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ÚVOD

Učebnica je určená úplným začiatočníkom a obsahuje témy vyplývajúce z reálnych
potrieb dobrovoľníkov PC (Mierových  zborov) na Slovensku..

Jej cieľom je  rozvíjať schopnosť čítať s porozumením, rozširovať a precvičovať slovnú
zásobu.

Študent môže pracovať s učebnicou samostatne, individuálne - aj mimo školy a triedy
(vyučovania).

Niektoré témy sa opakujú 2, 3-krát v rôznych situáciách. Napr. k jedlu sa vraciame pri
téme reštaurácia a neskôr ešte raz pri téme obchod - nakupovanie. Učebnica je teda
koncipovaná na princípe špirálovitého rozvoja slovnej zásoby.

Každá 6. lekcia je opakovacia, kde sa rozširuje prebraná slovná zásoba v novej situácii a
upevňujú prebrané gramatické javy a štruktúry .

Súčasťou každej lekcie sú krátke texty (obyčajne dialógy), v ktorých sa prezentuje nová
téma, základná slovná zásoba, slovné spojenia a zvraty, gramatické. štruktúry, ktoré súvisia s
tematickým celkom. Lekcie tiež obsahujú rozširujúce texty, memorické i komunikatívne
cvičenia a praktické (aplikačné) úlohy.

Symboly:

- texty na nácvik novej lexiky; čítanie s porozumením

- cvičenia určené na precvičovanie a upevňovanie lexiky a štruktúr

- aplikačné úlohy

- rozširujúce texty



- gramatika a gramatické štruktúry

- opakovacia lekcia

Autori



INTRODUCTION

This textbook has been designed for absolute beginners and it contains themes relevant to the
real needs of Peace Corps Volunteers in Slovakia.  The goals of this textbook are to develop
reading and comprehension skills and to introduce and practice vocabulary.
In order to accommodate everybody's needs and learning styles, a student may study the
textbook independently - outside of school or class, for example - besides working with
instructors.
Some themes are repeated 2 - 3 times in various situations.  For example, we repeat
vocabulary dealing with food in the restaurant chapter and then later again in the shopping
chapter. Thus the textbook has been conceptualized on the principle of vocabulary building
through a "spiraling" and "layering" method, which means that each theme taken will be built
upon in the following chapters, always incorporating the previous topics and terms.
In addition, to assess the learner's comprehension, every sixth lesson is a review, in which
selected vocabulary is expanded through use in new situations while the grammar structures
are strengthened.

Symbols:

- introductory text;  drill reading - comprehension skills

- specific excercises for practicing and strengthening vocabulary and 
structures

- applied tasks

- expanded terms



- grammar rules and structures

- review lessons

You will find in the Texthook a few abbrevation:
- napr. = napríklad = for example
- atď. = a tak ďalej = and so on

Authors
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20. lekcia Mohol by som vás navštíviť?
- telefonujeme
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22. lekcia Všetko, čo sa môže pokaziť, sa pokazí.
- opravovňa hodín, obuvi, hotel
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23. lekcia Aká je predpoveď počasia?
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- fotoslužba, rýchločistiareň, holič / kaderníctvo, lekár,
- nápisy, taxislužba
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1. LEKCIA PRVÁ LEKCIA

Dobrý deň.
Volám sa Peter.

- DOBRÉ RÁNO!

- DOBRÉ RÁNO!

- DOBRÝ DEŇ!

- DOBRÝ DEŇ!

- DOBRÝ VEČER!

- DOBRÝ VEČER!

- DOBRÚ NOC!

- DOBRÚ NOC!
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- DOVIDENIA!

- DOVIDENIA!

- DOBRÉ RÁNO, MÁRIA!

- DOBRÉ RÁNO, PETER!

- DOBRÝ DEŇ, PANI KOVÁČOVÁ!

- DOBRÝ DEŇ, PÁN RYBÁR!

- DOBRÝ VEČER, SLEČNA PÁLKOVÁ!

- DOBRÝ VEČER, PÁN MACKO!
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    FORMÁLNE

   NEFORMÁLNE

- DOBRÉ RÁNO, PÁN RIADITEĽ!

- DOBRÉ RÁNO, PANI DOKTORKA!

- DOBRÝ DEŇ, PÁN INŽINIER!

- DOBRÝ DEŇ, PÁN DOKTOR!

- DOBRÝ VEČER, PANI DOCENTKA!

- DOBRÝ VEČER, PÁN PROFESOR!

- AHOJ, EVA!

- AHOJ, IVAN!
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- SERVUS, KAROL!

- SERVUS, MICHAL!

tiež:  AHOJ!   =   SERVUS!   =   NAZDAR!   =   ČAU!

ÚLOHA
Pozdravte priateľa / priateľku, učiteľa / učiteľku, riaditeľa / riaditeľku, profesora /
profesorku, inžiniera / inžinierku, doktora / doktorku, asistenta / asistentku, docenta /
docentku!

SME VŽDY ZDVORILÍ...

- PROSÍM!

- ĎAKUJEM!

