
hostí, nemajú ani jeden voľný stôl. Vzadu v kúte sa tiež rozprávajú dospelí. Aj naša ro-
dina sa niekedy vyberie do reštaurácie, alebo ak cestujeme na výlet, tam si vyberieme 
hostinec. Pre mňa je dôležité, aby v ponuke reštaurácie bol vyprážaný rezeň a hranol-
ky, pre rodičov zase aby bol výber a aby nebol príliš drahý. Ak ideme na nákupy, často 
sa zastavíme v rýchlom občerstvení, vo fast food-e. Ponúkajú tu hotové jedlá, rôzne 
menu, ale môžeme si aj my kombinovať hlavné jedlá s prílohou. Mám rada takéto 
spoločné stravovania, lebo vtedy sa môžeme pokojne a voľne rozprávať, nemusí sa 
nikto ponáhľať od stola. V reštaurácii platí otec, hovorí, že to je úloha muža, ako hlavy 
rodiny.  
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Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– vybrať sa (kedy?, kam?) – do hostinca, do samoobsluhy

– stráviť čas (ako?) – osožne, nezmyselne, voľne

– obsahuje veľa (čoho?) – tuku, cukru, vitamínov, bielkovín

– osožné (pre koho?, pre čo?) – pre hosťa, pre mňa, pre teba, pre telo, pre organizmus

– zastaviť sa (kde?) – v samoobsluhe, v reštaurácii, v jedálni, v kaviarni

– rozprávať sa (ako?) – smelo, ľubovoľne, veselo

– ponáhľať sa (kam?, k čomu?) – na hostinu, k pizzerii, na párty, na oslavu

Zahrajte situácie.

Chceš rezervovať v pizzerii miesto pre 10 osôb o mesiac. Bude to oslava narodenín tvojho 
bratranca. Opýtaj sa, či majú nejakú tortu oslávencovi.

S kamarátkou nakupujete v meste. Chcete sa naobedovať, kamarátka chce hamburger, ty by 
si si dala nejaké menu. Dohodnite sa, kam pôjdete.

Ideš do reštaurácie na večeru. Vypýtaj si jedálny lístok, opýtaj sa čašníka, akú špecialitu by 
ti ponúkol. Vypýtaj si účet a zaplať kartou.

Frázy

Čo nového?
Môžeš zadať kontakt na...
Nestihla som, lebo...
Aký máš z toho pocit?
Nie som si celkom istý / -á.

Pozveš Miloša na narodky? Áno, už som ho pozval.
 Nie, ani on ma nepozval. 

Prespíš u nás? Áno, bude to super zábava.
 Nie, nemôžem, som chorá. 

Zahráš si so mnou karty? Rada. Ty delíš.
 Nie, nepoznám túto hru.

    MINIDIALÓGY  
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DIALÓG 1.

Pozvanie na párty
Anka: – Haló, prosím. Anka Horvátová.
Eva: – Čau Anka, ja som Eva Majneková. Nespoznala si moje telefónne číslo?
Anka: – Ah, čau Evi, mám nový mobilný telefón a čísla sa mi stratili zo starého telefó-
nu. Neuložila som si ich na svoju e-mailovú adresu. Čo nového?
Eva: – Preto ti volám, lebo ťa chcem pozvať na moju narodeninovú párty, ktorá bude 
o dva týždne u nás. Môžeš prespať u nás, to by bolo super!
Anka: – Vau, díky za pozvanie, opýtam sa mamy, ale si myslím, že ma určite pustí 
k vám. Kto tam bude?

Eva: – No, aj práve preto ti volám, že chcem rozposlať pozvánku, len neviem, čo všetko tam mám 
napísať? Pomôž mi, prosím ťa.
Anka: – Tak, najprv oslovenie: Milý alebo milá XY! Srdečne Ťa pozývam na moju narodeninovú 
párty, ktorá bude o dva týždne, (daj tam presný dátum) od tretej u nás (napíš adresu). Ak chceš, aby 
priniesli nejaké pochúťky, také chipsy, tyčinky, tak aj to tam napíš. Mama mi vždy hovorí, ak idem na 
nejakú párty, chce vedieť telefónne číslo niektorého rodiča, vieš vždy sa bojí o mňa. Prípadne môžeš 
zadať kontakt na vašich.
Eva: – Nehovor to tak rýchlo, nestihla som si urobiť poznámky.
Anka: – Veď ti to prepošlem e-mailom. Tvoju adresu mám, hneď ti napíšem. Ale to mi radšej povedz, 
že koho pozveš? Budú tam aj tvoji bratranci? S Tomášom som sa minule celkom dobre porozprávala...
Eva: – Prídu moji spolužiaci, asi piati, ale aj Tomáš príde s Katou, neboj sa. Aj Tomáš sa pýtal na teba... 
vymyslím zatiaľ nejaké zábavné spoločenské hry. Čakám tvoj e-mail a ďakujem ti. Ešte sa ti ozvem.
Anka: – V poriadku. Maj sa. Čau!
Eva: – Díky a čau!

ÚLOHY:

 9. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
10. Urobte pozvánku na narodeninovú párty.
11. Pozbierajte, aké aktivity sa môžu robiť, hrať na zábave.

Frázy

kecať – hovoriť
kočka – dievča
hlupaňa – hlúpa žena
kamoš – kamarát
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Zahrajte situácie.

Pozvi kamaráta k vám na víkend, aby ste sa mohli hrať internetové hry. Povedz mu, aby si 
zobral laptop so sebou a vysvetli mu, čo všetko budete robiť.

Pozvi kamarátku k sebe na piatok večer, lebo budeš doma sama. Popros ju, aby prespala 
u vás, kým prídu domov tvoji rodičia z plesu. Povedz jej, čo všetko budete robiť spolu.

Si na párty, zablahoželaj oslávencovi, povedz prečo práve ten darček si mu / jej priniesla 
(novú knihu, album na fotky, plyšové zviera, peračník, atď.).

OPIS OBRAZU-2.

Koho vidíš na obraze? Sú to členovia rodiny alebo pracovníci   
 nejakej firmy?
Čo robia títo kolegovia pri stole? Čo všetko sa nachádza na dlhom stole?

Čo si myslíš, sú to zdravé jedlá? Prečo?
Opíš trojicu ľudí tu vpredu. Čo robia, čo majú v rukách, ako vyzerajú?

O čom sa môžu rozprávať?
K vám chodia príbuzní na hostinu?  Kedy, pri akej príležitosti?  Čím ich ponúknete?
Skočia k vám susedovci na kratšiu návštevu?  Čo robia vtedy tvoji rodičia?
Chodia k tebe tvoji kamaráti / kamarátky?  Kedy, ako často?

Akým spôsobom držíte kontakt s kamarátmi, s rodinou?
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Naše obľúbené miesta

Od malička mám laktózovú 
intoleranciu. Už som si zvykla 
na  to, ale čo sa týka výberu 
vhodnej reštaurácie musím svoj 
stav brať do úvahy. S rodinou 
už poznáme v meste niekoľko 
takých reštaurácií, kde pripra-
vujú jedlá aj pre intolerantov. 
Cez týždeň po škole sa často 

stretnem s ockom v blízkej reštaurácii, ktorá je 
moje obľúbené miesto. Je to malá rodinná rešti-
ka, s útulnými boxami pre 4-6 osôb. Naše miesto 
je vzadu pri okne. Obsluha je dobrá, čašníci sú 
milí a pozorní. Už ma poznajú a vedia o mojej 
intolerancii. Väčšinou si tu dám nejakú poliev-
ku a ľahké druhé jedlo, napríklad kuracie stehno 
alebo prsia s prílohou. Mám rada zeleninu. Špe-
cialita tejto reštaurácie je to, že ku každodennej 
ponuke dávajú čerstvú ovocnú šťavu.

Podľa mamy som v tom veku, 
keď rýchlo rastiem, moje telo 
a kosti potrebujú veľa živín. Sna-
ží sa mi variť zdravé jedlá plné 
zeleniny, hydiny a ryby. Ja  si to 
vážim, a dobre mi padne jej sta-
rostlivosť. O 20 km-ov od nás je 
jeden hostinec, kam rád chodí-
me, lebo každý si nájde pre seba 

vhodné jedlo. Je to klasický hostinec. Vyniká piv-
ničným dizajnom, kde dominujú materiály ako 
železo, drevo, kameň a tehla. Mám rád ich kla-
sickú slovenskú kuchyňu, zbožňujem polievky a 
pečenú kačicu. Majú aj čapovanú kofolu, a otec 
si dá občas čapované tmavé pivo. Vtedy mama 
šoféruje. Zbožňujem aj tvarohové halušky, ale tie 
robí najlepšie moja mama.

Často chodíme na nákupy, a to 
väčšinou s mamou. Muži to ne-
majú radi. Po nákupe nám dobre 
padne obed v rýchlom občerstve-
ní alebo v samoobsluhe. Moje 
obľúbené miesto je McDonald‘s, 
ktorá patrí do sieti reštaurácií 
s rýchlym občerstvením na svete. 
Ponúkajú tu rôzne menu, ham-
burgery, hranolky a nápoj k tomu. Často si dám 
aj nejaký šalát s omáčkou. Preto mám rada taký-
to typ reštaurácií, lebo obsluha je rýchla a všade 
a vždy dostanem tú kvalitu, načo som si zvykla. 
Nie som závislá, mesačne raz si sadneme do ta-
kéhoto fast food-u. Čo sa týka exotických jedál, 
mám rada japonskú kuchyňu. Chcem sa naučiť 
jesť s  tradičnými, japonskými jedálenskými pa-
ličkami. Zatiaľ sa mi to nepodarilo...

Talianske cestoviny mám rád, 
najmä bolonské špagety. Zo všet-
kých jedál ale mám najradšej 
pizzu, z nej by som vedel jesť kaž-
dý deň. Moje obľúbené miesto je 
pizzeria na Budínskej strane. Je to 
väčšia reštaurácia a je veľmi zná-
ma, lebo má viac ako 60 druhov, 
pritom myslia aj na vegetariánov 
a na intolerantov. Naraz obsluhuje tu okolo 6-8 
čašníkov, a na objednanú pizzu máme čakať asi 
15 minút. Večer už nie sú voľné miesta, musíme 
čakať v rade, aby sme sa dostali k voľnému sto-
lu. Ale ide to rýchlo. Čo sa mi najviac páči, že 
cesto pizze je veľmi tenké a robia ju pred hosťa-
mi. V strede sú veľké pece, a tam sa pečú pizze.
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ÚLOHY:

12.  Hra: pracujte v skupinách. Vytvorte si 3-4 členné skupiny, a štyria spolužiaci 
sa predstavia v roli Evy, Lenky, Gregora a Martina.

13. Prepíšte obľúbené miesta. 

Zahrajte situácie.

Si na výlete a popros recepčnú, aby ti navrhla nejakú dobrú reštauráciu tu, nablízku.

Rozprávaj sa so spolužiakom o tom, aké reštaurácie sú v okolí, ktoré sú dobré a ktoré nie.

Máš chuť si zajesť niečo? Áno, je to dobrý nápad.
 Nie, nie som hladný. 

Prosíte si hamburger? Áno, ďakujem, ste milá.
 Nie, ďakujem, nemám rád / rada. 

Tento je váš obľúbený hostinec? Áno, rada sem chodím.
 Nie, nepoznám ho. 

Obsadíš miesta pri stole? Áno, samozrejme.
 Nie, lebo nie sú voľné miesta. 

Kedy sa stretneme? O 10 minút pri vchode.
 O pol hodinu pri kaviarni.

    MINIDIALÓGY  

      

Pôjdeme si zajesť niečo? Môžeme, ale...
 Neviem, lebo...
 Dobrý nápad... 

Čo si dáš v bufete? Ja si dám...
 Neviem, či budú mať...
 Ešte neviem... 

Na čo máš chuť? Ja mám chuť teraz na...
 Dal by som si...
 Tak by som si dal, ale...
 Už som dávno nejedol / nejedla...

      

    Dokončite vety.  
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ÚLOHY k 3. obrazu:

A) Vymenujte slová, čo vidíte na obraze (podstatné mená).
B) Vymenujte slová Čo robí? Čo robia na obraze?
C) Vymenujte na základe obrazu slová Aký? Aká? Aké?
D) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
E) Opíšte obraz pomocou kľúčových slov, ktoré vám zadá pedagóg.

OPIS OBRAZU-3.

Čo nového? Mám pre teba správu.
 Nič nového. 

Dáš si jednu kávu? Áno, prosím si.
 Nie, prednedávnom som si dala. 

Pomôžeš mi? Hovor, čo mám robiť.
 Nehnevaj sa, ale nemôžem. 

Pôjdeš so mnou do obchodu? Áno, spolu rýchlejšie nakúpime. 
 Nemôžem, musím ísť domov.

    MINIDIALÓGY  
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Módne a vkusné párty jedlá

Človek často víta u seba hostí. K rodine najčastejšie presko-
čí sused a susedka, lebo potrebujú niečo alebo chcú sa po-
deliť s nami o nejakú informáciu. Naši príbuzní alebo kama-
ráti chodia k nám na kratšie návštevy. Vtedy sa rozprávame 
o  aktuálnych témach buď z nášho blízkeho okolia alebo o ce-
lokrajinských ba celosvetových témach, ktoré zaujímajú celé 
ľudstvo.V zimných mesiacoch si posadáme v obývačke, v ku-
chyni a tam debatujeme, v lete zase na dvore, na terase. Počas 

návštevy nám dobre padne, ak nás niečím ponúknu domáci. Na rodinnú oslavu sa pripravíme vopred. 
Také sú okrúhle narodeniny, krst, birmovka, konfirmácia, rozlúčková slávnosť, maturity, promócia, 
zásnuby a pohreb. Ak ju zorganizujeme v nejakom hostinstve, okrem rezervovania miesta nemáme 
väčšie starosti. Ale ak doma chceme mať hostinu, letné posedenie alebo grilovačku, musíme sa vopred 
a dôkladne pripraviť, aby nás nezasiahlo prekvapenie. K hlavnému jedlu dávame aj zákusky a nápoje. 
Dospelí majú radi malé chlebíčky, rôzne šaláty a pečené mäsá na spôsob švédskeho stola. Tieto jed-
nohubky sa pripravujú vopred. Obľúbené sú letné grilované mäsá a zeleniny, ktoré vopred okoreníme 
a oblejeme omáčkou na šalát a necháme stáť niekoľko hodín v chladničke.  Na vidieku, kde sú väčšie 
dvory sú obľúbené v kotlíku uvarené typické maďarské jedlá, ako perkelt, gulášová polievka. Tieto jedlá 
pripravujeme a varíme v kruhu hostí, kde sa aj im, aj príprave jedla môžeme venovať. Pozor! Ak sme 
naraz gazdiná a kuchárka, dbajme nato, aby sme nezabudli na jedlo.

Niekoľko typov k tomu, aby aj Tvoja párty bola super a nezabudnuteľná.
1.  Dôležité je vedieť počet pozvaných hostí – ktorých vopred pozveš pozvánkou –, a podľa toho zabez-

pečiť pre každého miesto na sedenie, dosť tanierov, príborov a ešte viac pohárov. 
2.  Žalúdok je dôležitý. Nikto sa necíti dobre na žiadnej zábave ak hladuje. Ak ťa navštívia kamaráti, naj-

lepšie je zaobstarať pochúťky – chipsy, tyčinky – hoci nie sú tie najzdravšie jedlá. Môžeš im pripraviť 
aj ovocný pohár z čerstvých ovocí. Teplé jedlo pre kamošov je jednoznačne pizza, hamburger alebo 
gyros. 

3.  Žiadna párty sa nezaobíde bez zábavných ľudí, spoločenských hier alebo šialených doplnkov. Určite 
máš kamarátov alebo kamarátky, ktorí radi vtipkujú a šaškujú. Ich nepozvať by bolo hriechom. Dô-
ležité sú obľúbené spoločenské hry, s nimi rýchlo ubehne čas. 

4.  Hudba patrí tiež k dobrej nálade. Je osožné, ak vopred pripravíš obľúbené melódie, na ktoré si mô-
žete prípadne aj zatancovať.

Ak je všetko pripravené, môže sa začať párty!

ÚLOHY:

14. Boli ste už na párty u kamaráta, kamarátky? Porozprávajte, aké bolo.
15.  Nájdite na internete stránky, ktoré ponúkajú doplnky na párty. Vy by ste aké 

doplnky vybrali pre svoju hostinu?
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Zahrajte situácie.

Zorganizuješ narodeninovú párty a poprosíš kamarátku, aby prišla skôr k tebe pomôcť pri-
praviť pizzu.

Kamarát ťa pozve na oslavu. Potrebuje pomoc. Opýtaj sa ho, v čom mu vieš pomôcť.

Kamarátka ťa pozve na narodeniny. Pýta si pomoc pri príprave zákuskov. Povedz jej, že ty sa 
nevyznáš v kuchyni, radšej nakúpiš suroviny a nápoje.

DIALÓG 2.

Dobrá gazdiná
Otec: – Vieš, na budúci týždeň budem mať narodeniny. Na to som myslel, že by som pozval troch 
kolegov a ich manželky k nám. Neboj sa, bude nás spolu len osem. Chcel by som osláviť aj s nimi moje 
narodeniny a už dávno sa k nám chystajú. Čo nato povieš?
Matka: – Dobrý nápad, už som ti chcela spomenuť, že by si ich mohol pozvať k nám. Tvoja oslava 
bude dobrá príležitosť.
Otec: – V poriadku, tak ich zajtra pozvem na budúcu sobotu. Vymyslime niečo chutné. Nejaké 
jednohubkové chlebíčky, ten tvoj francúzsky a zemiakový šalát je vynikajúci a také pečené kuracie 
stehienka a prsia zabalené v slaninke budú dokonalé.
Matka: – Tak ja popíšem všetko, čo potrebujeme k jedlu a vo štvrtok pôjdeme spolu do obchodu 
a vo veľkosklade nakúpime nápoje a šampanské. V piatok ale mi pomôžeš v kuchyni. Dohodli sme sa?
Otec: – Samozrejme, si zlatá. Viem, že si dobrá gazdiná a hostina bude v poriadku.

Pomôžeš mi pripraviť chlebíčky? Samozrejme, čo mám robiť?
 Nie, nechce sa mi. 

Pozveme kamarátov na sobotu? Môžeme, to je dobrý nápad.
 Nepozvime nikoho. 

Prídeš na párty? Áno, určite.
 Nie, som veľmi unavený.

    MINIDIALÓGY  

      

Zahrajte situácie.

Telefonicky pozvi spolužiaka / spolužiačku k vám na hostinu. Povedz mu / jej, aký bude 
program, čo budete robiť.

Pýtaj si pomoc bratranca, aby ti prišiel pomôcť hudbu stiahnuť z internetu. 

Popros mamu, aby išla s tebou do mesta nakúpiť nejaké párty doplnky, balóniky.
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POROZUMENIE TEXTU-3.
Hostina – zdravé jedlá

Na rodinnej oslave ponúkame kompletné jedlo, prvý a druhý chod. Najčastejšie sú to tradičná mäsová 
polievka so zeleninou, paradajková omáčka s vareným mäsom a plnkou, perkelt so zemiakmi alebo 
s cestovinou a pečené bravčové mäso alebo kura s prílohou. V poslednej dobe sa kladie čoraz väčší 
dôraz na správnu životosprávu, ktorej hlavným činiteľom je zdravé jedlo. K tomu, aby sme konzumo-
vali zdravé chody, k ich príprave potrebujeme kvalitné suroviny, ktoré obsahujú živiny: bielkoviny, 
minerálne látky, sacharidy, tuky, vlákniny a vitamíny.

Lacné potraviny v jedlách rýchleho občerstvenia obsahujú veľké množstvo tuku, soli a cukru. Ľudia 
takouto stravou si urýchľujú cestu k najrôznejším chorobám - cukrovke, srdcovým a cievnym choro-
bám a vyskytnú sa rôzne intolerancie.

Základné zásady zdravého stravovania:
1.  Udržuj svoju váhu vhodným množstvom potravín – jedz denne päťkrát menej a kvalitnej potraviny.
2.  Jedz pestrú stravu – ak si dáš stále to isté jedlo, tvoj organizmus nedostane všetky živiny, vyskytne 

sa napríklad nedostatok vitamínu.
3. Uprednostňuj varené, pečené, grilované, dusené jedlá – vyhýbaj sa vyprážaným jedlám.
4. Konzumuj čo najmenej cukru, sladkostí a sladených nápojov. Skús piť čaj a kávu bez cukru.
5.  Každý deň jedz ovocie, zeleninu a pečivá z celozrnných obilnín. Obsahujú veľa vlákien a vitamínov.
6.  Vypi tekutinu 2 litre denne. Uprednostňuj pitnú vodu a nesladené nápoje. Tekutinu si rozdeľ rov-

nomerne počas celého dňa.

ÚLOHY:

16. Rozprávajte celými vetami o tom, či dodržiavate jednotlivé zásady. 
17. Nájdite na internete recepty zdravých jedál, ktoré by ste vyskúšali, ochutnali.
18. Urobte si plán zdravého stravovania, diskutujte o tom.

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– skočil / -la som (kam?) – k tebe, do obchodu, pre chlieb, k rodičom

– pozvať (koho?) – kolegov, kamošku, kamoša, susedku, hostí

– dať si (s kým?) – so mnou, so susedkou, s kamarátom, s tebou 

– nezabudnúť (na čo?) – na kávu, na zákusky, na chlebíčky, na ozdobu

Čo nového? Vieš...  Mám sa dobre, ale...  Nič nového, lebo...  Vitaj u nás.  Ďakujem!
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DIALÓG 3.

Čo budeš variť?
Monika: – Ahoj Klára, len som skočila k tebe sa opýtať čo nového?
Klára: – Servus Monika. Vitaj u nás. Nič nového. Jozef pozval svojich kolegov v sobotu na menšiu  
oslavu. Dáš si so mnou jednu kávu? Teraz som uvarila.
Monika: – Ďakujem, si zlatá. S cukrom a mliekom.
Klára: – Nech sa páči. Teda prídu sem piati muži a neviem čo im mám uvariť.
Monika: – Uvar im dobrý hovädzí perkelt so zemiakmi. To má rád každý muž. A najmä ak si dajú 
pivo, potom im dobre padne. 
Klára: – Vidíš, to je dobrý nápad. Hneď aj popíšem suroviny a kúpim ich v obchode. Takže, hovädzie 
mäso, cibuľa, cesnak, paradajka, paprika. 
Monika: – Nezabudni na rascu a kúp aj zemiaky.
Klára: – Díky Monika, si dobrá susedka.

Aká je Eva?

Lenka: Čau.  Čo robíš? Dávno si sa neozvala...

Eva: Ahoj. Nerobím nič. Nuda.  Nestalo sa nič.

Lenka: Čo je s tebou??? Vždy kecáš, a teraz si ticho.

Eva: Sú mi úzke nohavice  Som tučná!!! 

Lenka: Si hlupaňa a nie tučná!!!! 

Eva: 

Lenka: Ver mi. Však chodíš tancovať, si pekná kočka. Závidím ti, že tak dobre vy-
zeráš.  Ale ak ti vadí niečo, tak si vyber nejaký šport, alebo choď na prechádzku. 
A večer už nejedz, ako to bolo minule.  

Eva:  Si naozaj zlatá, vždy ma vieš rozosmiať! Niečo vymyslím, a potom sa ti 
ozvem  !!! 

Zahrajte situácie.

Chceš upiecť pizzu. Porozprávaj sa s kamarátkou, čo všetko potrebuješ k cestovine a čo dáš 
na ňu.

Opýtaj sa babky, ako sa pripravuje dobrá mäsová polievka. Aké zeleniny sa dávajú do nej.

Mama varí v kuchyni perkelt. Ponúkni jej svoju pomoc, očistíš a pokrájaš cibuľu, cesnak.
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NÁKUPY, OBLIEKAME SA8.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Kde kupuješ obyčajne? Čo si kupuješ sám / sama?

S kým si kupuješ odev alebo obuv? Aké obchody sa nachádzajú v tvojej obci?

Prečo sú pohodlné supermarkety? Ako často chodíš do nákupného centra?

Aké typy obchodov tam navštevuješ? Rád / rada kupuješ tovar v akcii? 

Čím platia tvoji rodičia? Kartou alebo v hotovosti?

Už ste kupovali na splátky napr. nejakú elektroniku?

Pri nákupe ako vplývajú na teba reklamy a inzeráty?

Ktoré obchody máš rád / rada: supermarkety alebo malé obchody? 

Vysvetli prečo.

Tvoji rodičia kupujú tovar na internete? Poznáš postup internetového nákupu?

Vrátil / -la si už nejaký tovar, musel / -la si už reklamovať?

Aké oblečenie nosíš rád / rada? Aké nosíš nerád / nerada?

Ktoré sú tvoje obľúbené farby? Nosíš doplnky? Aké?

V čom si v škole cez týždeň, a čo si oblečieš, ak si doma v popoludní a cez víkend?

Čo si oblečieš, ak ideš do divadla alebo na ples?

Obliekaš sa podľa módy?

Čo si myslíš, máme sledovať módu alebo nie?

Podľa teba sú takí ľudia, ktorí nemajú vkus?

ÚLOHY:

1. Napíšte odpovede na otázky č. 15-21 na kartu. Precvičujte ústne.
 Jeden sa pýta, odpovedá ten, kto má u seba kartu s odpoveďou.
2. Pracujte v pároch. Rozdajte karty s odpoveďou na prvých 10 otázok.
 Jeden číta odpoveď, druhý tvorí ústne otázku a opačne.

SLOVNÁ ZÁSOBA
Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?

Kde? Kam? 
Kedy? Ako?

kupujúci, záujemca, 
predavač / -ka, 
pokladník / -níčka

pozerá, vyberá, skúša, 
platí, vráti, vymení

milý v obchode, v potravinách, 
na pulte, v kabínke, 
v peňaženke, na internete, 
pri pokladni, v akcii, 
vo výklade
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Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?
Kde? Kam? 
Kedy? Ako?

obchod, potraviny, 
zeleniny – ovocie, 
drogéria, elektrospotrebiče, 
supermarket, tovar, výber, 
pokladňa, peniaze, karta, 
výklad, platba

drahý, lacný, módny, 
starodávny, deravý, 
elegantný

do obchodu, do potravín, 
na pult, do tašky, do košíka

odev, obuv, doplnky, cena, 
slúchadlá, USB kľúč, veľkosť, 
účet

prekontroluje sezónny, kvalitný cez sezónu, mimo 
sezóny, bežne, zriedka, 
cez otváracie hodiny

móda, štýl, akcia, rolák, 
e-shop – elektornikcý obchod, 
kvalita, štýlovosť, rozmanitosť

natrafí, snaží sa, zaručí, 
vyžehlí, zosúladí, 
vybaví

výhodný, úzky lacno, draho, rýchlo, módne, 
športovo

objednávka, zásielka, 
skúsenosť, súčiastka, driek, 
kuriér, striedačka, povolenie, 
nápad, mejkap

  MINIOBRAZY   

zľava–akcia / 
nižšia cena

produkt / 
tovar/ výrobok

veľkosť / S-M-L-XL banková karta

    w  

ÚLOHA:

3. Utvorte rôzne vety z daných slov.

Čo robíš? Kde robíme? Kedy? Ako?

vyberám tovar v obchode / na oddelení cez deň / cez víkend nadšene / znudene
skúšam bundu v skúšobnej kabínke vždy / nikdy rýchlo / pomaly
zaplatím výrobok pri pokladni často / niekedy presne
vymením obuv pri pulte / v obuvi predpoludním / v sobotu smelo / nesmelo
objednám tovar na objednávke / cez email večer / v noci premyslene
reklamujem u predavača / u pokladníčky málokedy / zriedka trpezlivo / pokojne
kupujem v internetovom obchode občas / zvyčajne rád / rada, nerád / nerada
nosím kostým / oblek na plese / v divadle večer / cez sviatky hrdo / smelo
sledujem módu v časopisoch / na internete stále / nikdy so záujmom / pozorne
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ÚLOHA:

4. Pripravte aj vy slovné spojenia na tieto otázky na karty, a zahrajte si so spolužiakmi.

OPIS OBRAZU-1.

Na obraze vidím veľké nákupné centrum, myslím si, že to je nejaká pláza v meste. Je to 
viacposchodová budova, ktorá je priestranná a veľmi svetlá. Na prízemí a na poschodí 
sú menšie obchody, ktoré ponúkajú rôzny tovar. Je tu kníhkupectvo, drogéria, pánske 
a dámske oblečenie a obuv, športové potreby, bižutéria, elektrospotrebiče. Dole, v su-
teréne nás čaká veľká samoobsluha, kde si môžeme nakúpiť potraviny, čerstvé zeleniny 
a ovocia, ako aj mliečne a mäsové výrobky. Tu vždy majú aj čerstvé pečivo. V tomto 
nákupnom centre je veľa ľudí, mnohí sa pozerajú pri výkladoch, niektorí práve idú 
hore pohyblivými schodmi. V nákupných centrách sú vždy veľké reklamné plochy, 
ktoré lákajú zákazníkov do obchodov, aby si kúpili nejaký tovar. Naša rodina sa tiež 
vyberie niekedy do nákupného centra, lebo všetko nájdeme na jednom mieste a vtedy 
urobíme veľké nákupy pre rodinu. Neradi chodíme vtedy, ak sú výpredaje a akcie, lebo 
vtedy je veľký dav ľudí, a často sú dlhé rady pri pokladni. 
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Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– ísť (čím?) – pohyblivými schodmi
– pozerať (čo?) – výklady, výber, kolekcie
– kupovať (kde?, ako?) – v akcii, v predajni, v stánku
– lákať (koho?) – zákazníkov, ľudí, kupujúcich, firmy
– kúpiť si (čo?) – tovar, výrobok, kolekciu, odev, obuv

POROZUMENIE TEXTU-1.
Kam radšej? Do nákupného centra alebo do malých obchodov?

Ak niečo potrebuješ, napríklad zošit, fixku alebo kružidlo do školy, stačí zbehnúť do najbližšieho 
obchodu na sídlisku či v obci. Ale ak potrebuješ špeciálne výrobky alebo iný, drahší tovar, musíš sa 
vybrať do mesta a navštíviť nákupné centrá alebo supermarkety. Výhody takýchto centier sú v tom, 
že všetko nájdeš na jednom mieste, v jednej budove. Sú tu rôzne predajne, ako nábytok, elektro-
spotrebiče, drogéria, hračky, opravovňa, tlačiareň, odev a obuv, atď. Otváracia doba je tiež vhodná 
pre zákazníkov, ktorí cez deň pracujú, lebo obchody nás čakajú väčšinou až do 21.00 a cez víkend 
sú tiež otvorené. Výber tovaru je omnoho väčší ako v malých obchodoch, často nás čakajú aj rôzne 
zľavy. Nevýhoda je v tom, že takéto obchodné centrá sú väčšinou preplnené, kupujúci sa prechádzajú, 
prezerajú si výklady, lákajú ich rôzne reklamy. Počas takéhoto nákupu môžeme strácať viac hodín 
a najmä viac peňazí, koľko sme naplánovali stroviť. A čo ponúkajú malé obchody?  Predavačky nás 
osobne poznajú, milo a rýchlo nás obslúžia, vieme čo kde je v obchode, nemusíme dlho hľadať daný 
tovar a relatívne rýchlo môžeme nakúpiť. Nevýhodu majú v časovom limite otváracej doby, dokonca 
cez víkend sú možno aj zatvorené a taktiež ponúkajú aj menší výber tovaru.

Nie sme rovnakí, a ani nemáme také isté nákupné zvyky. Záleží to na nás, kde nakupujeme, ale 
hlavné je to, aby sme kupovali len potrebný tovar.

ÚLOHY:

5. Prečítajte text a tvorte otázky so slovami Kto? Čo robia? Kedy? Kde?
6. Pozhovárajte sa o tom:
 Vy kde kupujete radšej? V malom obchode alebo v nákupnom centre? Prečo?

Zahrajte situácie.

Si kupujúci a pýtaš si informáciu v supermarkete, hľadáš domáce oddelenie, sladkosti.

Si kupujúci a pýtaš si informáciu v nákupnom centre, hľadáš kníhkupectvo, drogériu, pán-
sku konfekciu.
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DIALÓG 1.

Pozvánka na párty k Romanovi
Eva: – Predstav si, Roman ma pozval na svoju párty a neviem čo si mám obliecť? Máš 
nápad?
Lucka: – Ak ťa mama pustí, mohli by sme ísť do mesta, na hlavnom námestí je môj 
obľúbený obchod s dámskou konfekciou. Tam si určite nájdeš niečo vkusné pre seba.
Eva: – A čo ceny? Určite sú tam drahé odevy, keď sú to aj kvalitné. Mám málo peňazí, 
našporené vreckové potrebujem na darček pre Romana, lebo bude mať narodeniny.
Lucka: – Neboj sa, je to pravda, že sú tam kvalitné šaty, ale vždy majú aj zľavy. Práve 
od piatku znížia ceny o 50 %, bude aj výpredaj kolekcie.
Eva: – Naozaj? Tak to bude super. Idem sa opýtať mamy, či ma pustí s tebou do mesta. 
Díky za pomoc, si dobrá kamoška.
Lucka: – Za málo, veď sme preto kamošky, aby sme si pomohli.

ÚLOHY k 1. dialógu:

A) Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
B) Pokračujte príbeh – zahrajte nákup v obchode.
C) Pokračujte príbeh – zahrajte ako sa páčil Romanovi Evina nová blúzka, šaty, sukňa.

Pristane mi tento pulóver? Áno, má dobrý strih.
 Nie, je ti príliš úzky. 

Rád / rada kupuješ? Áno, milujem nákupy.
 Nie, nerád / nerada kupujem. 

Máte vo veľkosti M? Áno, máme, nech sa páči.
 Nie, už sme vypredali túto veľkosť. 

Môžem platiť kartou? Samozrejme, môžete.
 Ľutujem, ale terminál nefunguje.

    MINIDIALÓGY  

      

Zahrajte situácie.

Kamarát ťa prosí o pomoc, chcel by si kúpiť nové slúchadlá k mobilu. Keďže sa dobre vyznáš 
aj v mobiloch, ponúkni mu svoju pomoc, poraď mu dobrý obchod.

Od predavača si pýtaj pomoc – chceš kúpiť USB kľúč do daru.

Pýtaj si pomoc od predavačky – vo výklade si videla peknú blúzku. Opýtaj sa, či majú aj 
v tvojej veľkosti, vyskúšaj si ju.
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Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– prosiť si (o čo?) – o pomoc
– pýtať si (čo?) – pomoc
– vyskúšať si (čo?) – blúzku, sukňu
– zaplatiť (ako?, čím?) – v hotovosti, kartou

OPIS OBRAZU-2.

 Kto je na obraze? Kde sú oni? Ako vyzerá predavač, opíš ho.
 Čo má v ruke? Čím platí kupujúca?
 Ktorý tovar kupuješ sám / sama? Čím platíš? 

Čo všetko môžeme kúpiť v tomto obchode?
Kupuješ radšej v nákupnom centre alebo v malom obchode? Prečo?

Čo si myslíš o nákupe v internetovom obchode (e-shop)?

Máš nápad? Môj návrh je nasledovný:...
 Myslím si, že...
 Ani šajnu nemám, že...

      

    Dokončite vety.  
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Kde nakupujú a ako sa obliekajú naši kamaráti?

Moji rodičia sú veľmi zane-
prázdnení, preto cez týždeň 
viackrát chodíme so sestrou na 
nákupy, lebo neďaleko od  nás 
je veľké nákupné stredisko. 
Obchody sú otvorené ráno 
od  10.00 až do 21.00. Takáto 
otváracia doba je dobrá preto, 
lebo hocikedy môžem odskočiť 

a  kúpiť čo potrebujeme doma. Mama mi často 
nechá peniaze a nákupný zoznam, čo mám kúpiť. 
Cez víkend sme vždy na ceste. Keďže naša rodina 
má rada turistiku, vplýva to aj na moje oblečenie. 
Mám rád pohodlný odev, a to športové topánky, 
tepláky a mikinu, ale samozrejme na slávnostnú 
príležitosť si oblečiem elegantný odev.

Do školy si najradšej oblečiem 
džínsy a blúzku. Mám rada 
modrú a ružovú farbu, rada 
nosím všety odtiene týchto 
farieb. Sukňu nemám rada, 
lebo si myslím, že mám o pár 
kíl viac ako moje spolužiačky. 
Rolák tiež nerada nosím, lebo 
mi šteklí krk. Môj najobľúbe-

nejší pulóver som dostala od babky na meniny, 
a  je veľmi mäkký a  módny. Každý deň chodím 
do  neďalekých potravín, lebo na desiatu si be-
riem sendvič, a k tomu si kúpim žemľu, salámu 
a nejakú zeleninu. Mliečne výrobky nejem, lebo 
mám laktózovú intoleranciu. Platím vždy v ho-
tovosti. Nikdy som si ešte neobjednala odev na 
internete, ale rada by som to vyskúšala.

Obliekam sa jednoducho, ne-
záleží mi na tom, čo nosím. 
Do školy si oblečiem rifle a ne-
jakú košeľu alebo tričko s miki-
nou. Čo sa týka nakupovania, 
cez týždeň som zaneprázdnený, 
a  ani nerád kupujem. Len keď 
je to veľmi nutné, vtedy idem 
s mamou kupovať. Nebavia ma 
plné nákupné centrá, nervózni kupujúci a dlhé 
rady pri pultoch a pri pokladni. Práve preto, keď 
potrebujem niečo nové, s mamou chodíme rad-
šej do malých obchodov. Dokonca sú také ob-
chody, kam chodíme už roky, sme „verní“ zákaz-
níci týchto firiem.

Keďže v našej dedine sú len 
potraviny a menšie obchody, 
odev a obuv kupujeme v neďa-
lekom meste. Na  väčší nákup 
máme čas len cez víkend, vtedy 
sa ale vyberieme aj na pol dňa 
do plázy. Dve-tri hodiny nám 
trvá, kým si prezrieme výkla-
dy, ponuku obchodov a keď máme šťastie, tak 
natrafíme aj na nejaké zľavy. Po nákupe nám 
dobre padne obed v rýchlom občerstvení alebo 
v samoobsluhe. Najradšej mám výpredaje, vždy 
si nájdem veľmi lacné oblečenie. Mám dobrú po-
stavu, preto si hneď nájdem svoje číslo šiat. Rada 
nosím sukňu a šaty aj v zime. Snažím sa obliekať 
štýlovo, sledujem trend. S mamou len niekedy 
si kúpime najnovšie kolekcie, lebo módny odev 
je vždy najdrahší. Radšej si kúpim doplnky, ako 
opasok, šatku, ruksaky a šperky. 
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ÚLOHY:

7.  Hra: Pracujte v skupinách. Vytvorte 3-4 členné skupiny, štyria spolužiaci 
sa predstavia v roli Evy, Lenky, Gregora a Martina.

8.  Zmeňte nákupné zvyky a miesta našich kamarátov na vaše. Predstavte ich, 
hovorte o tom, prečo tam radi chodíte.

DIALÓG 2.