- NECH SA PÁČI!

- ĎAKUJEM!
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- PROSÍM!  (= NECH SA PÁČI!)

- ĎAKUJEM!

FORMÁLNE
- AKO SA VOLÁTE?
- VOLÁM SA Ján Macko.
****************************
*****
NEFORMÁLNE
- AKO SA VOLÁŠ?
- VOLÁM SA Ján.

FORMÁLNE
- AKO SA VOLÁTE?
- SOM Milan Rybár.
****************************
*****
NEFORMÁLNE
- AKO SA VOLÁŠ?
- SOM Milan.

FORMÁLNE
- AKO SA VOLÁTE?
- VOLÁM SA Jana Pálková.
- NEROZUMIEM. AKO SA VOLÁTE?
- VOLÁM SA Jana Pálková.
****************************
*****
NEFORMÁLNE
- AKO SA VOLÁŠ?
- Som Jana.
- NEROZUMIEM. AKO SA VOLÁŠ?
- VOLÁM SA Jana.



Slovak Language Textbook Peace Corps / Slovakia 6

  
     FORMÁLNE      NEFORMÁLNE

- AKO SA MÁTE?
- ĎAKUJEM, DOBRE!

- AKO SA MÁTE?
- ACH, TAK-TAK!

- AKO SA MÁTE?
- ŽIAĽ, ZLE!

- AKO SA MÁŠ?
- ĎAKUJEM, DOBRE!

- AKO SA MÁŠ?
- ACH, TAK-TAK!

- AKO SA MÁŠ?
- ŽIAĽ, ZLE!

- AKO SA VOLÁTE?
- VOLÁM SA JÁN KOVÁČ. A VY?
- SOM PETER MARKO.

- AKO SA VOLÁŠ?
- SOM JÁN. A TY?
- SOM PETER.

- AKO SA MÁTE?
- ĎAKUJEM, DOBRE. A VY?
- ĎAKUJEM. TIEŽ DOBRE.

- AKO SA MÁŠ?
- ĎAKUJEM, DOBRE. A TY?
- ĎAKUJEM, TIEŽ DOBRE.
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ÚLOHA:

- Pýtajte sa priateľa / priateľky, učiteľa / učiteľky a  ...  :  “AKO SA VOLÁTE?   /
AKO SA VOLÁŠ?”

- Pýtajte sa priateľa / priateľky, učiteľa / učiteľky a ... :  “AKO SA MÁTE?   /   AKO SA MÁŠ?”

A.: - Dobrý deň!
B.: - Dobrý deň!
A.: - Prepáčte, ako sa voláte?
B.: - Volám sa Marko.
A.: - Aha, inžinier Marko. Inžinier Jozef Marko!
B.: - Áno, som inžinier Jozef Marko. A vy?
A.: - Volám sa Pavol Belan.
B.: - Doktor Pavol Belan?
A.: - Nie doktor. Som magister Pavol Belan.
B.: - Ako sa máte, pán Belan?
A.: - Len tak-tak. A vy? Ako sa máte, pán inžinier?
B.: - Ďakujem, dobre.
A.: - Dovidenia!
B.: - Dovidenia!
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FORMÁLNE

2. LEKCIA DRUHÁ LEKCIA

- SOM INŽINIER.

- SOM ZO SLOVENSKA.

A.: - Dobrý deň.
B.: - Dobrý deň. Ako sa voláte?
A.: - Volám sa Peter Makovec.
B.: - Ste Slovák?
A.: - Áno, som Slovák. A vy?

B.: - Som Američan.
A.: - Odkiaľ ste?
B.: - Som z Arizony. Z Phoenixu.
A.: - Ako sa voláte?
B.: - Som Jim. Jim Smith.

A.: - Ako sa máte?
B.: - Ďakujem, dobre. A vy?
A.: - Ďakujem, tiež dobre.
B.: - Tu je taxík. Dovidenia!
A.: - Dovidenia!
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NEFORMÁLNE

A.: - Ahoj!
B.: - Ahoj! Ako sa voláš?
A.: - Volám sa Peter. Peter Makovec.
B.: - Si Slovák?
A.: - Áno, som Slovák. A ty?

B.: - Som Američan.
A.: - Odkiaľ si?
B.: - Som z Arizony, z Phoenixu.
A.: - Ako sa voláš?
B.: - Som Jim. Jim Smith.
A.: - Ako sa máš?

B.: - Ďakujem, dobre. A ty?
A.: - Ďakujem, tiež dobre.
B.: - Tu je autobus. Ahoj!
A.: - Ahoj!

HOVORTE!

1. z  USA - Američan / z Francúzska - Francúz
2. z Kanady - Kanaďan / z Čiech - Čech
3. z Maďarska - Maďar / z Poľska - Poliak
4. zo Španielska - Španiel / z Talianska - Talian
5. z Nemecka - Nemec / zo Slovenska - Slovák

A.: - Dobrý deň! A.: - Ahoj!
B.: - Dobrý deň! B.: - Ahoj!
A.: - Odkiaľ ste? A.: - Odkiaľ si?
B.: - Som z USA. Odkiaľ ste? B.: - Som z USA. Odkiaľ si?
A.: - Som z Francúzska. A.: - Som z Francúzska.
        Ste Američan?          Si Američan?
B.: - Áno, som. A vy? B.: - Áno, som. A ty?
A.: - Som Francúz. A.: - Som Francúz.
MUŽ ŽENA
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A.: - Dobrý deň! Ako sa voláte?
B.: - Som Ján Kuna.
A.: - Ste Slovák?
B.: - Áno. Som z Trnavy. A vy?
A.: - Som Američan. Z Kalifornie.

A.: - Dobrý deň! Ako sa voláte?
B.: - Som Jana Kunová.
A.: - Ste Slovenka?
B.: - Áno. Som z Trnavy. A vy?
A.: - Som Američanka. Z Kalifornie.

MUŽ ŽENA

A.: - Ako sa voláte?
B.: - Volám sa Ivan Kováč.
A.: - Čo ste?
B.: - Som učiteľ.
A.: - Ste Slovák?
B.: - Áno, som slovenský učiteľ.

A.: - Ako sa voláte?
B.: - Volám sa Eva Repková.
A.: - Čo ste?
B.: - Som učiteľka.
A.: - Ste Slovenka?
B.: - Áno, som slovenská učiteľka.

***************
A.: - Ako sa voláte?
B.: - Som Daniel Graham.
A.: - Čo ste?
B.: - Som lektor.
A.: - Ste z USA? Ste Američan?
B.: - Áno, som americký lektor.

****************
A.: - Ako sa voláte?
B.: - Som Helen Harvey.
A.: - Čo ste?
B.: - Som lektorka.
A.: - Ste z USA? Ste Američanka?
B.: - Áno, som americká lektorka.

tiež: profesor / profesorka, asistent / asistentka, konzultant / konzultantka, ekológ / ekologička,
biológ / biologička, psychológ / psychologička, fyzik / fyzička, chemik / chemička
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HOVORTE:
advokát - inžinier A.: - Dobrý deň!
doktor - študent B.: - Dobrý deň!
fyzik - biológ A.: - Čo ste?
advokátka - inžinierka B.: - Som advokát. Čo ste?
doktorka - študentka A.: - Som inžinier.

ÚLOHA
Pýtajte sa:
- AKO SA VOLÁTE? - AKO SA VOLÁŠ?
- ODKIAĽ STE? - ODKIAĽ SI?

- ČO STE? - ČO SI?

I.  SLOVENSKÁ ABECEDA

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z
- Konsonanty:  B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,V,X,Z
- Vokály:  A,E,I,O,U,Y
- Konsonanty - m ä k k é : Ď, Ť, Ň, Ľ, DŽ, Č, Ž, Š + DZ,C,J  ( “ ˇ ” mäkčeň)
(L  a  R  môžu byť aj  d l h é) :    Ĺ  a  Ŕ

- Vokály  k r á t k e :  A,E,I,O,U,Y   +  Ä (čítaj  "e")
- Vokály  d l h é :  Á,É,Í,Ó,Ú,Ý      (“ ' “dĺžeň)
- D i f t o n g y: IA, IE, IU, Ô   (čítaj "uo")

ČÍTAJTE!

a - á:  Anna, áno, Alena, pekná
e - é:   Eva, dobré, jeden, malé
i - í: Ilava, prosím, tri, gombík
o - ó: okno, október, oko, balkón

u - ú: ruka, dobrú, uhorka, kúpeľňa
y - ý: syn, dobrý, myš, výborne

c - č: cesnak, cibuľa, marec, bicykel, pracuje
gauč, čelo, prepáčte, prečo, oči

d - ď: Darina, dom, dole, dátum, dobre, droga
ďakujem, ďaleko, ďalej

l - ľ: lampa, júl, lopta, Londýn
vľavo, nedeľa, kúpeľňa, tabuľa, ľad, Ľuboš

n - ň: nos, noha, november, nôž, nula, jeden
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ÚLOHA

Hovorte dialóg!
- Máte telefón? Aké číslo?
- Moje telefónne číslo je (43 86 21).

kuchyňa, spálňa, skriňa, rezeň
s - š: som, ste, si, sedem, Slovensko, prosím, syn

Košice, váš, štyri, šesť, šach, šalát
t - ť: tu, tam, Tatry, Trnava, Jitka, Tomáš, trieda

ťažký, šťava, šesť, bývať, lakeť, telefonovať
z - ž: zle, záchod,  zelený, záhrada, konzultant

Žilina, manžel, garáž, inžinier, žaba, Ženeva
č - ť: čiapka, Levoča, vnučka, Čechy, čierny, čistý

počúvať, hovoriť, ťažký, ťava, desať, čakať
c - k: citrón, otec, noc, cukor, Cyril, Cyprus, kto, kde

lektor, káva, karty, doktor
ch - č: chodba, chuť, kuchyňa, chirurg, chlieb, chrípka