Kto pôjde nakúpiť pre rodinu?
Mama: – Haló, Martin, si tam? Prečo tak neskoro dvíhaš mobil?
Martin: – Ahoj, tu som, len som mal stíšený a nepočul som, že mi zvoní. Kde si?
Mama: – Som ešte v škole, ľutujem ale sa nedostanem domov pred piatou. Zastupo-
vala som tetu Kláru v družine, lebo ochorela. Tvoja sestra už prišla zo školy? Niekto 
musí ísť do obchodu.
Martin: – Asi nie, nepočul som ju doma.
Mama: – Tak prosím ťa, choď do supermarketu, a nakúp niečo na večeru. Otec prí-
de tiež neskoro. Čo povieš na to, ak urobíme nejakú cestovinu? Napríklad bolonské 
špagety?
Martin: – Fajn, to mám rád. Čo mám kúpiť?
Mama: – Počkaj, bolonskú omáčku máme v komore... sáčok špagiet, a 30 dkg-ov syra. A prosím ťa, 
kúp aj nejaké pečivo na zajtra na raňajky. Peniaze nájdeš v malej peňaženke s drobnými, tie ti vystačia. 
A ďakujem ti, si zlatý.
Martin: – V poriadku. A keď sa vrátim z obchodu a mám naučené všetko na zajtra, môžem četovať 
s Gregorom? Mami, prosím ťa, len pol hodinku.
Mama: – Len vtedy, keď si si už aj zabalil knihy na zajtra. Dávaj na seba pozor! Ahoj!
Martin: – Dohodnuté. Čau, mami.

ÚLOHY:

 9. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
10.  Zmeňte dialóg: matka chce pripraviť niečo iné na večeru, napr. zeleninu 

s mäsom, pizzu, párky, atď.

Zahrajte situácie.

Popros spolužiaka, aby išiel s tebou do kníhkupectva vymeniť jednu knihu.

Popros mamu, aby ti kúpila nové športové topánky, lebo staré sú už malé.

Vypýtaj si mienku tvojej sestry o tom, čo si máš obliecť do divadla.

Navrhni kamarátke, aby ste po škole išli na nákupy. Potrebuješ nové puzdro na mobil a ne-
vieš sa sama rozhodnúť.

Dohodnite sa v triede, že čo kúpite na rozlúčku učiteľke, ktorá odchádza z vašej školy. Na-
vrhnite aj to, že kto má ísť kúpiť darček do nákupného centra.
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Pôjdeš do potravín? Áno, pôjdem.
 Nie, som v práci / v škole. 

Nakúpiš pre rodinu? Samozrejme, nakúpim.
 Nemôžem, nemám u seba peniaze. 

Prichystáš večeru? Áno, veľmi rád / rada.
 Nie, nechce sa mi. 

 Dáš si mlieko? Áno, nalej mi, prosím ťa.
 Nie, mám laktóznu intoleranciu.

    MINIDIALÓGY  

      

OPIS OBRAZU-3.

ÚLOHY k 3. obrazu:

A) Vymenujte slová na otázky: Kto? Čo?
B) Vymenujte slová: Čo robí? Kde sa nachádza?
C) Vymenujte na základe obrazu slová: Aký? Aká? Aké?
D) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
E) Opíšte obraz pomocou kľúčových slov, ktoré vám zadá pedagóg.
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POROZUMENIE TEXTU-3.
Môj obľúbený internetový obchod

Chcela som novú mikinu na zimu, ale mama povedala, že až o týždeň pôjdeme do mes-
ta na nákupy. Preto mi mama dovolila, aby som sa pozrela na internete, či majú pre mňa 
niečo pekné. Ako som surfovala a hľadala na mojich obľúbených stránkach dámskeho 
oblečenia, našla som novú firmu, ktorá ma nalákala celkom dobrou reklamou.

„Modanova je nový e-shop s dámskou módou, pre dámy, ktoré milujú módu, sledujú 
najnovšie trendy a chcú sa odlišovať. Na modanova.sk nájdete veľký výber farieb a štýlov. 
Sledujeme módne trendy a denne pracujeme na tom, aby sme Vám mohli pravidelne 
prinášať novinky zo sveta módy. Naším cieľom je za čo najnižšiu cenu ponúkať vysokú 
kvalitu, štýlovosť, rozmanitosť a módne trendy. Ponúkame vám bundy, kabáty, mikiny, 
blúzky, tričká, šaty, nohavice, svetre, súpravy a overaly. 

Vy, naši zákazníci ste pre nás najdôležitejší. Kto u nás nakupoval vie, že u nás je všetko bezproblémové 
a s maximálnym ohľadom na zákazníka. Nemusíte chodiť nikam, u nás nakupujete z pohodlia Vášho 
domova. Odoslanie zásielky Vám zaručí, že tovar budete mať doma v priebehu 72 hodín. Pre každého 
zákazníka, ktorý si objedná tovar v hodnote nad 70€ sme pripravili ako darček dopravu balíka úplne 
zdarma.

Veríme, že so službami Modanova.sk budete maximálne spokojní. Tak neváhajte a staňte sa našim 
spokojným zákazníkom aj Vy...”

Ukázala som mame krásny, teplý pulóver na tejto webovej stránke a nakoniec si aj ona našla peknú 
blúzku v jej veľkosti, takže sme si objednali za celkom výhodnú cenu. O týždeň som už hrdo nosila 
mikinu v škole.

ÚLOHY:

11. Objednal / -la si už na internete nejaký výrobok? Čo?
12. Bol / -la si spokojný / -á s výrobkom alebo nie? Ak nie, prečo?

Zahrajte situácie.

Kamarátka chce si objednať pulóver na internete, lebo ho potrebuje o dva dni. Prehovor ju, 
že to nie je dobrý nápad, lebo balík dovtedy nebude doručený.

Kamarát si chce kúpiť ružové tričko, jemne mu naznač, že táto farba mu nepristane.

Myslím si, že... Zaujíma ma... 

Inšpiruje ma... Som šťastný / -á, že... 

Dôležité je pre mňa, aby... Zvedavý / -á som, či...
      

    Ukončite vety.  
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DIALÓG 3.

Čo si mám obliecť?
Lenka: – Nezabudla si, že zajtra príde do školy fotograf 
a vyfotí triedy na pamiatku?
Mirka: – Joj, ozaj, to mi celkom vyšlo z hlavy. To je hrôza, 
ako vyzerám, moje vlasy sú strašné a čo si oblečiem?
Lenka: – Ukľudni sa, vlasy si umyješ večer, ráno si ich mô-
žeš vyžehliť a budeš prekrásna.
Mirka: Ale čo si mám obliecť, poraď mi, prosím ťa.
Lenka: – Nuž, pristane ti zelená farba, minule si mala ob-
lečenú tú tmavozelenú blúzku. Tú si obleč aj zajtra. K nej si 
obleč tmavé alebo sivé nohavice, tie sú teraz v móde.
Mirka: – Ozaj, celkom som zabudla na tú blúzku, a cez ví-
kend sme boli na nákupoch a dostala som sivé nohavice. 
Vďaka, si milá, že si mi pomohla.
Lenka: – Rado sa stalo.

Aké mám vlasy? Máš ich super.
 Trochu sú strapaté. 

Vhodné sú tieto topánky? Áno, pristanú ti.
 Nie, sú príliš krikľavé. 

Budú dobré tieto džínsy? Podľa mňa áno.
 Radšej nie, vyber si nejaké iné. 

Môžete vymeniť tieto nohavice? Áno, ak máte bloček.
 Nemôžem, lebo nemáte bloček. 

Vrátiš mi lak na nechty? Áno, ďakujem ti, že si mi požičala.
 Strašne ľutujem, ale stratila som ho.

    MINIDIALÓGY  

      

Zahrajte situácie.

Otcovi ideš pomáhať umyť auto. Nevieš, čo si máš obliecť, lebo budeš určite mokrý. Opýtaj 
sa ho.

Si rodič, a tvoje dieťa ide do kina, ale si oblieklo staré, trochu ošúchané rifle. Poraď mu, že 
čo si má obliecť.

Kúpil / -la si v obuvi topánky, ale sú ti malé. Vráť ich a povedz predavačovi, že ťa tlačia a po-
pros ho, aby ti ich vymenil na o jedno číslo väčšie.
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POROZUMENIE TEXTU-4.
Môj príbeh – ako som kúpil kabát na internete

Keďže bývame medzi Liptovským Mikulášom a Popradom, blízko k obidvom 
mestám, predsa málokedy máme možnosť „odskočiť“ do nákupného centra a kúpiť 
si niečo. Voľný čas rodičov, keďže pracujú v poľnohospodárstve, závisí od počasia 
a tam máme ešte aj dobytok... nie je to jednoduché zosúladiť v päťčlennej rodine. 
Môj starší brat Milan už má dobré skúsenosti v nákupe na internete, pravidelne 
kupuje rôzne výrobky, najmä súčiastky k počítaču. Minule si takto objednal novú 
optickú myš a chladenie pre grafickú kartu. Pri platbe mu pomôže mama, lebo Mi-
lan si šikovne našporí peniaze na svoj koníček, na počítač.

Minule sa mi stal nasledujúci príbeh: jedného rána napadlo veľa snehu, čo u nás 
pod Vysokými Tatrami nie je čudné. Vybral som si zimník zo skrine a vtedy som zistil, že som ho 
za jeden rok vyrástol. Rukávy krátke, úzky v drieku. Mama povedala, že nemôžeme ísť nikam au-
tom, preto nám zostáva objednať kabát cez internet. Sadol som si k počítaču a začal som hľadať v in-
ternetových obchodoch. Najprv som si musel vybrať vhodný štýl: druh, cenu, značku, farbu kabá-
tu. Joj, toľko informácií, a taký veľký výber, ťažko som sa rozhodol, ale našiel som vhodnú bundu: 
tmavomodrú, lyžiarsku, nepremokavú s kapucňou a so šiltom. Rýchlo som si objednal, vyplnil ob-
jednávku, zadal som moje údaje, spôsob prepravy tovaru a platby. Mama sa tešila, že som bol taký 
šikovný a všetko vybavil. Vyplatila prevodom na účet. Nemali sme nič iné, len čakať kuriéra UPS. 
O tri dni zazvonil kuriér s mojím novým kabátom. Otec prevzal balík, podpísal potvrdenku a ja som 
otvoril krabicu. Kabát bol krásny, každému sa páčil. Bol s ním len jeden problém... 
a to rukávy krátke, úzky v drieku. Vybral som si o jedno číslo menšie, 
namiesto veľkosti M som klikol na objednávke na  veľ-
kosť S. Ešteže mám mladšieho brata Joža, ktorý sa veľmi 
tešil, že môže nosiť na striedačku dva kabáty cez zimu.

Dobrá rada: ak objednáš tovar v internetovom obcho-
de, minimálne dvakrát skontroluj všetky údaje, týkajúce sa 
tovaru a prepravy balíka.

Tvoje možnosti na reklamáciu a výmenu alebo vrátenie 
tovaru vždy vopred zisti na danej internetovej stránke. Bez po-
volenia a kontroly rodiča nikdy nič neobjednaj na internete!

ÚLOHY:

13.  Rozprávajte celými vetami o tom, ako kupoval Gregor kabát na internetovej 
ploche.

14.  Vysvetlite, čo znamenajú tieto výrazy: nepremokavá bunda, kuriér UPS, 
objednávka, reklamácia.

15.  Nakreslite webovú stránku internetového obchodu papiernictva, pánskeho, 
dámskeho odevu, športových potrieb atď.



114

 8
. N

Á
K

U
P

Y,
 O

B
LI

E
K

A
M

E
 S

A

DIALÓG 4.

Skúsenosti v internetovom obchode
Gregor: – Ty si už kupoval niečo na internete?
Dominik: – Už áno, ale len s bratom, lebo ja ešte nemám toľko peňazí, ani bankový 
účet. Prečo? 
Gregor: – Minule som po prvý krát objednal a kúpil si kabát, ale som nedával po-
zor a objednal som o jedno číslo menší. Ja taký nešťastný...
Dominik: – Také sa stáva, ale žiaľ nie je jednoduché vymeniť tovar. Čo ste robili?
Gregor: – Mali sme šťastie, lebo internetový obchod bol slovenský, a mali predajňu 
v Poprade. Išli sme tam osobne a vymenili mi na väčšiu bundu. Už nikdy viac nebu-
dem kupovať na internete.
Dominik: – Ale budeš, len musíš byť opatrný a musíš si skontrolovať objednávku. 
Ver mi, nabudúce to už bude OK.

Zahrajte situácie. 

Kamarátka si chce objednať v internetovom obchode očnú špirálu. Prehovor ju, aby ste sa 
radšej po škole pozreli v drogérii, lebo to bude rýchlejšie a aj ty si chceš kúpiť lak na nechty.

So spolužiakom sa rozprávate o tom, že máte pripraviť ppt-čko, ale on nemá doma USB kľúč, 
na ktorý by mohol nainštalovať materiál. Poraď mu, aký by si mal kúpiť a kde.

Objednal / -la si už niečo v e-shope? Áno, vždy tam kupujem.
 Nie, ešte nikdy som nič neobjednal / -la. 

Pôjdeš so mnou? Áno, veľmi rád / rada.
 Nehnevaj sa, ale mám iný program. 

Prepošleš mi to e-mailom? Áno, prepošlem ti.
 Nie, nemám internet.

    MINIDIALÓGY  

      

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– objednať si niečo (ako?, kde?) – cez internet, v obchode
– vybrať si (čo?) – vhodný tovar, dobré číslo
– vyplniť (čo?) – objednávku, dotazník
– vyplatiť (čím?) – prevodom na účet, bankovou kartou
– podpísať (čo?) – potvrdenku, zmluvu
– vrátiť (čo?) – tovar, balík, oblek
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VOĽNÝ ČAS:
ŠPORT – ZBIERANIE9.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Čo musia deti zobrať so sebou na túru? Kam vyrazia skoro ráno? 

Čo robia žiaci na túre?  Čo môžu vyskúšať na túre?

Čo by chceli vidieť v horách? Kde sa zastavia počas túry? 

Kto nemal dobrú kondičku? Kedy sa vrátili z túry? 

Ako sa žiaci cítili na nočnej túre?

Ako ste sa cítili vy na poslednej túre, porozprávajte spolužiakom o tom.

Kam by ste sa vybrali na túru s vašimi spolužiakmi?

Navštívili ste už niektorý adrenalínový park? Čo všetko ste tam vyskúšali?

Viete, prečo sa zbierajú vrchnáky z PET fliaš? Aj vy zbierate niečo špeciálne?

Ak máte vo vašej obci / vo vašom meste národopisnú zbierku,  
predstavte ju spolužiakom.

ÚLOHY:

1. Napíšte otázky a odpovede na otázky na karty. Precvičujte ústne.
  Rozdajte karty s odpoveďou 6-6. Jeden číta odpoveď, druhý utvorí ústne otázku 

a opačne.
2. Dávajte pokyn svojim žiakom pred túrou v mene pána učiteľa.
3. Na základe otázok a odpovedí súvisle rozprávajte o téme.

SLOVNÁ ZÁSOBA

 Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké? Kde? Kedy? Ako?

šport, horolezectvo, 
jazda na koni, turistika, 
rybolov

jazdí, tancuje, loví, 
dostane sa, trénuje

extrémne, aktívny, 
nebezpečný, adrenalínové, 
bezpečné

bezpečne, rád / rada, 
často, zriedka, samostatne, 
zadarmo

záľuby, zážitky, zbieranie, 
zbierka, vášeň, nápad, 
udalosť, panika, pocit, 
smäd, hlad

zapáči sa, zažije,
podlieha panike,
má trému, pamätá sa, 
vyskúša si, nudí sa, 
ponúkol

populárny, nepredvídaná, 
príjemný, bohatý, 
spoločný, zvyknutý, liečivý

príjemne, usilovne, 
vytrvalo, naplno

turista, nosič, ruksak, 
batoh, zoznam vecí,
odev, chodník, značka,
trasa, dráha, šmýkačka

všimla si, zobral si, kráčali, 
stúpali, vyrazili, 
osmelil sa, vládze,
načerpá, regeneruje sa,
oddychuje

vyznačený, potrebný, 
nepremokavý, pohodlná, 
vzdušný, voľný, unavený,
vyčerpaný, oddýchnutý

opatrne, ťažko, späť, 
pravidelne
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Čo robí? Kde? Kedy? Ako?

kráčať po chodníku v parku v zime nebezpečne
kochať sa v prírode v horách na jar nadšene
zastaviť sa na prestávku pri potoku každú hodinu unavene
zakázať behať po chodníku počas výletu rýchlo
vyskúšať si horolezectvo v horách v lete smelo
podľahnúť panike na skale večer veľmi
uhasil smäd pri prameni v lete rýchlo
všimol si rybu v potoku skoro ráno náhodou
čakajú nebezpečenstvá v horách v zime veľké
oddychujem rada vo wellnese cez víkend sama
jazdiť na koni v lese cez leto s radosťou
venuje sa športu doma každodenne vytrvalo
chodia do prírody na okolí každý víkend spoločne
fotí prírodu v lese počas prechádzky veselo

ÚLOHY:

4. Utvorte rôzne vety z daných slov.
5. Pripravte aj vy slovné spojenia k téme „voľnočasové aktivity”.

  MINIOBRAZY   

vyskúšať extrémny šport fanúšik horolezectva relaxujem vo wellnese

loviť ryby kráčať po chodníku zastaviť sa pri potoku

    w  
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OPIS OBRAZU-1.

Na obraze vidím členov turistického krúžku v Tatrách na jesennej túre. Okolo sú kríky, 
kosodreviny a skaly. Krásne svieti slnko. Je síce jeseň, ale je teplo. Turisti pokojne krá-
čajú za sebou na turistickom chodníku. Idú rovnakým tempom. Pozerajú pred seba.  
Sústredia sa na chôdzu po skalnatom chodníku. Postupujú na vyznačenom chodníku 
hore kopcom. Turistické značky nevidíme na fotke. Je krásny výhľad na okolité štíty. 
Keď sa turisti chcú dlho kochať vo výhľade, musia sa zastaviť na prestávku. Svahy sú 
strmé, sprievodca im zakazuje skracovať cestu. Každý má na chrbte turistický ruksak. 
Svieti slnko, preto viacerí majú čiapku. Len dievčatá, ktoré majú dlhé vlasy nemajú 
čiapku. Turisti sú oblečení športovo, voľne. Majú farebné tričká, kabáty, čiapku a asi aj 
pohodlnú turistickú obuv. V ruksaku iste majú pršiplášte, jedlo, aj niečo na pitie. Tre-
ba sa vždy pripraviť na to, že vo vysokých horách sa rýchlo zmení počasie. Vzadu ide 
sprievodca, ktorý má najväčší ruksak, fotoaparát aj turistickú palicu. 

Po dlhej túre bude každý unavený a hladný ako vlk, ale bohatý na zážitky.
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Na výlete v adrenalínovom parku na Zemplíne

Lenka, predstav si, minulý týždeň sme boli na komunikačnej súťaži v základnej škole 
v Novom Meste pod Šiatrom. Po súťaži nás čakalo veľké prekvapenie, zobrali nás autobu-
som do neďalekého adrenalínového parku. Mohli sme si vyskúšať adrenalínové zábavné 
dráhy. V celom areáli sú 4 dráhy: zelená pre deti, žltá, červená a čierna pre dospelých. 
Vedúci túry nás najprv zobral na cvičnú dráhu, kde nám musel ukázať bezpečnostné 
prostriedky a mal poučiť o pravidlách, ktoré platia pre návštevníkov. Dozvedeli sme sa, 
že len tie deti môžu ísť na dráhu, ktoré prevyšujú 110 centimetrov. Jedna jazda trvala 

približne 40-60 minút. Každý musel prejsť 
dráhou samostatne. Vedúci túry sledoval 
z dola, aby v prípade potreby vedel pomôcť. 
Ja som sa najprv nechcela spustiť, ale keď 
som videla, ako dobre sa zabávajú ostatní, 
osmelila som sa. Tak sa mi to páčilo, že som 
chcela ísť aj druhýkrát. V tomto parku sú aj 
iné zábavné atrakcie, ktoré sme si žiaľ ne-
mohli vyskúšať za krátkosť času. Dúfam, že 
s rodinou raz sem prídeme cez letné prázd-
niny na spoločnú zábavu. 