čo, čaj, večera, Trenčín, učiteľka, rodičia, Čína

ia: dovidenia, rodičia, riaditeľ, priateľ, žiaľ
ie: dieťa, tiež, chlieb, námestie, poschodie, ovocie
iu: staršiu, krajšiu, lepšiu, menšiu
ô: stôl, môj, kôš, nôž, kôň, vôbec

II. ČÍSLOVKY:
 1 - jeden 6 - šesť 11 - jedenásť 16 - šestnásť
 2 - dva 7 - sedem 12 - dvanásť 17 - sedemnásť
 3 - tri 8 - osem 13 - trinásť 18 - osemnásť
 4 - štyri 9 - deväť 14 - štrnásť 19 - devätnásť
 5 - päť 10 - desať 15 - pätnásť   20 - dvadsať

A.: - Ste z USA?

B.: - Áno, som z Ameriky. Som Američan. ...som Američanka.
A.: - Ste z New Yorku?
B.: - Áno, som z New Yorku.
A.: - Ste lektor? ... ste lektorka?
B.: - Áno, som (americký) lektor. ...som (americká) lektorka.
************* **************

A.: - Prepáčte, ste Američan? ...ste Američanka?
B.: - Áno, som Američan. ...som Američanka.
A.: - Ste z New Yorku?
B.: - Nie, som z Dallasu.
A.: - Ste ekológ alebo konzultant? ...ekologička alebo konzultantka?
B.: - Som konzultant. ...konzultantka.
*************** *****************
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A.: - Prepáčte, ste Kanaďan? A.: - Prepáč, si Kanaďan?
B.: - Nie, som Američan. B.: - Nie, nie som Kanaďan.
A.: - Odkiaľ ste? A.: - Odkiaľ si?
B.: - Som z Kentucky. B.: - Som z Kentucky.
A.: - Čo ste? A.: - Čo si?
B.: - Som študent. B.: - Som študent.
A.: - Áno? Nie ste lektor? A.: - Áno? Nie si lektor?
B.: - Nie, nie. Som (americký) študent.   B.: - Nie, nie, som študent.
A.: - Prepáčte, ako sa voláte? A.: - Prepáč, ako sa voláš?
B.: - Volám sa John Kelly. B.: - Volám sa John (Kelly).

ČO JE TO?

9
13
4
10
1
3
6

JE TO DOBRE?

AKO  -  JÁN  -  VOLÁM  SA
ODKIAĽ  -  Z  -  SI ?
AKO  -  DOBRE  -  MÁTE  -  SA ?
Z  -  SOM  -  ODKIAĽ  -  AUSTRÁLIE
MILAN  -  NOVÁK  -  SA VOLÁŠ  -  AKO ?
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3. LEKCIA TRETIA LEKCIA

Tu bývame. 

BYT

balkón (6)

detská izba (5) obývačka (4) Mám byt. Tu je
chodba. Vpravo je
kuchyňa a komora.
Vpravo vzadu je
obývačka. Vľavo
vzadu je detská izba.
Tam je balkón.

spálňa (7) chodba
(1)

kuchyňa (2) Vľavo je spálňa. Tu
vpredu vľavo je
kúpeľňa a vpredu
vpravo je záchod.

kúpeľňa (8)
záchod       komora
 (9)                (3)
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ÚLOHA

Odpovedajte:           - Čo je číslo 1?
- Číslo 1 je chodba.

- Čo je číslo 2? - Čo je číslo .......................?
- Číslo 2 je .................................. . - ............................................. .

- Čo je číslo 3? - Čo je ...................................?
- Číslo 3 ..................................... . - ............................................ .

- Čo je číslo 4? - Čo .................................... ?
- Číslo  ..................................... . - ....................................... .

- Čo je číslo 5? - ....................................... ?
- .......................................... . - ......................................... .

Odpovedajte: - Kde je chodba?
- Chodba je tu. / Tu je chodba.

- Kde je kuchyňa? - Kuchyňa je vpravo. / Vpravo je kuchyňa.
- Kde je komora? - Komora je .................. / Vpravo je ................... .
- Kde je obývačka? - Obývačka je .......................................... . /

Vpravo vzadu je .................................. .
- Kde je detská izba? - Detská izba .......................................... . /

Vľavo vzadu je .......................................... .
- Kde je balkón? - ...................... je tam. / Tam je ...................... .
- Kde je spálňa? - .................... je vľavo. / ................ je spálňa.
- Kde je kúpeľňa? - Kúpeľňa ... vpredu vľavo. / Vpredu vľavo ......... kúpeľňa.
- Kde je záchod? - Záchod je ................... / .......................... je záchod.

D O M

PRÍZEMIE (DOLE)
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jedáleň kuchyňa To je môj dom. Dole je prízemie.
Vpravo je garáž. Dole je hala. Vzadu je
pekná veľká kuchyňa. Vzadu vľavo je

WC tiež jedáleň.  Vľavo je veľká obývačka.

obývačka Dole je záchod a tu je tiež schodište.

hala
garáž

PRVÉ POSCHODIE  (HORE)
Hore je prvé poschodie. Uprostred
je malá chodba. Vzadu je veľká
spálňa, malá spálňa a balkón.
Vpredu je detská izba. Vpredu je
druhý záchod a veľká kúpeľňa.
Vpredu vpravo je pracovňa.

ÚLOHA

Odpovedajte: - Čo je dole?
- Prízemie je dole. / Dole je prízemie.

(Prízemie) (Prvé poschodie)
- Čo je dole? - Čo je hore?
- Čo je vpravo? - Čo je hore uprostred?
- Čo je dole vzadu? - Čo je vzadu?
- Čo je tiež vzadu? - Čo je tiež vzadu?
- Čo je vľavo? - Čo je vpredu vľavo?
- Čo je tiež dole? - Čo je vpredu? / Čo je vpravo?
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Odpovedajte: - Kde je ..... ?
...prízemie...prvé poschodie ...garáž ...kuchyňa ...jedáleň ...hala
...obývačka...záchod ...chodba ...schodište ...spálňa ...balkón ...detská
izba...kúpeľňa... pracovňa ?

Odpovedajte: Aký je...?  Aká je ...  ? Aké je ... ?
- AKÝ je dom? - AKÁ je kuchyňa ? - AKÉ  je schodište?
- Dom je veľký. - Kuchyňa je veľká. - Schodište je veľké.

-  záchod, spálňa, obývačka, pracovňa, chodba, hala, kúpeľňa

Nakreslite váš byt / dom a hovorte:   - Tu (tam) je obývačka.
- Obývačka je malá, ale pekná.

Odpovedajte na otázky: - Kde je ... ?
- Čo je tu / t am / vľavo / vpravo / ...?

- Aký, aká, aké je ... ?

I. ČÍSLOVKY

Opakujte čísla    1 - 20 !

Čítajte:  2, 5, 8, 3, 9, 10, 7, 15, 11, 4, 6, 12, 19, 20 .

20 - dvadsať 21 - dvadsaťjeden
30 - tridsať - dsať 32 - tridsaťdva
40 - štyridsať _________________ 43 - štyridsaťtri
50 - päťdesiat 54 - päťdesiatštyri
60 - šesťdesiat 65 - šesťdesiatpäť
70 - sedemdesiat - desiat 76 - sedemdesiatšesť
80 - osemdesiat 87 - osemdesiatsedem
90 - deväťdesiat 98 - deväťdesiatosem
100 - sto 101 - stojeden
200 - dvesto 202 - dvestodva
300 - tristo 303 - tristotri
400 - štyristo 404 - štyristoštyri
500 - päťsto 505 - päťstopäť
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600 - šesťsto 606 - šesťstošesť
700 - sedemsto 707 - sedemstosedem
800 - osemsto 808 - osemstoosem
900 - deväťsto 909 - deväťstodeväť
1000 - tisíc
2000 - dvetisíc 1,000.000 - milión
3000 - tritisíc ...

Čítajte:   9.458  -  deväťtisíc štyristo päťdesiatosem
    12.567  -  dvanásťtisíc päťsto šesťdesiatsedem

18.943, 52.786, 569, 24.859, 125.369, 79846, 56.753

II. SUBSTANTÍVA  -  Nominatív singulár

Mž Mn F N
Maskulínum Maskulínum Feminínum Neutrum
(životné) (neživotné)
pán dom izba auto, schodište
(-konsonant) (-konsonant) (-a) (-o/-e)

III. ADJEKTÍVA  - Nominatív singulár

Aký (pán)? Aký (dom)? Aká (izba)? Aké (auto)?
starý pán veľký dom pekná izba nové auto

Inzeráty
Vymením byt, 2 izby, I. kategória, pekná kuchyňa, kúpeľňa, WC, za byt v centre.
Značka: Tri izby. Telefón: 07/259843 - večer.

Vymením byt na Kolibe, 3 izby, telefón, veľký balkón, garáž za dva byty. Značka: 2+1 izba.
Telefón: 089/45518

Predám pekný byt, 1 veľká, 1 malá izba, veľká hala, kuchyňa, balkón, telefón. Zn.: Seriózne.
Telefón: 0808/35621

Predám 5-izbový byt, balkón, telefón v Poprade alebo vymením za podobný v Nitre. Telefón:
098/44285
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Kúpim malý rodinný dom a garáž v Žiline. Značka: Nový.

Predám dom v Petržalke, 4 izby, káblová televízia, veľká kuchyňa, balkón, telefón. Telefón:
07/811750

Mladý inžinier hľadá byt od januára. Zn.: Centrum.

Kúpim renovovaný dom v Bratislave, 3 alebo 4 izby, balkón, kúpeľňa, WC. Zn.: Historické
centrum.