ÚLOHY:

6. Prečítajte text a utvorte otázky: Kto, čo mohol, musel, mal, chcel robiť?
7. Utvorte vety s pojmami: lanovka, cvičná dráha, vedúci túry, adrenalínová dráha.
8. Pozhovárajte sa o tom, ktoré sú adrenalínové športy.
9.  Pozrite si video o adrenalínovom parku v Zemplíne a odporúčajte program svojim 

známym http://www.zemplenkalandpark.hu/

Frázy

kráčať po vyznačenom, turistickom chodníku
kochať sa vo vysokohorskej prírode
členovia turistického krúžku na jesennom výlete

Zahrajte situáciu.

Išli ste na túru k Symbolickému cintorínu v Tatrách. S dvoma kamarátkami ste zaostali a ne-
vidíte ostatných. Jedna začne panikovať. Ako ju upokojíte? 
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DIALÓG 1.

Na túre v Tatrách
Lenka: Ahoj Eva. Ako sa ti páčila túra v sobotu v Tatrách?
Eva: Veľmi som sa unavila, ale bolo to prekrásne.
Lenka: Aká dlhá bola trasa?
Eva: Išli sme turistickým chodníkom od Štrbského plesa po Po-
pradské pleso, bolo to 5,5 kilometrov tam a toľko aj späť.
Lenka: Veru to bola dobrá skúška kondície. Ako si vládala?
Eva: Musím sa priznať, že do kopca som mala ťažkosti.
Lenka: Nepodľahla si panike? Asi nie si zvyknutá na horskú turis-
tiku.
Eva: Veru, mám slabú kondičku. Musím pravidelne cvičiť.

ÚLOHY:

10. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
11.  Použite výrazy vo vetách: podľahnúť panike, má dobrú kondičku, zvyknutá 

na turistiku.

Máš zoznam vecí na túru? Áno, nemusíš si lámať hlavu. 

Prečo musíme kráčať rovnakým tempom? Aby nikto nezaostal za skupinou. 

Čo ti robilo ťažkosť? Kráčať hore kopcom. 

Čím ste uhasili smäd? Vodou z prameňa. 

Prečo chodíš na túry?  Pozorovať a fotiť prírodu.
      

    MINIDIALÓGY  

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– podľahnúť panike

– mala som ťažkosti

– mám slabú kondičku

– som zvyknutá na turistiku

– dobrá skúška kondície

– prejsť dráhou samostatne

– v prípade potreby poskytnúť pomoc
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OPIS OBRAZU-2.

Čo vidíte na obraze? Koho vidíte na obraze? 
Akú generáciu vidíte na obraze? Aké je počasie?
Ktoré ročné obdobie je teraz?  Prečo si to myslíte?
Čo robia ľudia?  Čo je na zemi?
Koľko ľudí je v parku?  Aká budova je v pozadí?

Čím prišli podľa teba ľudia na piknik?
Boli ste už na pikniku aj vy? S kým a kedy?

Chodíš často na piknik do prírody? Áno, rád / rada chodím do prírody.
 Nie, radšej si vyberiem iný typ oddychu. 

Čo si beriete na piknik do hôr? Prikrývky, potraviny a nápoje. 

Navštevuješ v lete kúpaliská a aquaparky? Áno, zbožňujem ich.
 Celé leto by som dokázal / -la byť tam. 

Ako strávite voľný čas s rodičmi v lete? Aktívnymi a veselými zážitkami. 

Musíš lámať hlavu, kam sa vybrať v lete? Vôbec nie, vždy mám kopu nápadov.
      

    MINIDIALÓGY  
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Relax pri vode
Voľný čas v lete s rodičmi často trávime ak-
tívnymi, veselými zážitkami, plávame, vy-
hľadávame kúpaliská a vodné parky. V tom-
to roku som nemusel lámať hlavu, kam ísť. 
Za dobré výsledky dosiahnuté zo slovenči-
ny som v lete mohol odcestovať zadarmo 
do rekreačného tábora do Novej Lesnej. 
Program tábora nám ponúkol samú zábavu 
a oddych počas celého týždňa.  Najviac som 
však čakal návštevu Aquaparku Tatralandia. Tento vodný raj 
sa nachádza v oblasti Liptova a je obklopený vrchmi Nízkymi 
i Vysokými Tatrami.

Cestovali sme tam spoločným autobusom. Boli sme tam 
celý deň, ale Tatralandiu sme si nemohli užiť naplno. Jeden 
deň totiž nestačí vyskúšať si 14 bazénov s morskou, termálnou 
aj čírou vodou, 28 toboganov, šmýkačky a iné letné atrakcie.

Žiaľ, po obede začalo trošku  pršať, tak sme  boli hodinku 
pod priehľadnou strechou Tropical Paradise, kde teplota bola 
30 °C. Vďaka našim animátorom sme sa vôbec nenudili, deň 
bol bohatý na zážitky.  Ráno sme dostali balíčky, ale večer sme 
už boli hladní ako vlk, dobre nám padla teplá večera.

ÚLOHA:

12. Hra: po prečítaní textu jeden spolužiak má urobiť reportáž o zážitkoch.
  Pomôžte mu utvoriť otázky so slovami: Kto? Kde? Kedy? Čo robil?

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– kochať sa v prírode

– chodiť na piknik do prírody

– dobrá skúška kondície

– vyskúšať si zábavné atrakcie

– v prípade potreby pomôže

– pravidlá, ktoré sú platné pre návštevníkov

– dobre nám padol obed
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DIALÓG 2.

Rodičia v kúpeľoch

Lenka: Ahoj Eva, som u babky, rodičia totiž oddychujú týždeň 
v kúpeľoch v Piešťanoch.

Eva: Išli na wellnes? Akože ťa nezobrali?

Lenka: Ja, žiaľ musím ísť do školy. Mama už bola veľmi vyčerpa-
ná z práce, musí si načerpať stratené sily.

Eva: Čo tam budú robiť celý týždeň?

Lenka: Oddychovať v saunách, relaxovať v liečivej vode, chodiť 
na masáže, čítať a veľa spať.

Eva: V Piešťanoch je liečivá voda, však?

Lenka: Áno, dúfam, že sa im podarí zregenerovať sa a prídu do-
mov oddýchnutí a veselí.

ÚLOHY:

13. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
14.  Utvorte podobné dialógy s kľúčovými slovami: načerpať sily, zregenerovať sa, 

relaxovať, oddychovať.

Zahrajte situáciu.

Rodičia prišli domov z wellnesu, ale mama tam zabudla svoj obľúbený župan. Zavolaj do ho-
tela, či to našli. Ak áno, popros ich, aby vám poslali poštou.

Je v hoteli wellnes? Samozrejme, sú tam bazény a sauny. 

Chceš ísť do Piešťan na relaxáciu? Jasné, že chcem ísť do piešťanských kúpeľov.

Kde môžeš oddychovať cez víkend? Najčastejšie a najradšej pri vode.
      

    MINIDIALÓGY  
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OPIS OBRAZU-3.

ÚLOHY k 3 obrazu:

A) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
B) Opíšte obraz pomocou kľúčových slov: zbierka, starožitnosti, zberateľ, vášeň atď.
C) Vymenujte slová, čo vidíte na obraze (podstatné mená).
D) Vymenujte aký? aká? aké? je to, čo vidíte na obraze.
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POROZUMENIE TEXTU-3.
O zbierke Juraja Dolnozemského

Ahoj Gregor,
viem, že zbieraš zaujímavé knihy a časopisy o Slovákoch v Maďarsku. Možno ťa bude 
zaujímať, že v mnohých dedinách a mestách, kde žijú ešte Slováci, vďaka aktívnym 
členom kolektívu vznikli súkromné zbierky starožitností a predmetov predkov. Mi-
nulý týždeň sme boli s celou triedou na Dolnej zemi, v slovenskom meste Sloven-
ský Komlóš. Stretli sme sa tam s miestnym básnikom Jurajom Dolnozemským, ktorý 
má už viac ako deväťdesiat rokov. Nevedeli sme o ňom, že je vášnivým zberateľom 
hmotnej kultúry predkov. Ukázal nám svoje unikátne múzeum, ktoré si v Slovenskom 
Komlóši založil v roku 1978. Predstav si, že vlastné peniaze, vlastnú energiu obetoval 
na to, aby sa hodnoty slovenskej ľudovej kultúry na Komlóši nestratili. Na otázku ako sa zrodila jeho 
zberateľská vášeň, odpovedal: „...z úcty sa vo mne zmnožil hlbší záujem a chcel som mať národopisné 
veci predkov.“ Svoju bohatú zbierku opísal sám básnik takto:

„V každej miestnosti sú rozmiestnené podobné predmety napr. posteľ s nebesami, dlhá lavica, kreslo, 
zrkadlá, misy, hrnce, krčahy, taniere, kolovraty, praslice, lampy, truhly. V zbierke sa nachádza aj viacero 
kníh, najstaršia je postila z roku 1602. Medzi spomenuté knihy patria Tranoscie, biblie, funebrály, pašie, 
Čabiansky kalendár a tiež rukopisy, kratšie písma, kroniky. Pozoruhodné sú fotografie zo života predkov.

Ďalej tu možno vidieť čo-to z odevu: čepce, ihly do ženského účesu 
– konťa. Na kanape a laviciach, a tiež na stole, stojacom pred nimi, 
je tak isto veľa vecí napr. stolné lampy, knihy, taniere atď. Pod sto-
lom, posteľou a lavicami a pred nimi je tiež množstvo predmetov, 
napr. veľké misy, čižmy, nádoby na nožičkách atď.“

Básnika potešuje, že zachraňuje hodnoty a keď „má taký pocit, 
že tá bohatosť návštevníka očarí“.

Musím sa priznať, že  mňa celkom „nakazil“ svojím záujmom 
o dejiny svojej obce, ľudí, čo v nej bývali a spôsob, akým žili. Za-
čal som zbierať staré fotografie otcovej aj maminej rodiny... V lete 
odcestujem k starým rodičom, aby som zbieral aj hmotné rodinné 
relikvie. Dúfam, že budú tvoriť základ mojej súkromnej zbierky. 

Zatiaľ ahoj,
 tvoj kamoš Martin

mart.hrab13@gmail.com

Zbierka
greg.kuc13@hotmail.com
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ÚLOHY:

15. Videli ste už národopisnú zbierku vo vašom okolí? 
16. Nájdite na internete slávnych zberateľov napr. známok, mincí atď.
17.  Pozrite si reportáž o zbierke na internete: https://video.sme.sk/c/21033813/

pozrite-si-unikatne-muzeum-ktore-si-v-slovenskom-komlosi-zalozil-miestny-
basnik.html

Frázy

– obetoval svoj čas
– nakazil svojím záujmom
– musím sa priznať
– je to dobrý nápad
– neviem, ako na to

DIALÓG 3.

Zberateľská vášeň
Martin: Ahoj Gregor, dostal si môj e-mail?
Gregor: Samozrejme a teší ma, že si taký nadšený.
Martin: Čo si myslíš o mojom rozhodnutí?
Gregor: Dobrý nápad, keď máš radosť zo zbierania.
Martin: Aj ty zbieraš niečo vo voľnom čase?
Gregor: Ja teraz zbieram hlavne staré detské knihy. 
Dávno som zbieral všetko, čo sa mi zapáčilo.
Martin: Chceš založiť vlastnú zbierku?
Gregor: Nie, ale som už myslel na to, že budem zbierať aj detské hračky. Len ešte 
neviem, ako na to.
Martin: Napíš inzerát na facebook, možno sa ti prihlásia majitelia takýchto vecí. 
Gregor: Fajn, to je dobrý nápad.

ÚLOHY:

18.  Utvorte so spolužiakom krátky rozhovor podľa vzoru o svojich zberateľských 
záľubách.

19.  Pracujte v skupinách a pozbierajte pomocou internetu a slovníka čím viac slov, 
čo všetko sa dá zbierať?

Zahrajte situáciu.

Váš spolužiak našiel zaujímavú starú mincu. Nechce hovoriť rodičom o náleze, chce to pre-
dať cez internet. Presvedčte ho, že je to nebezpečné.
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MOJE OTÁZKY – TVOJE ODPOVEDE 

Aký je tvoj mobil? Opíš ho. Čo je výhodou mobilu?

Okrem telefonovania načo používaš svoj mobil?

Koľko času tráviš pred počítačom, pred mobilom? Na čo používaš internet?

Čo si myslíš o internetových hrách? Sú škodlivé?

Čítaš noviny alebo časopisy? Prečo? Aké slovenské noviny poznáš? 

Čo vieš o týždenníku Slovákov v Maďarsku, o Ľudových novinách?

Aké televízne programy poznáš, ktoré sleduješ pravidelne?

Pozeráš nejaký seriál?

SLOVNÁ ZÁSOBA

Kto? Čo? Čo robí? Aký? Aká? Aké?
Kde? Kam? 
Kedy? Ako?

televízia, vysielanie, 
videozáznam, program, 
rozhlas, reportér, divák, 
prostriedok, dostup, státie

vysiela, vytlačí, počúva, 
pozerá, sleduje, začína sa, 
končí sa, trvá, nakrúti 

slovenský, šikovný, 
národnostný, 
detský, mládežnícky, 
dobrodružný, 
dokumentárny, športový, 
internetový

na sieti, na počítači, stále, 
po večeroch, v rade

noviny, novinár, redaktor, 
čitateľ, týždenník, časopis, 
správa, 
stupeň / úroveň / level

vydáva, vychádza, číta, 
akceptuje, postúpi

zaujímavá, napínavý, 
závislý, vyššia

v hre, 
kvôli počítaču, 
kvôli internetu

kanál, stanica, majiteľ láka, minie sa, zužuje sa nespočítateľný, 
verejnoprávny, súkromný, 
spravodajský

v programe, 
vo vysielaní 

požiadavka, vkus, 
predpoveď, prostredie, 
poznámka, priečinok, sieť

odskočí, stiahne, nastaví, 
zastaví sa, vtipkuje, panuje

míňajúci sa, celovečerný, 
pestrý, svetový

v priečinku

ÚLOHY:

1. Hra: Napíšte odpovede otázok na karty. Precvičujte ústne.
2.  Rozprávajte sa o jazykoch. Použili ste svoje jazykové vedomosti v zahraničí? 
 Kedy a kde?
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  MINIOBRAZY   

mobil strategická hra – počítač komunikácia

závislosť kameraman reportérka

    w  

ÚLOHY:

3. Utvorte rôzne vety z daných slov. Môžete pracovať v zošite. 
4.  Pripravte aj vy slovné spojenia na tieto otázky na karty  

a zahrajte si so spolužiakmi.

Čo robíš? Kde? Kedy? Ako?

používam internet v škole / všade stále / občas rýchlo / úspešne 
vykonám prácu doma / v práci kedykoľvek / nikdy úspešne / presne
ponúkam informáciu po telefóne / v liste vždy / ihneď ústne / písomne
strácam pozornosť pred počítačom pri čítaní / pri písaní nerád / nerada
splním požiadavky v prednáške / v písomke ráno / v stredu postupne / pomaly
sledujem kanály v televízii po večeroch / cez víkend zvedavo / nadšene
prepnem stanicu v televízii po filme / pred reklamou rýchlo / pomaly
stiahnem aplikáciu z internetu / na mobile pred hrou / pred vypnutím opatrne / veselo

Zahrajte situáciu.

Zavolajte sesternici / bratrancovi a porozprávajte sa o tom, kto čo bude robiť cez víkend.
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OPIS OBRAZU-1.

Na obraze vidím ľudí, ktorí sú buď v nejakej pláze alebo na ulici. Myslím si, že vpre-
du sedia tri mladé ženy, asi sú v nejakej kaviarni, lebo sedia okolo hranatého stola. 
Na stole vidím infokomunikačné prostriedky, všetci majú v  rukách mobilné telefóny. 
Ženy pozerajú mobil a rozprávajú sa o niečom, čo je na ňom. Možno je to nejaký obraz 
alebo e-mail alebo videonahrávka. Myslím si, že je potrebné, aby sme mali pri sebe 
mobily, najmä ak už pracujeme. Pomocou internetu môžeme posielať e-maily, četovať, 
prečítať si informácie na internete. Ak chodíme na strednú školu, môžeme používať 
funkcie mobilu a niektoré jeho aplikácie, ako elektronickú žiacku knižku alebo cestov-
ný poriadok. Ja mám rád môj mobil, doma sa napojím na internet, a môžem četovať 
s kamarátmi, alebo môžem pozerať videá vlogerov, prečítať si blogy. Rád fotím a robím 
krátke videá pre jednu spoločenskú stránku. Najhoršie je, ak potrebujem svoj mobil 
a vybije sa mi batéria. 

Zapamatajte si väzby, slovné spojenia.
– napojiť sa (na čo?) – na internet, na sieť

– četovať (s kým?) – s kamarátmi, s tebou 

– pozerať (čo?) – videá, seriály
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POROZUMENIE TEXTU-1.
Infokomunikačné prostriedky

V dnešnej dobe by sme si nevedeli predstaviť život bez používania infokomunikačných prostriedkov, 
k čomu potrebujeme počítač, mobilný telefón a nejaký internetový dostup. Počítač a internet nám 
pomôže v tom, aby sme rýchlejšie, jednoduchšie mohli vybavovať svoje veci, kupovať, zaobstarať si 
niečo, učiť sa alebo zabávať sa. Internet nám otvára svet, odstráni zemepisné prekážky. Svetová sieť 
nám umožňuje udržať každodenný  vzťah s našimi príbuznými a známymi. Niektoré mobilné apliká-
cie nám pomôžu, aby sme mohli hovoriť, ba aj vidieť svojich najmilších. Komunikovať môžeme ústne 
alebo písomne. Tým môžeme ušetriť čas, peniaze, energiu, státie v rade. Oficiálne listy môžeme poslať 
formou e-mailu, ktoré nám ihneď doručí internet. Takýmto spôsobom sa urýchlil svet. Módou sa stala 
každodenná práca z domu cez internet. Bez problémov môžeme vykonať prácu z domu do ktorejkoľ-
vek krajiny.

Tieto komunikačné prístroje majú ale aj nevýhody. Svet internetu nás láka, lebo ponúka nespo-
čítateľné množstvo informácií, obrazov, filmov, grafických programov. Časom sa stávame závislým 
rôznych spoločenských strán alebo mladšia generácia internetových hier. Prečo je to škodlivé? Nuž, 
v takomto „svete” zabudneme na svoje problémy, úlohy, zodpovednosti, ale aj na čas, ktorý sa minie. 
Strácame pozornosť z úloh, ktoré sú pre nás dôležité, keďže len písomne komunikujeme, naša slovná 
zásoba sa pomaly zužuje. Môžu sa vytvárať aj zdravotné problémy, ako napr. ničí sa náš zrak, bolí nás 
chrbtica, lopatky a hlava. 

Treba nájsť správnu mieru, a tak nad nami nebude panovať internet a internetové hry, ale my ho 
môžeme využiť na doplnenie nášho života.

ÚLOHY:

5. Prečítajte text a utvorte otázky so slovami: Kedy? Čo robia? Kto?
6. Pozhovárajte sa o tom:
 Vy ako ste v kontakte pomocou internetu so svojimi príbuznými alebo známymi?