A.: - Dobrý deň. Ako sa máte?
B.: - Ďakujem dobre. A vy?
A.: - Ďakujem, tiež dobre. Kde bývate?
B.: - Bývam v Bratislave. Mám byt v Petržalke.
A.: - Áno? Ja tiež. Aký je váš byt?
B.: - Pekný. Pekný, ale malý.
A.: - Je tam balkón?
B.: - Áno, balkón je pekný a veľký.
A.: - Aká je kuchyňa? Je veľká?
B.: - Nie, kuchyňa je malá.
A.: - A izba? Aká je izba?
B.: - Izba je pekná a veľká.
*******************

A.: - Dobrý večer, pán doktor.
B.: - Dobrý večer. Ako sa máte?
A.: - Žiaľ, zle. Som chorý.
B.: - Kde ležíte?
A.: - Tu. Tu je spálňa: teraz tu ležím, spím a jem.
B.: - A čo je tam?
A.: - Tam je obývačka. Tam študujem, tam sedím, tam čítam, tam píšem. Jem v kuchyni a

umývam sa v kúpeľni.
B.: - Kde je kuchyňa? Kde je kúpeľňa?
A.: - Kuchyňa je vpravo, kúpeľňa je vľavo.
B.: - To je pekný byt!

JE TO DOBRE?

AKÝ - JE - BYT - PEKNÝ
KDE - DETSKÁ - IZBA - VPRAVO - JE ?
SPÁLŇA - AKÁ - JE - ŠKAREDÁ ?
ČO - JE - AUTO - TO .
KDE - JE - VPRAVO - KUCHYŇA - DOLE
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4. LEKCIA ŠTVRTÁ LEKCIA

To je moja rodina.

Na fotografii je moja rodina. Uprostred stojí otec. Môj otec sa volá Karol. Je taxikár. Má 48
rokov.

Matka sedí vpredu. Moja matka sa volá Jana a má 45 rokov. Je učiteľka.
Vľavo stojí môj brat. Volá sa Michal. Michal má 26 rokov. Je chemický inžinier.
Vpravo je moja sestra. Volá sa Diana. Má 23 rokov. Je študentka. Študuje ekonómiu.
Vpravo som ja. Volám sa Ivan. Mám 22 rokov. Som študent. Študujem medicínu.
Na fotografii je tiež starý otec a stará matka.
Moja rodina býva v Bratislave. Naša adresa je Zelená ulica číslo 12. Máme telefón, číslo

233684.

ÚLOHA:

Pýtajte sa a odpovedajte:
- Ako sa volá váš otec? - Ako sa volá tvoj otec?

- Môj otec sa volá Karol.
- Ako sa volá vaša ............... ? - Ako sa volá tvoja .............?
- Moja ................ sa volá Jana.
- Ako sa volá .................. brat? - Ako sa volá ............... brat?
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- .............. brat sa volá Michal.
- Ako ................... vaša sestra? - Ako ............... tvoja sestra?
- Moja sestra ...................... Diana.
- Ako sa voláte? - Ako sa voláš?
- ................................ Ivan.

Pýtajte sa a odpovedajte:
- Koľko rokov má váš otec? - Koľko rokov má tvoj otec?

- Môj otec má 48 rokov.

- Koľko rokov má vaša / tvoja matka?
- ................................................................... 45 rokov.
- Koľko rokov má váš / tvoj brat?
- .................................................................. 26 ................ .
- ......................................................... vaša / tvoja sestra?
- ....................................................................23 ................. .
- ...............................................................váš / tvoj starý otec?
- .................................................................. 72 .................. .
- ................................................................ vaša / tvoja stará matka?
- .................................................................. 69 ................... .

Pýtajte sa a odpovedajte:
- Čo je váš / tvoj otec a vaša / tvoja matka?
- Môj otec je taxikár a moja matka je učiteľka.

- ........................................... váš / tvoj brat?
- ........................................... je chemický inžinier.
- .............................................vaša / tvoja sestra?
- .................................................. študentka.
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- Aký je váš otec?
- Môj otec je vysoký.

- Aký je váš brat?
- Môj brat je mladý.

- Aký je váš starý otec?
- Môj starý otec je tučný.

- Aká je vaša matka?
- Moja matka je nízka.

- Aká je vaša sestra?
- Moja sestra je pekná.

- Aká je vaša stará matka?
- Moja stará matka je štíhla.

ÚLOHA

Odpovedajte:
- Je váš otec taxikár? - Áno, môj otec je taxikár.
- Je váš brat taxikár? - Nie, môj brat nie je taxikár. Je inžinier.

- Je vaša sestra profesorka? (- doktorka)
- Je vaša sestra študentka? (- asistentka)
- Je vaša matka doktorka? (- advokátka)
- Je vaša matka učiteľka? (- inžinierka)

- Je váš starý otec štíhly? (- tučný)
- Je vaša stará matka tučná? (- štíhla)
- Je vaša matka vysoká? (- nízka)
- Je váš brat starý? (- mladý)
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ÚLOHA:

Prineste fotografie a hovorte:

- aká je vaša rodina,
- kde býva,
- čo robí otec, čo robí matka,
- čo je brat, sestra, starý otec, stará matka,
- aký je otec, matka, brat, sestra...

To je pán Rybár a jeho manželka, pani
Rybárová. Pán Rybár je doktor, pani
Rybárová je ekonómka. Vpravo je syn
Janko. Janko je študent. Vpredu sedí
dcéra. Dcéra je malá. Volá sa Eva. Rodina
Rybárová býva v Nitre.

To je starý pán Rybár. Pán Rybár
nepracuje, je dôchodca. Jeho manželka
pracuje. Je úradníčka v banke. Starý pán
Rybár nebýva v Nitre. Býva v Poprade.
Jeho žena býva a pracuje tiež v Poprade.

I.  VERBUM  "BYŤ"

som    -    nie som
si       -    nie si
je       -    nie je

Som doma.  Nie som v škole.
Si vysoký?   Nie si nízky?
Eva je študentka.  Nie je profesorka.

sme    -    nie sme
ste     -    nie ste
sú      -    nie sú

Sme tu.   Nie sme tam.
Kde ste?  Ste na balkóne?
Eva a Mária sú v Prahe.  Nie sú tu.

II. VERBUM PRÉZENT
(ja)
(ty)
(on/ona/ono)

bývam
bývaš
býva

- nebývam
- nebývaš
- nebýva

-M
-Š
- *

(my)
(vy)

bývame
bývate

- nebývame
- nebývate

-ME
-TE

(3. osoba plurálu je v 7. lekcii!)
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III.  PROFESIE  -  MASKULÍNUM a FEMINÍNUM

a) doktor - doktorka - KA
tiež: inžinier-inžinierka, ekonóm-ekonómka, profesor-profesorka, učiteľ-učiteľka, asistent-
asistentka, šofér-šoférka, taxikár-taxikárka, ...

b) robotník - robotníčka     -K/-C   > -ČKA
tiež:  úradník-úradníčka, žiak-žiačka, chemik-chemička, herec-herečka, ...

c) kolega  - kolegyňa -CA/-GA  > -KYŇA / -GYŇA
tiež:   sprievodca-sprievodkyňa, zástupca-zástupkyňa, ...

A.: - Otec, to je môj kolega, Peter Horák. Peter, to je môj otec.
B.: - Teší ma. Som Novák.
C.: - Teší ma, pán Novák. Ivan, kde je tvoja mama? Kde je tvoj brat?
A.: - Mama pracuje a brat je v škole.
B.: - Čo robíte, pán Horák?
C.: - Nehovorte "pán Horák", som Peter. Som elektrotechnik.
B.: - Ste inžinier?
C.: - Nie, ešte študujem.
B.: - Kde bývate? Bývate tu v Bratislave?
C.: - Áno, bývam v Bratislave v internáte. Moja rodina býva v Trenčíne. Tam máme rodinný dom.
B.: - Trenčín je pekný. Prepáčte, zvoní telefón. Dovidenia, Peter!

JE TO DOBRE?

KTO - JE - OTEC - TO ?
KTO - JE - MOJA - MATKA - TO .
MOJA - SESTRA - EDITA - AKO - SA - VOLÁ .
VÁŠ - BRAT - JE - ČO ROBÍ - INŽINIER ?
KOĽKO - MÁ - MOJA - BABKA - 84  ROKOV .
JOZEF STRUHÁR - AKO - VÁŠ - DEDKO - SA VOLÁ ?

HĽADAJTE  SLOVÁ !

B A B K A K O M O R A

O J E P E T E R N S M
D E V Ä Ť O T O I Y A
K O A Ť Š T U D E N T
I Z B A H T R I S L K
A V Y J E D E N O N A
Ľ Y S E S T R A M Ô J
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5. LEKCIA PIATA LEKCIA

Na zdravie. Dobrú chuť.  

RAŇAJKY

ČO JE TO? To je ...

chlieb med syr saláma paprika paradajka maslo vajce
Je to ...?
chlieb med syr saláma paprika paradajka maslo vajce?
Áno, to je ...
chlieb med syr saláma paprika paradajka maslo vajce
Nie, to nie je ...
chlieb med syr saláma paprika paradajka maslo vajce

ČO JETE RÁNO? Ráno jem ...

chlieb med syr salámu papriku paradajku maslo vajce
- jem ráno = raňajkujem

ČO PIJETE RÁNO? Ráno pijem...
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HOVORTE!

A.: - Ješ ráno chlieb alebo rožok?
B.: - Ráno jem chlieb.

sladký čaj bielu / čiernu kávu teplé kakao studené mlieko

A.: - Dobré ráno. Čo robíte?
B.: - Raňajkujem.
A.: - Čo jete ráno?
B.: - Ráno obyčajne jem jogurt a pečivo. Niekedy pijem čaj a jem  chlieb a maslo. Čo raňajkujete

vy?
A.: - Ja? Obyčajne jem vajce a syr, chlieb alebo pečivo, maslo a džem alebo med. Niekedy jem

salámu.
B.: - A čo pijete?
A.: - Pijem kávu alebo mlieko. Nepijem čaj. Nemám rád čaj.
B.: - Ja nemám rád mlieko. Pijem kávu alebo kakao.
A.: - Pijete kávu ráno?
B.: - Nie, ráno pijem čaj alebo kakao. Kávu pijem potom.
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HOVORTE!