Používam infokomunikačné prostriedky. Mobil používam...
 Na internete nájdem...
 Internetové hry pre mňa...
 Četujem veľa, lebo...
 Nepoužívam internet, lebo... 

Doma často pozeráme televíziu. Rodičia si radi pozrú...
 Ani raz nevideli...
 Pravidelne sledujeme...
 Občas si pozrieme...
 Nemáme radi...

      

   	 Ukončite	vety.	  
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DIALÓG	1.

O filmoch
Monika: – Lenka, môžeme pripraviť prezentáciu?
Lenka: – Áno.
Monika: – Tak začnime..., myslela som, že by sme mohli pozbierať informácie z inter-
netu a potom obrázky k údajom. 
Lenka: – Mama s otcom boli v sobotu v divadle a pozreli si komédiu Hľadá sa nový 
manžel s Mariánom Labudom mladším. Predstav si, že sa ešte aj večer smiali na tejto 
komédii.
Monika: – Poznám herca Mariána Labudu, jeho otec zomrel v roku 2018 a hral v mno-
hých dobrých filmoch. Ozaj, dobrý film. Našla som na internete a prednevávnom som si aj pozrela 
film pod názvom Tak fajn. Hrá v ňom tiež Marián Labuda ml. Dej sa odohráva v Chorvátsku, kame-
raman natočil veľa krásnych záberov. Dočítala som sa o režisérovi, že neštudoval film a za vlastné 
peniaze nakrútil túto letnú komédiu.
Lenka: – Aj ja by som rada nakrútila niekde pri mori film... voda, piesok, dobrá hudba, slnko.
Monika: – Áno, verím ti, ale sústreďme sa na prácu a začnime tú prezentáciu.

ÚLOHY:

7. Zahrajte si dialógy vo dvojiciach.
8. Ak máte čas, pozrite si film Tak fajn zdarma na internete.

Pripravíme prezentáciu? Áno, už zapínam počítač.
 Môžeme, poďme na to. 

Poznáš toho herca? Áno, hrá vynikajúco. 
 Nikdy som o ňom nepočul. 

Páčil sa ti film? Bol úžasný, ešte raz si ho pozriem.
 Nuž, videl som už aj lepší.

      

    MINIDIALÓGY  

Zahrajte situácie.

V kine hrajú nový slovenský film. Pozvi kamaráta do kina. Stretnite sa v piatok na autobu-
sovej zastávke o tretej.

V kine hrajú nový film, pozvi kamarátku. Povedz jej, že objednáš cez internet dva lístky 
na popoludňajšie premietanie.
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Pôjdeš so mnou do kina? Veľmi rád, ale...
 Asi nie, lebo...
 A kedy?
 Odcestujeme. 

Kúpiš lístky v pokladni? Môžem, ale...
 Nemôžem, lebo...
 Ty kúp, zatiaľ ja... 

Ako sa ti páčil film? Bol vynikajúci, lebo...
 Najviac sa mi páčil...

      

   	 Ukončite	vety.	  

OPIS OBRAZU-2.

Kto je na obraze? Kde sú oni?
Aký program nahrávajú práve? Čo robí obecenstvo?

Čo majú hostia v rukách?
Opíš, ako vyzerá štúdio?  Aké prístroje používajú na nahrávanie?

Čo si myslíš, o čom sa rozprávajú hostia v štúdiu?
S tebou už nakrúcali rozhovor? Aké to bolo?

Bol / -la si už v televíznom štúdiu?
Ty aké programy sleduješ v televízii? Ktoré nie?
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POROZUMENIE TEXTU-2.
Televízne programy

Televízne kanály nám ponúkajú širokú paletu programov, aby splnili naše požiadavky a vyhoveli 
nášmu vkusu. Nájdu sa všeobecné, zábavné, historické, detské, dokumentárne, spravodajské, špor-
tové alebo hudobné. Rozdiel je aj v tom, kto je majiteľom daných kanálov. Podľa toho rozoznáva-
me verejnoprávne, teda štátne alebo komerčné, súkromné kanály. Najmä tieto kanály predávajú čas 
na reklamy dosť draho, ktorý si potom kúpia rôzne firmy a vysielajú svoje reklamy. Pozrime si teraz, 
čo nám ponúka jedna všeobecná stanica.

Ráno, ak zapneme telku ponúkajú nám ranné štúdiové programy, cez víkend rozprávky pre deti. 
Popoludnie patrí staršej generácii, pre ňu ponúkajú rôzne seriály. Spravodajské relácie, teda televíz-
ne noviny nás čakajú každý večer, po ktorých si môžeme pozrieť predpoveď počasia. Po reklamných 
blokoch každá stanica dáva ponuku ďalších svojich programov. Nasledujú pôvodné seriály, teda filmy, 
ako je Horná Dolná, alebo Oteckovia, ktoré sú známe aj u nás, hrajú ich maďarskí herci v tunajšom 
prostredí. Večer si môžeme vybrať celovečerný film alebo šou, ako napríklad Milujem Slovensko. Po-
nuka kanálov je veľmi pestrá, závisí však na nás čo si vyberieme, čo nám dáva to plus. Sedieť pred te-
levízorom nie je zdravé ani pre náš mozog, ani pre naše telo. Nájdime správnu mieru a pre nás vzácne 
programy, a po nich vypnime televízor. Poďme do prírody, rozprávajme sa s členmi našej rodiny, 
alebo si vyberme zaujímavu knihu na čítanie.

ÚLOHY:

 9.  Pozbierajte z textu čo najviac typov televíznych programov. Pozrite si 
na internetovej stránke https://tv-program.aktuality.sk/ program  
televíznych kanálov. 

10.  Ak máte čas, pozrite si jednu-jednu časť  v texte spomenutých seriálov.
  Možno spoznáte ich maďarské varianty.
11.  Urobte štúdiový rozhovor na tému: Deti a internet. Akých hostí by ste pozvali 

na rozhovor (dieťa, rodič, lekár, psychológ, pedagóg atď.)?

Pozeráš  reklamy? Áno, mám ich rád / rada.
 Nie, vždy prepnem na iný kanál. 

Máš rád štúdiové rozhovory? Nie, ani ich nepozerám.
 Telerána pozerám. 

Po večeroch sleduješ seriály v telke? Áno, rodina ich pozerá.
 Nie, u nás nikto ich nepozerá.

    MINIDIALÓGY  
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DIALÓG	2.

Reklamy všade
Gregor: – Otec, prečo dávajú toľko reklám v telke skoro každú polhodinu?
Otec: – Preto, lebo stanice, ktoré väčšinou pozeráme dávajú zábavné programy ale-
bo filmy. Tieto programy treba zakúpiť, aby ich mohli vysielať. 
Gregor: – Je to niečo ako obchod? Čím je lepší tovar, tým je drahší?
Otec: – Presne tak. Je mnoho televíznych staníc, ktoré chcú prilákať čo najviac di-
vákov pred obrazovku, preto musia čo najlepší produkt kúpiť. K tomu ale potre-
bujú veľa peňazí. Pozri sa, reklamy sú ako inzeráty v novinách alebo na internete. 
Podnikateľ alebo firma, ktorá chce dať spraviť reklamu pre svoj produkt, vyhľadá 
danú televíziu, alebo opačne televízny manažér vyhľadá firmy a dohodnú sa, že 
v ktorej časti dňa, koľko sekúndovú reklamu vysielajú za koľko peňazí. Preto môj 
syn, ak chceš pozerať najnovšie filmy v televízii, máš akceptovať aj reklamy. 
Gregor: – Dobre, teraz sú práve reklamy, zatiaľ si odskočím do kuchyne a pozriem 
sa, čo pre nás mama chystá.
Otec: – Len choď, ja sa zatiaľ pozriem na druhom kanáli, čo nového vo svete.

ÚLOHY:

12. Zahrajte si dialóg vo dvojiciach.
13. Zmeňte dialóg, rozprávajte sa o tom, ktoré sú vaše obľúbené programy.

Zahrajte situácie.

Včera si bol / -la v kine. Porozprávaj kamarátovi, aký film premietali. Kedy sa skončil film?

Si mama a pozerala si predpoveď počasia, kde hovorili, že zajtra bude pršať. Tvoje dieťa si 
nechce zobrať ani kabát, ani dáždnik. Presvedč ho, že zmokne, ak ťa neposlúcha.

Večer bude premiéra filmu v televízii, ale sa začína neskoro. Presvedč tvojho otca / tvoju 
mamu, aby ti dovolil / -la pozrieť si film.

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– sedieť (kde, pred čím?) – pred počítačom, pred telkou

– ísť (kam?) – na pechádzku, zahrať si, spolu uvariť niečo, spolu upiecť niečo

– prepnúť (čím?) – diaľkovým ovládačom, myšou

– sledovať (čo?) – programy, správy, informácie, seriál

– uložiť (čo?) – priečinok, dokument, fotku 

– veľa (čoho?) – kanálov, programov, seriálov, staníc, aplikácií
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ÚLOHY	k	3.	textu:

A) Opíšte vlastnými slovami, aký je Martinov mobil. Ktoré sú jeho výhody? 
B)  Porovnajte svoj telefón s Martinovým. Použite prídavné mená, ako lepší, rýchlejší, 

väčší, menší, modernejší, atď.

Zahrajte situácie.

Chcete kúpiť v obchode novší telefón. Povedzte predavačovi svoje požiadavky: väčšia obra-
zovka a pamäť, dvojitý zadný fotoaparát.

Ste v hoteli s rodinou. Na recepcii si vypýtaj wifi heslo.

POROZUMENIE TEXTU-3.
Môj mobil

Milý Daniel,
teším sa, že si mi napísal o tvovej narodeninovej párty. K Tvojim narodeninám Ti ešte 
raz blahoželám. Mama ľutuje, že sme nemohli prísť, ale sľúbila, že cez víkend odsko-
číme k Vám a zablahoželáme Ti aj osobne. To je super, že si dostal nový telefón!

Ako vidím aj e-mail si poslal cez telefón. Tak asi máš predplatený internet na mo-
bile. To je veľmi osožné, lebo aj cez deň ho vieš použiť. Na strednej škole možno 
ho budeš potrebovať viac. Ja na základnej škole ešte nepotrebujem, mne stačí, ak 
sa doma pripojím na domáci net. Wifi heslo mám nastavené, nemusím v každom 
prípade napísať heslo. Čo sa týka môjho mobilu, vlani som Ti hovoril, že nepoužíval 
som ho veľmi často. Bol to už starší model, mal menšiu obrazovku. Na narodky som 
aj ja dostal novší. Rodičia hovorili, že na strednej škole už budem potrebovať lepší s internetom. Najmä 
preto, lebo budem cestovať a hocičo sa môže stať po ceste.

Ešte ho spoznávam, najmä niektoré funkcie sú zaujímavé. Mám tam kalendár, diár, do ktorého si 
môžem zapísať poznámky, aby som nezabudol na ne. Priečinok na hudbu, rádio, dokonca aj lampu 
mám. Niektoré aplikácie som si už tiež stiahol a nastavil. Sú to četová aplikácia, cestovný poriadok, 
prekladový slovník. Aby som chránil svoj telefón pred úrazom, chcem si kúpiť nejaké puzdro. Naši 
povedali, že ak pôjdeme k Vám cez víkend, tak sa zastavíme niekde v meste a kúpime. 

Takže sa uvidíme cez víkend a ukážeš mi Tvoj nový mobil. Zatiaľ pekný týždeň Ti prajem a pozdra-
vuj tetu a uja.
 Martin

mart.hrab13@gmail.com

Nový mobil
dano14kis@gmail.com
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DIALÓG	3.

Gregor: – To bola super hra chalani, víťazstvo 
je naše. 
Miloš: – Perfektne ste ma bránili, díky.
Peter: – Ako vidím postúpili sme na vyššiu úro-
veň, a dostali sme aj ďalšie mince, ktoré potom 
môžeme zameniť. Ale ja už končím na dnes, už je 
neskoro a chce sa mi spať. 
Gregor: – Aj mne stačilo, aj mama mi už po-
vedala, že sa mám ísť sprchovať. A potrebujem 
minimálne osem hodín spať, aby som sa mohol 
zajtra v škole sústrediť.
Miloš: – Ale chalani, čo žartujete? Teraz, keď 
nám tak dobre ide hra?!
Peter: – Miloš, ja som už unavený, mne dve ho-
diny úplne stačia pred počítačom. 
Miloš: – Čože, taký si slabý? 
Peter: – Nie som slabý, ale ma to už nebaví. Ja 
hrám cez víkend a aj to len tie dve hodiny. Mal by 
si aj ty prestať toľko hrať.

Gregor: – Aj tebe by stačilo 
Miloš, nemal by si každý večer 
tu sedieť. Pamätaj sa, aj minule 
si nemal hotové domáce úlohy, 
lebo si si ich zabudol urobiť. 
Peter: – A potom na štvrtej 
hodine si skoro zaspal. Si stále 
unavený. Takto to dlho nevydr-
žíš.
Miloš: – Veď sa to len teraz stalo, lebo som sle-
doval video, ako postúpiť na ďalší stupeň.
Gregor: – Práve preto choď aj ty teraz spať, aby 
si nebol zajtra unavený na matike. Vieš, bude pí-
somka.
Miloš: – Akože? Ah, zase som zabudol. Vždy sa 
mi motá v hlave táto hra. Radšej sa teraz pozriem 
do zošita. Tak zajtra v škole.
Peter: – Dobrú noc, chalani!

Končíme hru? Áno, už som unavený.
 Nie, zahrajme si ešte jedno kolo. 

Ja som už unavený. Ja ešte nie, poďme ďalej.
 Aj ja, tak prestaňme hrať.

    MINIDIALÓGY  

      

Zahrajte situácie.

Si otec / matka a tvoje dieťa sedí už 6 hodín pred počítačom a  hrá sa. Presvedč ho, že toľko 
sedieť pred internetom nie je zdravé. Povedz mu, že radšej pôjdete niekam na prechádzku, 
alebo si zahráte nejakú spoločenskú hru.

Sedíš pred počítačom a  hráš sa so spolužiačkami. Mama / tvoja spolužiačka príde za tebou,  
aby si vypla počítač a aby si jej pomohla vyvešať prádlo / urobiť domácu úlohu. Presvedč ju, 
že chceš dokončiť toto kolo v hre, ale potom jej rada pomôžeš.

Nebuď závislý od internetových hier
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OPIS OBRAZU-3.

ÚLOHY	k	3.	obrazu:

A) Vo dvojiciach tvorte otázky a odpovede.
B) Opíšte obraz pomocou kľúčových slov, ktoré vám zadá pedagóg.
C) Vymenujte slová, čo vidíte na obraze (podstatné mená).
D) Vymenujte slová: Čo robí? Čo robia na obraze?
E) Vymenujte na základe obrazu slová: Aký? Aká? Aké?
F) Vysvetlite pojmy: závislosť od internetu, závislosť od počítačových hier.

POROZUMENIE TEXTU-4.
Internet alebo televízne programy

Ja som radšej na internete, lebo rada pozerám moje obľúbené seriály. Často ich poze-
rám po anglicky s titulkami. Keďže s mamou rady kupujeme odev a obuv, tiež sledujem 
na internete stránky našich obľúbených obchodov. Ak sú nejaké zľavy, e-mailom dostá-
vame aj kupóny a väčšinou aj využijeme tieto akcie. Ak by som nebola stále na interne-
te, tak by som možno aj zmeškala zľavy.
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ÚLOHY	k	4.	textu:

A) Rozprávajte celými vetami o tom, vy ste aký typ.
B)  Vysvetlite, čo znamenajú tieto výrazy: dokumentárny film, zľava, celovečerný film, 

strategická hra.
C) Vysvetlite krátko, kto je internetový a kto je televízny typ z mladých.

Ja som skôr televízny typ. Keďže radi chodíme na túry, mám rád dokumentárne filmy. 
Často si sadneme s otcom pred telku a pozeráme špeciálne kanály, kde nám ponúkajú 
dokumentárne filmy o prírode. Najradšej sledujem filmy o Slovensku, často spozná-
vam niektoré kraje, kde sme už chodili s rodinou.  Mám rád filmy pod názvom Život 
v oblakoch, je to nakrúcaný vo Vysokých Tatrách a Nízke Tatry srdce Slovenska.

Ja mám stále môj starý mobil, takže málokedy som na internete. 
Ak si chcem pozrieť nejaký film, tak zapnem televízor a pozriem sa, 
akú ponuku majú. V ponuke rôznych kanálov môžem nastaviť, ktorý 
program si chcem pozrieť a pred začiatkom daného filmu sa mi zjaví 
na obrazovke upozornenie. Ak cez víkend mám viac času, napríklad 
v nedeľu popoludní, tak si pripravím vlastný výber programov. Hľa-
dám skôr celovečerné filmy, kde je málo reklám.

Radšej som internetový typ. Cez víkend četujem alebo hľadám novú 
hudbu na internete. Taktiež hrám strategickú hru so spolužiakmi. Je to dobrá zábava, 
sme v jednom mužstve, pomáhame si, aby sme po splnení určitých cieľov postúpili 
na vyšší stupeň, pričom často získavame ďalšie výhody a body. Často bojujeme proti 
nepriateľom, vtedy si navzájom pomáhame, skrývame sa pred nepriateľom. Najlepší 
pocit je, ak vyhráme boj. Je to ozajstná spolupráca.
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Ty čítaš na internete dobré rady? Áno, často čítam.
 Nie, radšej čítam blogy. 

Máš nový mobil? Nie, to mám starý.
 Áno, včera som ho dostal.

    MINIDIALÓGY  

      

Zapamätajte si väzby, slovné spojenia.
– zavolať (komu?) – spolužiakovi, sestre, mne, tebe, jemu, jej, nám, vám, im

– čítať (o kom, o čom?) – o hercovi, o speváčke, o filme, o počasí

Čo si čítal / -la na internete? Čítal / -la som zaujímavý...
 Hovorili o tom, že...
 Nič nového, lebo...
 Zaujal ma článok o... 

S kým četuješ? Každý deň četujem s...
 Občas napíšem správu...
 Som v skupine...
 Som pod tajným menom...

      

ÚLOHY:

14.  Vyhľadajte na internete televízne noviny, prezrite si ich, ktoré programy sú vám 
známe, ktoré by ste si pozreli?

15.  Pracujte v skupinách. Vymyslite Teleráno – ranný rozhovorový program. Každá 
skupina má za úlohu pripraviť niečo iné, napr. predstavte známu športovkyňu, 
alebo speváka, ktorý bude mať  koncert cez víkend, prípadne lekárku, ktorá 
hovorí o chrípke a o tom, ako sa jej dá predísť v škole, pripravte v rámci 
programu zdravé raňajky atď.

   	 Ukončite	vety.	  
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altánok – lugas

architekt – építész

art deco – art deco stílus

bezpečie – nyugalom, biztonság

činžiak – bérház

dedič – örökös

dopravná zápcha – forgalmi torlasz, dugó

dubový nábytok – tölgyfa bútor

elektrická kulma – hajsütővas

elektrická rúra – elektromos sütő, villanysütő

fast food (angl.) – rýchle občerstvenie,  
rýchle jedlo – gyorséttermi étel

fotoslužba – foto stúdió

hala – csarnok, terem

hluk – zaj

hriankovač – kenyérpirító

inzerát – hirdetés

kaderníctvo – fodrászat

kovové prvky – fémkiegészítők

kotol – kazán

laminátové parkety – laminált parketta

manželská posteľ – duplaágy, franciaágy

mestská hromadná doprava – városi 
tömegközlekedés

minimalistický štýl – minimalista stílus

nevýhoda – hátrány

nepríjemnosť – kellemetlenség

neutrálne farby – semleges színek

novinový stánok – újságos bódé, trafik

núdza – kényszer

odborník – szakember

oprava hodín – órajavítás

panoráma – panoráma, kilátás

plán – terv

podnájom – albérlet

podací lístok – feladó vevény

pôžička – kölcsön
práčovňa – mosókonyha

predaj – eladás, árusítás

retro štýl – retró stílus

rohová sedacia súprava – sarok ülőgarnitúra

rohy – sarkok

rustikálny štýl – rusztikus stílus

rýchločistiareň – gyorstisztító, patyolat

sídlisko – lakótelep

susič na vlasy – hajszárító

štýl – stílus

trstina – nád

veža – torony
vintage štýl – vintázs stílus

vlastník, majiteľ – tulajdonos

výhoda – előny

 

NOVÉ VÝRAZY, POJMY 
A SLOVNÉ SPOJENIA

1. DOMOV A OKOLIE
Kto? Čo?

 ! – s týmto znamienkom sme označili slovesá, ktoré sa časujú nepravidelne 
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bohatý / -á / -é – gazdag

dámsky / -a / -e – női

dopravný / -á / -é – forgalmi

kapsulový / -á / -é – kapszulás

kopcovitý / -á / -é – dombos

luxusný / -á / -é – luxus

národný / -á / -é – nemzeti

pákový / -á / -é – emelőkaros

pánsky / -a / -e – férfi (jelző)

plnoautomatický / -á / -é – teljesen automatikus

plochý / -á / -é – sík, lapos

pokojnejší / -ia / -ie – nyugodtabb, 
nyugalmasabb

rozľahlý / -á / -é – terjedelmes, szétterült

sklenený / -á / -é – üveg, üvegből készült

šedý / -á / -é – szürke, hamuszürke, őszhajú

štvorcovitý / -á / -é – négyzetalakú

štvorpruhový / -á / -é – négysávos

trojizbový / -á / -é – háromszobás

viacposchodový / -á / -é – többszintes, 
többemeletes

zanietený / -á / -é – lelkes, elhivatott

bledo – sápadtan

ďaleko – messze

doporučene – ajánlva

ihneď – azonnal, rögtön, mindjárt

mesačne – havonta

nízko – alacsonyan

od narodenia – születéstől fogva / kezdve

okamžite – azonnal, rögtön

o týždeň – egy hét múlva

pod – alatt

presne – pontosan

s úsmevom na tvári – mosolyogva, mosollyal  
az arcán / arcukon

vysoko – magasan

za – mögött

zďaleka – messziről

Kde? Kam? Kedy? Ako?

Aký? Aká? Aké?

Čo robí? Čo sa deje?

dokončiť – befejezni

dopestovať si – megtermelni

môcť si dovoliť – megengedhetni magának, 
maguknak

plánovať – tervezni

plaviť sa – úszni (hajó)

posielať – küldeni

! poskytnúť – nyújtani, szolgáltatni

požičať si – kölcsönkérni

predať – eladni

prenajímať – bérelni, kibérelni

rozprestierať sa – elterülni

! stavať – építeni

uľahčiť – megkönnyíteni

! vracať sa – visszatérni

! vybrať – kivenni

vyčerpať – elhasználni, kimeríteni

vyčnievať sa – kiemelkedni

vydať– kiadni

vypísať – kitölteni, kiírni

vyplniť – kitölteni

zariadiť – berendezni

zatepliť – (hő)szigetelni

zaujímať sa o jeden druhého – érdeklődni 
egymás iránt

zbožňovať – isteníteni
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Čo robí? Čo sa deje?

informovať sa – informálódni

odhodiť – eldobni

odstreliť – ellőni, lelőni

ochraňovať – védelmezni, védeni

oslabiť – meggyengíteni

osloviť – megszólítani

poškodzovať – megkárosítani, megrongálni

preverovať si – leellenőrizni, felülvizsgálni

pripraviť – elkészíteni, előkészíteni

prispieť – hozzájárulni

riešiť – megoldani

sprchovať sa – zuhanyozni

starať sa – törődni, gondoskodni

šetriť – spórolni, takarékoskodni

vyčerpať – kimeríteni

vytýčiť – kitűzni

vytvoriť – kialakítani, alkotni

využívať – kihasználni, felhasználni

zakazovať – betiltani, megtiltani

znečisťovať – szennyezni, beszennyezni

cieľ – cél

činnosť – tevékenység

ekologická katastrofa – ökológiai katasztrófa

hmota – anyag

kalamita – elemi csapás, katasztrófa

kamzík – zerge

katastrofa – katasztrófa

kosodrevina – havasi törpefenyő – cserjés

oblasť – terület

ochrana – védelem

odpad – hulladék

plesnivec – havasi gyopár

povodeň – árvíz

prostredie – környezet

rastlina – növény

splodina – szermaradvány, égéstermék, 
melléktermék

stanica – állomás

starostlivosť – gondoskodás

suchota – szárazság

svišť – mormota

škodlivé splodiny áut – a gépkocsik káros 
melléktermékei

turbína – turbina

ťažba lesov – erdőkitermelés

verejnosť – nyilvánosság

víchrica – szélvihar, orkán

vzduch – levegő

zbieranie – gyűjtés

zdroj – erőforrás

živočíchy – élőlények

2. NAŠE ŠIRŠIE OKOLIE, PRÍRODA
Kto? Čo?

Aký? Aká? Aké?

arktický / -á / -é – sarkvidéki

extrémny / -a / -e – szélsőséges, végletes

chránený / -á / -é – védett

možný / -á / -é – lehetséges

meteorologický / -á / -é – meteorológiai

národný / -á / -é – nemzeti
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Kde? Kam? Kedy? Ako?

cez deň – napközben

cez leto – nyár folyamán, nyáron

doma – otthon

každodenne – naponta, mindennap

na jar – tavasszal

na okolí – a környéken

naozaj – valóban

na území – a területen

na zastávke – a megállóban

pri brehu – a partnál

priebežne – folyamatosan

rýchlo – gyorsan

samozrejme – természetesen, magától 
értetődően

v domácnosti – a háztartásban

veru – bizony 

v januári – januárban

v lese – az erdőben

v lete – nyáron

v sobotu – szombaton

v škole – az iskolában

v záhrade – a kertben

vždy – mindig, állandóan

začiatkom roka – év elején

diaľnica – autópálya

cesta – út

cyklista – biciklis

cyklopočítač – bicikli számítógép, kerékpár 
komputer

cyklotrasa – kerékpárút

cykloturistika – kerékpáros turizmus

fľaša – palack, üveg

chodník – járda

jazda – hajtás, vezetés, lovaglás

osvetlenie – világítás

parkovisko – parkoló

pohyblivé schody – mozgólépcső

pokuta – bírság

policajt – rendőr

prilba – sisak, bukósisak

prostriedok – eszköz

trasa – útvonal

tunel – alagút

úsek – szakasz

vesta – mellény  

výťah – lift

zámok – kastély

známka – bélyeg, érdemjegy

3. CESTUJEME
Kto? Čo?

neuveriteľný / -á / -é – hihetetlen, 
elképzelhetetlen

ochranársky / -a / -e – védő, védelmi

označený / -á / -é – megjelölt

pohonný / -á / -é – hajtó, üzem- (jelző)

prírodný / -á / -é – természeti

rekordný / -á / -é – rekord, csúcsteljesítményű

sprístupnený / -á / -é – hozzáférhető

škodlivý / -á / -é – káros

veterný / -á / -é – szeles, szél- (jelző)

vysokohorský / -á / -é – magashegyi

životný / -á / -é – élet – (jelző)



145

N
O

V
É

 V
ÝR

A
Z

Y,
 P

O
JM

Y 
A

 S
LO

V
N

É
 S

P
O

JE
N

IA
  

Čo robí? Čo sa deje?

brzdiť – fékezni

! dostať sa – eljutni

jazdiť – vezetni, hajtani, lovagolni

kontrolovať – ellenőrizni, kontrollálni

nachádzať – lelni, találni

nachádzať sa – előfordulni

naštartovať – elindítani

organizovať – szervezni, megszervezni

orientovať sa – orientálódni, tájékozódni

pokutovať – megbírságolni

pomáhať – segíteni

riskovať – kockáztatni

spomaľovať – lassítani

šoférovať – gépjárművet vezetni

vyskúšať – kipróbálni

zabezpečovať – biztosítani

zaparkovať – leparkolni

zastaviť sa – megállni

zastaviť – megállítani

zrýchľovať – gyorsítani

Aký? Aká? Aké?

asfaltový / -á / -é – aszfalt – (jelző)

bezbarierový / -á / -é – akadálymentesített

cenovo dostupný / -á / -é – árban megfizethető, 
elérhető

cestný / -á / -é – úti

dopravný / -á / -é – közlekedési

ekologický / -á / -é – ökologiai, 
környezetkímélő

elektrický / -á / -é – elektromos

hlavný / -á / -é – fő – (jelző)

horský / -á / -é – hegyi

kvalitný / -á / -é – minőségi

letecký / -á / -é – légi

medzinárodný / -á / -é – nemzetközi

mestský / -á / -é – városi

moderný / -á / -é – modern

osobný / -á / -é – személy – (jelző)

predný / -á / -é – elülső

strážený / -á / -é – őrzött, védett

strieborný / -á / -é – ezüst

tichý / -á / -é – csendes, szótlan

vedľajší / -ia / -ie – mellete lévő, mellék

vodný / -á / -é – vízi

zadný / -á / -é – hátsó

Kde? Kam? Kedy? Ako?

bezpečne – biztonságosan

k nástupišti – a peronhoz

na diaľnici  – az autópályán

na mape – a térképen

na obidvoch stranách – mindkét oldalon

na obraze – a képen

na vidieku – vidéken

na zemi – a földön

nebezpečne – veszélyesen, nem biztonságosan

pod zemou – a föld alatt

podchod – aluljáró

pomaly – lassan

pred volantom – a kormány előtt

pri benzínovej pumpe – a benzinkútnál

v meste – a városban

v navigácii GPS – a GPS navigációban

vnútri – belül

vo vode – a vízben

vo vzduchu – a levegőben

vzadu – hátul
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dochádzka – bejárás  
(rendszeresen pl. iskolába, munkába)

dospelosť – felnőttség, nagykorúság

internát – kollégium

kamarát / -ka – barát / nő

kurz – kurzus, tanfolyam

maturita – érettségi

nadanie – adottság, tehetség

náladovosť – hangulatváltozás,  
hangulatingadozás

písomka – írásbeli dolgozat

ponuka – ajánlat, kínálat

požiadavka – igény, feltétel, követelmény

právnik / -čka – ügyvéd / nő

predmet – tárgy, tantárgy

prednáška – előadás

priateľ / -ka – barát / nő

priateľstvo – barátság

prijímačka – felvételi vizsga

seminár – szeminárium

skúška – vizsga, próba

skutok – cselekedet, tett, tény

spolužiak / -čka – osztálytárs / nő

štátnice – államvizsga

štúdium – tanulmány

rázcestie – útelágazás, válaszút

reč – beszéd

rozlúčková slávnosť – ballagás

tajomstvo – titok

talent – tehetség

učiteľ  / -ka – tanár / nő

vedec – tudós

vedomosť – tudás, ismeret

výber – választás, kiválasztás, választék

výsledok – eredmény

zákon – törvény

záujem – érdeklődés, érdek

žart – vicc

4. ŠKOLA, KAMARÁTI
Kto? Čo?

Čo robí? Čo sa deje?

baviť – szórakoztatni, mulattatni

! biť – ütni, verni

dráždiť – ingerelni, nyugtalanítani, hergelni

hádať sa – veszekedni, vitatkozni

hľadať – keresni

! mrzieť – bántani (valami bánt valakit), 
bosszantani

! nadviazať – hozzákötni, hozzákapcsolni, 
kapcsolódni

! nájsť – találni

osvojiť si – elsajátítani

predísť – megelőzni, elébe menni

! prijať – elfogadni

pripravovať sa – készülni, készülődni

rozhodnúť sa – dönteni, határozni

rozpadnúť sa – szétesni, szétdarabolódni

spievať – énekelni

štekliť – csiklandozni

uľahčovať – megkönnyíteni

uspieť – sikerrel járni, elbírni a feladattal,  
kiállni a próbát

vplývať na – hatni, hatással lenni valakire, 
valamire

vtipkovať – viccelni, viccelődni
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! vybrať si – kiválasztani magának

vyhovieť – megfelelni

vytrvať – kitartani

! zaviesť – bevezetni

zúčastniť sa – résztvenni

žartovať – viccelődni, bolondozni, élcelődni

Aký? Aká? Aké?

dôležitý / -á / -é – fontos, lényeges

dvojjazyčný / -á / -é – kétnyelvű

hanblivý / -á / -é – szégyenlős

chápavý / -á / -é – fogékony, jó felfogású, 
értelmes

lákavý / -á / -é – csábító, vonzó

ľubovoľný / -á / -é – tetszés szerinti,  
szabadon választott

milý / -á / -é – kedves

nápomocný / -á / -é – segítőkész

odborný / -á / -é – szakmai, szak (jelző)

odporúčaný / -á / -é – ajánlott

pozorný / -á / -é – figyelmes

pravdovravný / -á / -é – igazmondó

smutný / -á / -é – szomorú

statočný / -á / -é – becsületes

talentovaný / -á / -é – tehetséges

úprimný / -á / -é – őszinte

úspešný / -á / -é – sikeres

uznanlivý / -á / -é – megértő

vtipný / -á / -é – vicces

výborný / -á / -é – kitűnő, kiváló

živší / -ia / -ie – élénkebb

Kde? Kam? Kedy? Ako?

cez budovu – az épületen keresztül

cez víkend – hétvégén

dobre – jól

hlasne – hangosan

ľahko – könnyen

na budúci týždeň – jövő héten

nadšene – lelkesen

na gymnáziu – a gimnáziumban

na hodine – az órán, a tanórán

na internete – az interneten

na maturite – az érettségin

na prihláške – a jelentkezési lapon

na prijímačkách – a felvételi vizsgákon

na prijímačky – a felvételi vizsgákra

na školskom dvore – az iskolaudvaron

na ústnej skúške – a szóbeli vizsgán

niekedy – néha, néhányszor

nudne – unalmasan

osobne – személyesen

písomne – írásban

po ceste – az úton, útközben

poobede – ebéd után

popoludní – délután

po večeroch – esténként

pri tabuli – a táblánál  

rád – rada – rado – szívesen

ráno – reggel

raz – egyszer, egy alkalommal

stále – állandóan, egyfolytában

šikovne – ügyesen

ticho – halkan

ústne – szóban

úspešne – sikeresen

už aj – máris, azonnal
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generácia – generáció, nemzedék

kmotor – koma

kmotra – komaasszony

krst – keresztelés, keresztelő

krstiny – keresztelő

macocha – mostoha (anya)

matka – anya

mladucha – menyasszony

nevlastný syn – nem a saját fia, adoptált fia

obrúčka – karikagyűrű, jegygyűrű

oslávenec / oslávenkyňa – ünnepelt személy

pohreb – temetés

prababka – dédnagymama

pradedko – dédnagypapa

pravnuci – dédunokák

samozrejmosť – természetesség

samota – tanya

snúbenec – jegyes, vőlegény

snúbenica – jegyes, ara, menyasszony

sobáš – menyegző, házasságkötés

svadba – esküvő, lakodalom

svadobní rodičia – örömszülők

svätená voda – szentelt víz

svedok – tanú

vdova – özvegyasszony

vdovec – özvegyember

zásnuby – eljegyzés

ženích – vőlegény

5. RODINA
Kto? Čo?

Čo robí? Čo sa deje?

! dohodnúť sa – megegyezni

! dopadnúť – végződni, alakulni

! dosiahnúť – elérni

dostať sa (k niečomu) – hozzájutni valamihez

dovoliť si – megengedni magának

iskriť – szikrázni, csillogni

mať na starosti – gondoskodni róla

! navrhnúť – javasolni

nehodiť sa – nem illik valamihez

nerátať sa – nem számítani

! niesť – vinni

oznámiť – közölni
pochádzať – származni

pokladať – tartani  
(valakit valaminek, valamilyennek)

predstaviť – bemutatni

prispôsobovať sa – alkalmazkodni

prisťahovať sa – odaköltözni

! rozposlať – szétküldeni

sťažovať sa – panaszkodni

túžiť – vágyni, vágyakozni

upražiť – megsütni

vyfúkať si vlasy – hajat szárítani

vychvaľovať – dícsérni

! zabudnúť – elfelejteni

zaľúbiť sa – beleszeretni

v družine – a napköziben

vedome – tudatosan

v lavici – az iskolapadban

v tábore – a táborban

zajtra – holnap

zle – rosszul
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Aký? Aká? Aké?

dokonalý / -á / -é – tökéletes, hibátlan

dospelý / -á / -é – felnőtt

elegantný / -á / -é – elegáns

hlúpy / -a / -e – buta

chudobný / -á / -é – szegény

lenivý / -á / -é – lusta

nahluchlý / -á / -é – nagyotthalló

naložený / -á / -é – megrakott

nervózny / -a / -e – ideges

netrpezlivý / -á / -é – türelmetlen

nezamestnaný / -á / -é – munkanélküli

ochotný / -á / -é – képes, hajlandó

poctivý / -á / -é – becsületes, tisztességes

plnoštíhly / -a / -e – teltkarcsú

príjemný / -á / -é – kellemes

prísny / -a / -e – szigorú

príťažlivý / -á / -é – vonzó

rozvedený / -á / -é – elvált

sebecký / -á / -é – önző

smelý / -á / -é – bátor

skromný / -á / -é – szerény

škaredý / -á / -é – csúnya

šťastný / -á / -é – boldog, szerencsés

tučný / -á / -é – kövér

unavený / -á / -é – fáradt

ústupčivý / -á / -é – engedékeny

vytrvalý / -á / -é – kitartó

zdvorilý / -á / -é – udvarias

Kde? Kam? Kedy? Ako?

dnes – ma

do práce – a munkába

do školy – az iskolába

každý deň – mindennap, naponta

k deťom – a gyerekekhez

ku kolegom – a kollégákhoz

k nám – hozzánk

k spolužiakom – az osztálytársakhoz

k svokrovi – az apóshoz

na dedine – falun

na grilovačku – grillezésre

na meniny – névnapra, névnapkor

na narodeniny – születésnapra, születésnapkor

na návštevu – vendégségbe

na oslave – az ünnepségen

na oslavu – az ünnepségre

na párty – a partira, a partin

na sporáku – a tűzhelyen

na svadbe – a lakodalmon

na svadbu – a lakodalomra, a lakodalomba

na sviatky – ünnepekre, ünnepekkor

na ulici – az utcán

na Vianoce – karácsonyra, karácsonykor

na zásnubách – az eljegyzésen, eljegyzéskor

občas – néha

pred kostolom – a templom előtt

pred oslavou – az ünnepség előtt

pred sobášom – a házasságkötés előtt

pred svadbou – a lakodalom előtt

príliš – túlságosan

teraz – most

ťažko – nehezen

u známych – az ismerősöknél

večer – este

v kostole – a templomban

v kuchyni – a konyhában

vlastne – tulajdonképpen

v momente – máris, ebben a pillanatban

v nedeľu – vasárnap (idő, azon a napon)

v sobotu - szombaton (idő, azon a napon)
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astmatické záchvaty – asztmatikus rohamok

barle – mankó

beh – futás

cyklista – kerékpárversenyző

disciplína – fegyelem, vagy športová disciplína 
– sportág

fanúšik – szurkoló

herbár – herbárium, növénygyűjtemény

hod diskom – diszkoszvetés

hod oštepom – gerelyhajítás

horolezec – hegymászó

lano – kötél

lepok – glutén

lyžovanie – síelés

majstri – bajnokok

majstrovstvá – bajnokság

minerál – ásvány

náplasť – sebtapasz

obväz – kötszer

päťboj – öttusa

plávanie – úszás

pohotovosť – készenlét, sürgősségi osztály

prehliadka – vizsgálat

protéza – protézis, műfogsor

rýchlokorčuľovanie – gyorskorcsolyázás

sadra – gipsz

skok do diaľky – távolugrás

snímka – felvétel

sonda – szonda

štádium – állapot, stádium

tenis – tenisz

tlakomer – vérnyomásmérő

účinok – hatás, következmény

ústna dutina – szájüreg

zákrok – beavatkozás (orvosi)

zápasenie – birkózás

zrkadielko – kistükör

zubný kaz – fogszuvasodás, szuvas fog

6. ZDRAVIE A ŠPORT
Kto? Čo?

Čo robí? Čo sa deje?

bicyklovať sa – kerékpározni, biciklizni

hádzať – dobálni

hodiť – dobni, vetni

krvácať – vérezni

! liezť – mászni

podporovať – támogatni

postarať sa – gondoskodni

skočiť – ugrani

stvrdnúť – megszilárdulni

vyčistiť – kitisztítani

! vyhnúť sa – kitérni (v. elől)

! vyschnúť – kiszáradni

vyvŕtať – kifúrni

zápasiť – bírkózni

zaplombovať – betömni

zastupovať – képviselni

! zblednúť – elsápadni

zlomiť si – eltörni valamilyét

zmierniť sa – csillapodni

zotavovať sa – üdülni, felépülni
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Aký? Aká? Aké?

antiseptický / -á / -é – fertőtlenítő

bezlepkový / -á / -é – gluténmentes

disciplinovaný / -á / -é – fegyelmezett

fyzický / -á / -é – fizikai

nepremokavý / -á / -é – vízálló

pestrejší / -ia / -ie – sokszínűbb

preventívny / -a / -e – megelőző

rekreačný / -á / -é – szabadidős, rekreációs

skorý / -á / -é – korai

šikovný / -á / -é – ügyes

vlhký / -á / -é – nedves

vrcholový / -á / -é – csúcs (jelző)

Kde? Kam? Kedy? Ako?

často – gyakran

dôsledne – következetesen

fyzicky – fizikailag

hlasno – hangosan

na dráhe – a pályán

na ihrisku – a játszótéren

na jazere – a tavon

na ľade – a jégen

na majstrovstvách – a bajnokságon

na olympiáde – az olimpián

na pohotovosti – az ügyeleten

na pretekoch – a versenyen

náročne – igényesen

na skale – a sziklán

na štadióne – a stadionban

pravidelne – rendszeresen

pred televízorom – a tévékészülék előtt

pred zrkadlom – a tükör előtt

sám, sama, samo – egyedül

silne – erősen

silou – erővel

správne – helyesen

u lekára – az orvosnál

v ambulancii – a rendelőben, ügyeleten

v horách – a hegyekben

v kúpeľni – a fürdőszobában

v nemocnici – a kórházban

v ordinácii – a rendelőben

v športovej hale – a sportcsarnokban

zúfalo – kétségbeesetten

birmovka – bérmálkozás

bielkoviny – fehérjék

dav – tömeg

diéta – diéta

hostinec – vendéglő

intolerancia – érzékenység

jednohubky – falatkák

karé – karaj

konfirmácia – konfirmáció

kvalita – minőség

množstvo – mennyiség

nápoj – ital

omáčka – szósz, öntet

párty jedlo – parti étel

podnik – vállalkozás

pochúťka – csemege

7. V REŠTAURÁCII, HOSTINA, PÁRTY
Kto? Čo?
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Čo robí? Čo sa deje?

debatovať – vitázni, megbeszélni

! dodržať – betartani

chrumkať – ropogtatni, rágcsálni

nehádať sa – nem vitatkozni

objednať – rendelni

počítať s ním / s ňou – számolni vele

potešiť sa – megörülni

rezervovať – foglalni (asztalt, helyet)

spotrebovať – felhasználni

zabaviť sa – szórakozni

zaplatiť – fizetni, kifizetni

zorganizovať – megszervezni

Aký? Aká? Aké?

dobrý / -á / -é – jó

celokrajinský / -á / -é – országos

celosvetový / -á / -é – világ (jelző)

lacný / -á / -é – olcsó

nesladený / -á / -é – nem édesített

obľúbený / -á / -é – kedvelt

potrebný / -á / -é – szükséges

pútavý / -á / -é – izgalmas, érdekfeszítő

slaný / -á / -é – sós

slávnostný / -á / -é – ünnepi, ünnepélyes

spoločný / -á / -é – közös

závislý / -á / -é – függő

zdravý / -á / -é – egészséges

zlý / -á / -é – rossz

promócia – diplomaosztó

samoobsluha – önkiszolgáló

slnečník – napernyő

stravovanie – étkezés

termín – időpont

trávenie – emésztés

vitamíny – vitaminok

zákazník – ügyfél

živiny – rostok

životospráva – életvitel

Kde? Kam? Kedy? Ako?

do hostinca – a vendéglőbe

do tela – a testbe

celkom blízko k stolu – egészen közel  
az asztalhoz

v hostinci – a vendéglőben

v jedle – az ennivalóban

v organizme – a szervezetben

v rýchlom občerstvení – a gyorsétteremben

v strave – az ételben

v tele – a testben



153

N
O

V
É

 V
ÝR

A
Z

Y,
 P

O
JM

Y 
A

 S
LO

V
N

É
 S

P
O

JE
N

IA
  

akcia – akció, leárazás

cena – ár

doplnky – kiegészítők

driek – derék

drogéria – illatszer

elektrospotrebiče – műszaki cikkek

e-shop, elektronický obchod – e-üzlet

karta – kártya

kupujúci – vásárló

kuriér – futár

mejkap – smink

móda – divat

nápad – ötlet

obchod – bolt, üzlet

objednávka – megrendelő

obuv – lábbeli

odev – ruházat

peniaze – pénz

platba – fizetés

pokladňa – pénztár

pokladník – pénztáros

potraviny – élelmiszer

povolenie – engedély

predavač – eladó

rolák – garbó

rozmanitosť – változatosság

skúsenosť – tapasztalat

slúchadlá – fülhallgató

striedačka – váltás

supermarket – szupermarket

súčiastka – alkatrész

štýlovosť – stílusosság

tovar – áru

účet – számla

USB kľúč – pendrive

veľkosť – méret

výklad – kirakat

záujemca – érdeklődő

zásielka – küldemény, csomag

zeleniny-ovocie – zöldség-gyümölcs

8. NÁKUPY, OBLIEKAME SA
Kto? Čo?

Čo robí? Čo sa deje?

natrafiť – rátalálni, rábukkanni

nosiť – hordani

platiť – fizetni

pozerať – nézni

prekontrolovať – leellenőrizni

skúšať – próbálni

snažiť sa – igyekezni, törekedni

vrátiť – visszaadni

vybaviť – elintézni

vyberať – válogatni

vymeniť – kicserélni

vyžehliť – kivasalni

zaručiť – garantálni

zosúladiť – összehangolni
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Aký? Aká? Aké?

čerstvý / -á / -é – friss

deravý / -á / -é – lyukas

drahý / -á / -é – drága

hrdý / -á / -é – büszke

kľudný / -á / -é – nyugodt

módny / -a / -e – divatos

nadšený / -á / -é – lelkes

najbližší / -ia / -ie – legközelebbi

nákupný / -á / -é – bevásárló  
(jelző – pl. bevásárlóközpont)

nesmelý / -á / -é – bátortalan

otvárací / -ia / -ie – nyitvatartási

presný / -á / -é – pontos

rôzny / -a / -e – különféle, különböző

sezónny / -a / -e – szezonális, időszakos

skúšobný / -á / -é – próba  
(jelző – pl. próbafülke)

starodávny / -a / -e – régimódi, régies

trpezlivý / -á / -é – türelmes

úzky / -a / -e – szűk

vhodný / -á / -é – alkalmas, megfelelő

výhodný / -á / -é – jutányos, kedvező

Kde? Kam? Kedy? Ako?

bežne – általában, gyakran

cez otváraciu dobu – nyitvatartási időben

cez sezónu – szezon idején, szezon alatt

do košíka – a kosárba

do obchodu – a boltba

do potravín – az élelmiszerboltba

do tašky – a táskába

draho – drágán

lacno – olcsón

mimo sezóny – szezonon kívül

módne – divatosan

na pult – a pultra

na pulte – a pulton

pri pokladni – a pénztárnál

športovo – sportosan

v akcii – akciósan

v kabínke – a fülkében

v obchode – a boltban

v peňaženke – a pénztárcában

v potravinách – az élelmiszerboltban

vo výklade – a kirakatban

zriedka – ritkán

batoh – batyu

dráha – pálya

hlad – éhség

horolezectvo – hegymászás

jazda na koni – lovaglás

nosič – hordár

panika – pánik

pocit – érzés

ruksak – hátizsák

rybolov – halászat

smäd – szomjúság

šmýkačka – csúszda

turista – turista

turistika – turisztika, természetjárás

9. VOĽNÝ ČAS (ŠPORT – ZBIERANIE)
Kto? Čo?



155

N
O

V
É

 V
ÝR

A
Z

Y,
 P

O
JM

Y 
A

 S
LO

V
N

É
 S

P
O

JE
N

IA
  

udalosť – esemény

vášeň – szenvedély

vec – tárgy, dolog

záľuba – kedvtelés

zážitok – élmény

zbierka – gyűjtemény

značka – jelzés (pl. turista)

zoznam – lista

Čo robí? Čo sa deje?

kochať sa – gyönyörködni (valamiben)

kráčať – lépkedni, haladni

loviť – vadászni

mať trému – izgulni

načerpať – meríteni (pl. energiát)

nudiť sa – unatkozni

oddychovať – pihenni

osmeliť sa – felbátorodni

pamätať sa – emlékezni

podliehať panike – pánikba esni

! ponúknuť – ajánlani, megkínálni

regenerovať sa – regenerálódni

stúpať – felmenni, felfelé lépkedni

tancovať – táncolni

trénovať – edzeni

vládať – bírni

! všimnúť si – észrevenni

vyraziť – elindulni

vyskúšať si – kipróbálni

zapáčiť sa – megtetszeni

! zažiť – megélni

! zobrať si – elvenni, elvinni

Aký? Aká? Aké?

adrenalínový / -á / -é – adrenalín  
(jelző pl. sport)

aktívny / -a / -e – aktív

bezpečný / -á / -é – biztonságos

jesenný / -á / -é – őszi

liečivý / -á / -é – gyógyító, gyógyhatású

listnatý / -á / -é – lombos, leveles

nebezpečný / -á / -é – nem biztonságos, 
veszélyes

nepredvídaný / -á / -é – előre nem látott, 
váratlan

okolitý / -á / -é – környező

oddýchnutý / -á / -é – kipihent (jelző)
pohodlný / -á / -é – kényelmes

populárny / -a / -e – népszerű

rovnaký / -á / -é – egyforma

skalnatý / -á / -é – sziklás

strmý / -á / -é – meredek

turistický / -á / -é – turista (jelző, pl. út)

voľný / -á / -é – szabad, díjtalan
vyčerpaný / -á / -é – kimerült

vyznačený / -á / -é – kijelölt
vzdušný / -á / -é – levegős, légi

zvyknutý / -á / -é – megszokott (jelző)

Kde? Kam? Kedy? Ako?

náhodou – véletlenül, akaratlanul

naplno – egészen, teljesen

opatrne – óvatosan

počas výletu – a kirándulás alatt, folyamán

po chodníku – a járdán, ösvényen

približne – körülbelül

príjemne – kellemesen

pri potoku – a pataknál
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pri prameni – a forrásnál

samostatne – önállóan

skoro ráno – korán reggel

smelo – bátran

späť – vissza

s radosťou – örömmel

unavene – fáradtan

usilovne – szorgalmasan

veľmi – nagyon

v parku – a parkban

vytrvalo – kitartóan

zadarmo – ingyen, térítésmentesen

časopis – folyóirat

čitateľ – olvasó

divák – néző

dostup – elérhetőség

kanál – csatorna

majiteľ – tulajdonos

novinár – újságíró

noviny – újság

poznámka – megjegyzés

predpoveď – előrejelzés

priečinok – mappa (számítógépben)

program – műsor

prostredie – környezet

redaktor – szerkesztő

reportér – riporter

rozhlas – rádió

sieť – háló

státie – állás

správa – hír

stanica – állomás

televízia – televízió

týždenník – hetilap

úroveň – szint

videozáznam – videofelvétel

vkus – ízlés

vysielanie – adás

10. MASMÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA
Kto? Čo?

Čo robí? Čo sa deje?

akceptovať – elfogadni  

končiť  sa – végződni

lákať – csalogatni, csalni

míňať sa – múlni, fogyni

nakrútiť – filmezni, forgatni

nastaviť – beállítani

odskočiť – elugrani

panovať – uralkodni

počúvať – hallgatni

postúpiť – továbbjutni 

sledovať – figyelemmel kísérni

! stiahnuť – leszedni, lehúzni

trvať – tartani (időben)

vysielať – sugározni

zastaviť sa – megállni

začínať sa – kezdődni

zužovať sa – szűkülni

vytlačiť – kinyomtatni

vydávať – kiadni (nyomdai terméket)

vychádzať – megjelenni (pl. újság)
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Aký? Aká? Aké?

celovečerný / -á / -é – egész estés

detský / -á / -é – gyermek (jelző)

dobrodružný / -á / -é – kalandos, kaland (jelző)

dokumentárny / -a / -e – dokumentum  
(jelző, pl. film)

internetový / -á / -é – internetes

jednoduchý / -á / -é – egyszerű

mládežnícky / -a / -e – ifjúsági

míňajúci / -a / -e sa – elmúló

napínavý / -á / -é – izgalmas, érdekfeszítő

nespočítateľný / -á / -é – megszámlálhatatlan

národnostný / -á / -é – nemzetiségi

pestrý / -á / -é – tarka, változatos

slovenský / -á / -é – szlovák (jelző)

spravodajský / -á / -é – hírügynökségi

súkromný / -á / -é – magán

svetový / -á / -é – világ, világi

šikovný / -á / -é – ügyes

športový / -á / -é – sport (jelző)

verejnoprávny / -a / -e – közszolgálati

vyšší / -ia / -ie – magasabb

zaujímavý / -á / -é – érdekes

Kde? Kam? Kedy? Ako?

kedykoľvek – bármikor

kvôli internetu – az internet miatt

kvôli počítaču – a számítógép miatt

na počítači – a számítógépen

na sieti – a hálózaton

v hre – a játékban

v programe – a programban

v rade – a sorban

v priečinku – a mappában (számítógépben)

vo vysielaní – az adásban
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GRAMATICKÁ PRÍRUČKA 8.

SLOVESÁ

Slovesný vid

Dokonavý a nedokonavý vid slovies
Slovesá sú ohybné slová. Môžeme určiť osobu, číslo, čas, spôsob, slovesný rod a vid slovesa.
Čo je slovesný vid?
Slovesný vid je gramatická kategória slovies a vyjadruje, či dej už skončil alebo ešte trvá (prebieha).

Dokonavý vid
Dokonavý vid vyjadruje, že dej neprebieha, je ukončený.
Dokonavé slovesá sú: nazbierať, vypočuť si, namaľovať, prečítať, odfotiť.
Budúci čas dokonavých slovies sa vyjadruje jednoduchým slovesným tvarom (jedným slovom): 
nazbieram, vypočujem si, namaľujem, prečítam, odfotím.

Nedokonavý vid
Nedokonavý vid vyjadruje neukončený dej, ktorý ešte prebieha. Slovesá s nedokonavým vidom 
nazývame nedokonavé.
Príklady nedokonavých slovies: hrať, počúvať, fotografovať, zbierať, maľovať, kresliť.
Budúci čas nedokonavých slovies vyjadrujeme zloženým slovesným tvarom (viacerými slovami): 
budem hrať, budem počúvať, budem zbierať, budem maľovať, budem kresliť.

Dokonavý, jednorázový dej Nedokonavý, viacrázový dej

namaľuje maľuje
uľahčí uľahčuje
upraví upravuje
zadelí zadeľuje 
opraví opravuje
pripravil pripravoval
pomohol pomáhal
vyhľadal hľadal
dostal dostával
zavolal volal
urobil robieval
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Podmieňovací spôsob slovies

Učili sme sa, že sloveso vyjadruje činnosť, dej, a to tak ako oznámenie alebo ako rozkaz. Keď daná 
činnosť, dej je viazaná k podmienke hovoríme, že sloveso je v podmieňovacom spôsobe.
Vyjadrujeme ním podmienku, pri splnení ktorej sa dej koná alebo by sa mohol konať. 
Tvoríme ho veľmi jednoducho – k tvaru minulého času slovesa pridáme časticu by:
Ako vyjadrujeme podmieňovací spôsob?
išla by som – minulý čas slovesa + slovo by

Príklady:
Pil by som vodu. Pili by sme vodu.
Pil by si vodu. Pili by ste vodu.
Pil by vodu. Pili by vodu.

Rozdiel medzi slovesami: ísť  a chodiť

• ísť – jedenkrát
• chodiť – viackrát, opakovane, pravidelne, často

Kam ideš? Idem do obchodu. (teraz, momentálne, jedenkrát)
Na akú školu chodí Mila? Chodí do gymnázia. (na akej škole sa vzdeláva, navštevuje ju)

Príklady: Chodíte často na Slovensko? Nie, teraz ideme prvýkrát.
• Kam ideš? Idem na futbalové ihrisko. Chceš ísť so mnou?
• Ako často chodíš do zahraničia?
• Chodíš stále do toho istého obchodu?
• Chodíte radi na koncerty?

Budúci čas týchto dvoch slovies sa tvoria odlišne.

Idem do školy. Zajtra pôjdem do školy.
Chodím do gymnázia. Budem chodiť do gymnázia.
Odchádzať – odísť Milan odchádza z domu do školy. – Milan odišiel do školy.
Prichádzať – prísť Milan prichádza do školy. – Milan prišiel z domu do školy.

Reflexívne verbá – zvratné slovesá

Taktiež rozlišujeme slovesá:
• zvratné so zvratným zámenom (tešiť sa, učiť sa),
• nezvratné, ktoré neobsahujú zvratné zámeno vo svojom tvare (kosiť, čítať, pískať).
Sú také slovesá, ktoré majú význam aj v zvratnom, ale aj v nezvratnom tvare, také sú 
napr.
vrátiť – vrátiť sa, cítiť – cítiť sa, učiť – učiť sa, atď.
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Pozor!
Ak zvratné sloveso stratí svoje zvratné zámeno, tak sa zmení aj jeho význam!

Príklad: vrátiť sa – vrátiť
 Milan sa vrátil domov až večer. Milan vrátil požičané pero.

Sú aj také slovesá, ktoré sú len nezvratné, napr. smiať sa, báť sa, snažiť sa, páčiť sa, podobať 
sa, správať sa, stať sa.

Reflexívne sa / si – Zvratné slovesá so zvratným zámenom sa / si

Príklady: umývať – umývať sa – umývať si

Mila umýva jablko. Mila sa umýva (pod sprchou). Mila si umýva ruky.

 česať – česať sa – česať si
Mila češe sestru. Mila sa češe. Mila si češe dlhé vlasy.

profesionálne: lyžovať, korčuľovať, sánkovať, bicyklovať
amatérsky: lyžovať sa, korčuľovať sa, sánkovať sa, bicyklovať sa

Zvratné zámeno: seba
Zvratné zámeno seba používame vtedy, keď je osoba (subjekt) vety zároveň aj predmetom (objektom) vety.
Krátky tvar sa nahrádza predmet v Akuzatíve, krátky tvar si nahrádza predmet v Datíve.
Mila seba oblieka. Mila sa oblieka trochu staromódne. Mila si obliekla dlhú sukňu.

Vzájomnosť so zvratným zámenom: sa / si
Pomocou zvratného zámena sa / si môžeme pri slovesách vyjadriť aj vzájomný vzťah dvoch osôb. 
Tvar sa nahrádza osoby v Akuzatíve, tvar si nahrádza osoby v Datíve.
Mama ľúbi otca a otec ľúbi mamu. Oni (mama a otec) sa ľúbia.
Mila kupuje darček Milanovi, Milan tiež kupuje darček Mile. Oni (Mila a Milan) si kupujú darčeky.
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ČÍSLOVKY
1. základné: tri, štyri, štvrtina, veľa, viac, zopár, málo...
2. radové: druhý, tretí, stý, tisíci, posledný, ostatný...
3. skupinové: jedny, dvoje, oboje, obe, troje, štvoro, desatoro, viacerí, viacero...
4. druhové: jednaké, jednako, dvojaké, štvorako, mnohorako...
5. násobné: dvakrát, veľakrát, mnohokrát...
 jeden raz, dva razy, veľa ráz, dvojitý...
 štvornásobný, stonásobná, dvojmo...
A) určité: vyjadrujú presné číslo – tri, päťkrát, desaťnásobný, štvrtina, trojitý...
B) neurčité: vyjadrujú počet iba približne – veľa, mnohonásobne, viac ráz, menej

Pri číslovkách určujeme:
1. rod: mužský, ženský, stredný;
2. číslo: jednotné (singulár), množné (plurál);
3. pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál;
4. vzor: pekný, cudzí, päť, mesto, dub, stroj, žena.

Pozor!
Pri mnohých číslovkách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor.

Niektoré sa vôbec neohýbajú. 

Vzory čísloviek
pekný: radové, násobné, druhové číslovky, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na nemäkkú 

spoluhlásku – druhý, siedmy, šesťnásobný, trojitý, mnohoraký
cudzí: radové a násobné, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku – tretí, 

tretíkrát, tisíci 
mesto: sto – ak sa ohýba – deliť stom 
stroj: tisíc – tisíce – tisícmi 
dub: milión – milióny – miliónmi 
žena: nula – nuly, miliarda – miliardy
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Skloňovanie čísloviek

dva tri štyri päť

N

dvaja muži, turisti
dva domy, počítače

dve ženy, skrine
dve mestá, deti

traja muži, turisti
tri domy, počítače

tri ženy, skrine
tri mestá, deti

štyria muži, turisti
štyri domy, počítače

štyri ženy, skrine
štyri mestá, deti

piati muži, turisti
päť mužov, turistov
päť domov, počítačov
pät žien, skríň
päť miest, detí

G

u dvoch mužov, turistov
u dvoch domov, počítačov
u dvoch žien, skríň
u dvoch miest, detí

u troch mužov, turistov
u troch domov, počítačov
u troch žien, skríň
u troch miest, detí

u štyroch mužov, turistov
u štyroch domov, počítačov
u štyroch žien, skríň
u štyroch miest, detí

u piatich mužov, turistov
u piatich domov, počítačov
u piatichch žien, skríň
u piatich miest, detí

D

dvom mužom, turistom
dvom domom, počítačom
dvom ženám, skriniam
dvom mestám, deťom

trom mužom, turistom
trom domom, počítačom
trom ženám, skriniam
trom mestám, deťom

štyrom mužom, turistom
šytrom domom, počítačom
štyrom ženám, skriniam
štyrom mestám, deťom

piatim mužom, turistom
piatim domom, počítačom
piatim ženám, skriniam
piatim mestám, deťom

A

dvoch mužov, turistov
dva domy, počítače
dve ženy, skrine
dve mestá, deti

troch mužov, turistov
tri domy, počítače
tri ženy, skrine
tri mestá, deti

štyroch mužov, turistov
štyri domy, počítače
štyri ženy, skrine
štyri mestá, deti

piatich mužov, turistov
päť domov, počítačov
päť žien, skríň
päť miest, detí

L

o dvoch mužoch, turistoch     
na dvoch domoch, 
počítačoch

pri dvoch ženách, 
skriniach
pri dvoch mestách, deťoch   

o troch mužoch, turistoch
na troch domoch, 
počítačoch

pri troch ženách, skriniach

pri troch mestách, deťoch

o štyroch mužoch, 
turistoch
na štyroch domoch, 
počítačoch
pri štyroch ženách, 
skriniach
pri štyroch mestách, 
deťoch

o piatich mužoch, 
turistoch
na piatich domoch, 
počítačoch
pri piatich ženách, 
skriniach
pri piatich mestách, 
deťoch

I

dvoma / dvomi mužmi, 
turistami
dvoma / dvomi domami, 
počítačmi
dvoma / dvomi ženami, 
skriňami
 dvoma / dvomi mestami, 
deťmi

troma / tromi mužmi, 
turistami
troma / tromi domami, 
počítačmi
troma / tromi ženami, 
skriňami
troma / tromi mestami, 
deťmi

štyrmi mužmi, turistami
štyrmi domami, počítačmi

štyrmi ženami, skriňami

štyrmi mestami, deťmi

piatimi mužmi, turistami
piatimi domami, 
počítačmi

piatimi ženami, skriňami

piatimi  mestami, deťmi

Od číslovky 5 vyššie nasleduje za číslovkou genitív plurálu (mužov, žien, miest, detí).
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ZHODA PRÍDAVNÝCH MIEN A ZÁMEN 
S PODSTATNÝM MENOM

Vzájomná súvislosť medzi ohybnými slovnými druhmi a podstatným menom sa prejavuje zhodou 
v rode, čísle a páde.

Nominatív – jednotné číslo

ktorý? ktorá? ktoré? čí? čia? čie? aký? aká? aké? kto? čo?

ten otcov, mamin vysoký, nový, 
nízky, moderný

brat, kolega, 
stôl, počítač

tá otcova, mamina mladá, široká, 
mäkká, tmavá

sestra, ulica, 
posteľ, noc

to otcovo, mamino modré, dobré, 
suché, veselé

pero, srdce, 
lístie, dieťa

Nominatív – množné číslo

ktorí? ktoré? 
ktoré? ktoré?

čí? čie? čie? akí? aké? aké? kto? čo?

tí 
tie

otcvovi, mamini 
otcove, mamine 

vysokí, noví, 
nízke, moderné

bratia, kolegovia, 
stoly, počítače

tie otcove, mamine mladé, široké, 
mäkké, tmavé

sestry, ulice, 
postele, noci

tie otcove, mamine modré, dobré, 
suché, veselé

perá, srdcia, 
lístia, deti

Akuzatív – jednotné číslo

ktorého? ktorý? 
ktorú? ktoré?

čieho? čiu? čie?
akého? aký? 

akú? aké?
koho? čo? 

toho 
ten 

otcovho, maminho 
otcov, mamin 

vysokého, nového, 
nízky, moderný

brata, kolegu, 
stôl, počítač

tú otcovu, maminu mladú, širokú, 
mäkkú, tmavú 

sestru, ulicu, 
posteľ, noc

to otcovo, mamino modré, dobré, 
suché, veselé

pero, srdce, 
lístie, dieťa

Akuzatív – množné číslo

ktorých? ktoré? 
ktoré? ktoré?

čích? čie? čie?
akých? aké? 

aké? aké?
koho? čo?

tých 
tie 

otcvových, maminých 
otcove, mamine 

vysokých, nových, 
nízke, moderné

bratov, kolegov, 
stoly, počítače

tie otcove, mamine mladé, široké, 
mäkké, tmavé

sestry, ulice, 
postele, noci

tie otcove, mamine modré, dobré, 
suché, veselé

perá, srdcia, 
lístia, deti
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Inštrumentál – jednotné číslo

ktorým? ktorou? 
ktorým?

čím? čiou? čím? akým? akou? akým? s kým? čím?

tým  otcovým, maminým vysokým, novým, 
nízkym, moderným

bratom, kolegom, 
stolom, počítačom

tou otcovou, maminou mladou, širokou, 
mäkkou, tmavou 

sestrou, ulicou, 
posteľou, nocou

tým otcovým, maminým modrým, dobrým, 
suchým, veselým

perom, srdcom, 
lístím, dieťaťom

Inštrumentál – množné číslo

ktorými? ktorými? 
ktorými? 

čími? čími? čími?
akými? akými? 

akými?
s kým? čím?

tými otcvovými, maminými vysokými, novými, 
nízkymi, modernými

bratmi, kolegami, 
stolmi, počítačmi

tými otcovými, maminými mladými, širokými, 
mäkkými, tmavými 

sestrami, ulicami, 
posteľami, nocami

tými otcovými, maminými modrými, dobrými, 
suchými, veselými

perami, srdcami, 
lístiami, deťmi

Datív – jednotné číslo

ktorému? ktorej? 
ktorému?

čiemu? čej? čiemu?
akému? akej? 

akému?
komu? čomu?

tomu otcovmu, maminmu vysokému, novému, 
nízkemu, modernému

bratovi, kolegovi, 
stolu, počítaču

tej otcovej, maminej mladej, širokej, 
mäkkej, tmavej

sestre, ulici, 
posteli, noci

tomu otcovmu, maminmu modrému, dobrému, 
suchému, veselému

peru, srdcu, 
lístiu, dieťaťu

Datív – množné číslo

ktorým? ktorým? 
ktorým?

čím? čím? čím? akým? akým? akým? komu? čomu?

tým otcvovým, maminým vysokým, novým, 
nízkym, moderným

bratom, kolegom, 
stolom, počítačom

tým otcovým, maminým mladým, širokým, 
mäkkým, tmavým 

sestrám, uliciam, 
posteliam, nociam

tým otcovým, maminým modrým, dobrým, 
suchým, veselým

perám, srdciam, 
lístiam, deťom

Lokál – jednotné číslo

ktorom? ktorej? 
ktorom?

čom? čej? čom? akom? akej? akom? o kom? o čom? 

tom  otcovom, maminom vysokom, novom, 
nízkom, modernom

bratovi, kolegovi, 
stole, počítači

tej otcovej, maminej mladej, širokej, 
mäkkej, tmavej 

sestre, ulici, 
posteli, noci

tom otcovom, maminom modrom, dobrom, 
suchom, veselom

pere, srdci, 
lístí, dieťati
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Lokál – množné číslo

ktorých? ktorých? 
ktorých?

čích? čích? čích?
akých? akých? 

akých?
o kom? o čom?

tých otcvových, maminých vysokých, nových, 
nízkych, moderných

bratoch, kolegoch, 
stoloch, počítačoch

tých otcových, maminých mladých, širokých, 
mäkkých, tmavých

sestrách, uliciach, 
posteliach, nociach

tých otcových, maminých modrých, dobrých, 
suchých, veselých

perách, srdciach, 
lístiach, deťoch

Genitív – jednotné číslo

ktorého? ktorej? 
ktorého?

čieho? čej? čieho? akého? akej? akého? koho? čoho?

toho otcovho, maminho vysokého, nového, 
nízkeho, moderného

brata, kolegu, 
stola, počítača

tej otcovej, maminej mladej, širokej, 
mäkkej, tmavej

sestry, ulice, 
postele, noci

toho otcovho, maminho modrého, dobrého, 
suchého, veselého

pera, srdca, 
lístia, dieťaťa

Genitív – množné číslo

ktorých? ktorých? 
ktorých?

čích? čích? čích?
akých? akých? 

akých?
koho? čoho?

tých otcvových, maminých vysokých, nových, 
nízkych, moderných

bratov, kolegov, 
stolov, počítačov

tých otcových, maminých mladých, širokých, 
mäkkých, tmavých 

sestier, ulíc, 
postelí, nocí

tých otcových, maminých modrých, dobrých, 
suchých, veselých

pier, sŕdc, 
lístí, detí

SPOJKY
Spojky spájajú slová alebo vety.
Delíme ich na:
1. priraďovacie 
• zlučovacie: a, i, aj, ani
• stupňovacie: ba, ba aj, nielen – ale aj
• odporovacie: ale, však, no, jednako
• vylučovacie: alebo, buď, či, buď – buď, buď – alebo

2. podraďovacie
• používame ich v podraďovacích súvetiach: keď, lebo, keby, že, aby...

Sú to neohybné slová (neskloňujeme ich, nečasujeme ani nestupňujeme).
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Preto / lebo
Ak chceme spojiť rovnocenné vety, máme zistiť, či ide o príčinu alebo o dôsledok, podľa toho použi-
jeme spojku preto – lebo.
Kedy ktorú spojku použijeme?
Príklad: Eva chce zložiť jazykovú skúšku. Eva sa učí po slovensky.

Prečo sa Eva učí po slovensky? Eva chce zložiť jazykovú skúšku, preto sa učí po slovensky.
 Eva sa učí po slovensky, lebo chce zložiť jazykovú skúšku.

ČASTICE
Častice vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vete.
Delíme ich na:
1. uvádzacie: nuž, aspoň, prosím, azda, však
2. vytyčovacie: až, ešte, práve, napríklad, asi, sotva
Sú to neohybné slová (neskloňujeme ich, nečasujeme ani nestupňujeme).

SLOVOSLED VO VETE
Slovenský slovosled je voľný. Poradie slov môže mať varianty a všetko je správne.

Oznamovacia veta – Zvolacia veta: 
Na začiatku vety je to, čo chceme zdôrazniť.
Príklady: V piatok sme boli s pani Katkou v Budapešti v paláci umenia.
 S pani Katkou sme boli v piatok v Budapešti v paláci umenia.
 V Budapešti v paláci umenia sme boli v piatok s pani Katkou.

Opytovacia veta:
A) Opytovacie zámená – Kto? Čo? – vždy sú na začiatku opytovacej vety.
B) Bez opytovacieho zámena otázka sa vzťahuje na posledné slovo.

Príklady: Ideš do kina? Nie, idem na koncert.
 Fotograf sa volá Laco? Nie, volá sa Peter.

SÚVETIA
Súvetie je spojenie dvoch alebo viacerých viet do jedného celku.

Podmieňovacie súvetie 
Z týchto viet vysvitne, že dej, činnosť sa môže uskutočniť len vtedy, keď sa splní podmienka. Nevysvit-
ne však z viet, aká je to podmienka.
Jednoduché podmieňovacie vety môžeme rozšíriť a premeniť na zložené pomocou spojky keby.
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Súvetia so spojkou keby:
Najčastejšie sa používa v súvetí s podraďovacou spojkou keby.
Príklady: Jedol by som ovocie, keby nebolo také drahé.
Keby som pil liter vody denne, bol by som zdravší.

Ukazovacie zámená ktorý, ktorá, ktoré /  
ktorí, ktoré v podraď ovacích súvetiach

V podraďovacom súvetí používame ukazovacie zámená ktorý, ktorá, ktoré.
Dnes je pekný deň, ktorý som už dlho čakala.
Mám dobrú náladu, ktorú mi nikto nepokazí.
Odcestujem autom, ktoré som zaparkoval na parkovisku.
Cestujúci sú ľudia, ktorí radi spoznávajú iné krajiny.
Pokuta sú peniaze, ktoré platíme, keď nemáme lístok.

TYKANIE A VYKANIE
V slovenčine rozlišujeme dve formy oslovenia:
•  tykanie – ty: forma používaná medzi priateľmi, známymi, deťmi, v rodine, medzi študentmi v škole 

atď. (neformálna komunikácia);
•  vykanie – vy: zdvorilostná forma používaná v komunikácii s neznámymi ľuďmi, dospelými, použí-

vaná žiakmi pri oslovení učiteľov, na úradoch, v obchodoch atď. (formálna komunikácia).

Pravidlá vykania:

• určitý slovesný tvar je pri vykaní vždy v množnom čísle; (Máte voľné miesto?)
•  iné slovné druhy (neurčitý slovesný tvar – príčastie, podstatné meno, prídavné meno, zámeno 

a číslovky, a to isté platí aj pre slovo rád) sú v jednotnom čísle. (Napíšem Vám odpoveď.)

Vykanie – „vy“
• Dovolíte, prosím?
• Prepáčte, že vás vyrušujem, ale...
• Oznamujem vám, že...
• Čakám Vašu odpoveď.
V zdvorilostných a oficiálnych listoch pri vykaní osobné zámená píšeme s veľkým začiatočným pís-
menom.



1.  lekcia, str. 19.: Biela technika – text bol prepracovaný zo zdroju  
https://www.itsk.sk/velka-biela-technika-velke-domace-spotrebice-ostatne-spotrebice-ostatne-
spotrebice_c25751945.html

2.  lekcia, 24-25. str.: MúzeumTANAP-u a Národné parky – text spracovaný podľa:  
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatransk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%BD_park

2.  lekcia, str. 26.: Kalamita v Tatrách – text spracovaný podľa: https://spis.korzar.sme.
sk/c/20697008/den-ktory-zmenil-tatry-pozrite-si-fotografie-spred-13-rokov.html

2.  lekcia, 28-29. str.: Ochrana životného prostredia – zdroj:  
https://referaty.aktuality.sk/ochrana-zivotneho-prostredia/referat-23614

3.  lekcia, str. 39.: Lietadlo alebo auto – text spracovaný podľa zdojov:  
https://www.autoviny.sk/novinky/120032/dalsie-lietajuce-auto-je-opat-zo-slovenska-vieme-ako-
bude-vyzerat 
https://indexmag.sk/2019/10/09/stefan-klein-ukazal-v-kosiciach-najnovsie-lietajuce-auto-zo-
slovenska/

3.  lekcia, str. 42.: Deň Zeme – časť textu spracovaná podľa:  
http://travelchannel.sk/airwheel-dopravny-prostriedok-buducnosti-uz-aj-na-slovensku/

6.  lekcia, str. 93.: Lenkina trieda na preventívnej prehliadke u zubného lekára – text bol 
prepracovaný podľa  
https://centrumzdravehousmevu.sk/preventivna-prehliadka-u-zubneho-lekara/

6.  lekcia, str. 97.: Šport podporuje zdravie – zdroj:  
https://odzadu.startitup.sk/14-tipov-ako-si-zlepsis-svoje-zdravie-00/

6.  lekcia, str. 102.: Cyklistika – špičkový či rekreačný šport? – text prepracovaný zo zdroju  
https://sportky.zoznam.sk/s/243/peter-sagan

8.  lekcia, str. 104.: Môj obľúbený internetový obchod – časť textu bola spracovaná podľa:  
www.modovo.sk

9.  lekcia, str. 116.: Relax pri vode – text spracovaný podľa:  
https://www.tatralandia.sk/vitajte/tatralandia/o-nas

9.  lekcia, str. 119.: O zbierke Juraja Dolnozemského – časť textu spracovaná podľa:  
https://video.sme.sk/c/21033813/pozrite-si-unikatne-muzeum-ktore-si-v-slovenskom-komlosi-
zalozil-miestny-basnik.html
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Ilustrácie: Paulovkin Boglárka

Fotografie:

str. 24.: Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici (Wikimedia commons/Jozef 
Kotulič)

str. 49.: Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát (archív školy, záber 
z drónu: Tibor Palágyi, 2015)

str. 124.: Z výstavy v Oblastnom dome v Malom Kereši, 2018 (archív Ľudových novín)

str. 125.: Detail zo súkromnej národopisnej zbierky slovenského básnika, Juraja Dolnozemského 
v Slovenskom Komlóši (autor: Imrich Fuhl)

Agentúra ilustrácií a fotografií Shutterstock: str. 7., 8., 12., 13., 16., 18., 35., 39., 47., 48., 52., 54., 62., 
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