A.: - Prosíte si ešte jeden rožok?
B.: - Áno, prosím si ešte jeden. // Nie, ďakujem.

ÚLOHA

Hovorte, čo jete a pijete ráno !
Pýtajte sa kamaráta, čo je a pije ráno!

A.: - Ahoj! Raňajkuješ?
B.: - Áno, raňajkujem.
A.: - Ja tiež chcem raňajky.
B.: - Poď, sadni si! Chceš kávu, čaj alebo mlieko?
A.: - Chcem bielu kávu a cukor.
B.: - Chceš chlieb alebo rožok?
A.: - Prosím si rožok, maslo a med.
B.: - Tu je tiež syr, vajce a saláma. Chceš?
A.: - Nie, teraz nechcem salámu. Ráno nejem salámu.
B.: - A kedy ješ salámu?
A.: - Večer jem salámu.
B.: - Chceš ešte jeden rožok?
A.: - Nie, ďakujem, neprosím si.
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OBEDUJEME

Matka varí obed.
- Mama, čo varíš?

-Varím zeleninovú polievku, kurča a
zemiaky.

- A ešte niečo?
- Áno, robím čerstvý šalát.
- Aký šalát?
- Uhorkový.

- To je dobrý obed! Prosím si tiež koláč.
- No, dobre.

PRI OBEDE
(O = otec, M = matka, S = syn)

M.: - Otec, Peter! Obed je hotový!
O.: - Dobrú chuť!
S.: - Dobrú chuť!
O.: - Aká je polievka? Zeleninová? Dobre, mám rád zeleninovú polievku.
S.: - Ja mám tiež rád zeleninovú polievku a mama varí dobrú polievku.
M.: - Ďakujem. Chceš ešte polievku, Peter?
S.: - Áno, prosím si ešte trochu. Ďakujem, dosť!
M.: - A ty, otec?
O.: - Nie, ďakujem, mám dosť. Už si neprosím! Čo máme ešte?
M.: - Máme kurča, zemiaky a šalát.
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HOVORTE!
A.: - Prosíš si ešte polievku?
B.: - Áno, prosím si ešte trochu. //
     - Nie, ďakujem, už si neprosím.  //
     - Nie, ďakujem, mám dosť.

ÚLOHA
Pýtajte sa!

Čo obeduješ?
Čo máš rád?

O.: - Nemáme ryžu? Obyčajne máme kurča a ryžu. Ale mám rád aj zemiaky. Prosím si ešte
uhorkový šalát.

S.: - Aj ja si prosím ešte šalát. Čerstvý šalát je veľmi dobrý.

PO VEČERI

O.: - To je dobré! Peter, prosím si pivo! Mama, čo piješ?
M.: - Prosím si limonádu. Peter, v kuchyni je kola. Chceš kolu, pravda?

S.: - Áno, samozrejme. Mám rád kolu. Urobím kávu, kto chce kávu?
M.: - Ja si prosím kávu a koláč!
S.: - Tu je káva, cukor, koláč. Ešte si niečo prosíte?
M.: - Áno, prosím si mlieko. Vždy pijem kávu a mlieko.
S.: - Ďakujem, mama. Výborný obed! Výborný koláč!
M.: - Výborná káva, Peter.
O.: - A výborné studené pivo! Na zdravie!
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Hovorte!

A.: - Máš rád / rada džem?
B.: - Áno, mám rád / rada džem.   //
     - Nie, nemám rád  / rada džem. Džem je (veľmi) sladký.

ÚLOHA
Pýtajte sa a odpovedajte!

Čo večeriate? / máte rád...?/ chcete (ešte) ...?
Čo večeriaš? / máš rád...? / chceš (ešte)...?

- džem - (veľmi) sladký, citrón - kyslý, pivo - horké, zmrzlina - studená, káva - horúca, chlieb -
starý

chcem / nechcem,  mám rád / nemám rád,
prosím si (ešte) / neprosím si (už si neprosím),
chcem jesť = som hladný / nechcem jesť = nie som hladný
chcem piť = som smädný / nechcem piť = nie som smädný

I. SUBSTANTÍVUM  A  ADJEKTÍVUM  - AKUZATÍV SINGULÁR

     NOMINATÍV AKUZATÍV
ČO JE TO? ČO JETE / PIJETE / CHCETE / MÁTE

RÁD, ...?
- To je chlieb, med, džem... (Mn) - Jem chlieb, med, džem ...
- To je vajce, mlieko, kakao (N) - Jem vajce / Pijem mlieko, kakao...
- To je káva, polievka...   (F) > - Pijem kávu, nechcem polievku...
 - To je biela káva...(F)  > - Pijem bielu kávu...
- To je mäsová polievka... (F)   > - Nechcem mäsovú polievku...
tiež: ryža, kola, čierna káva, limonáda,
saláma, dobrá čokoláda...

Máte rád ryžu?  Prosíte si kolu? Nepijem
čiernu kávu. Prosím si limonádu. Ráno
nejem salámu. Mám rád dobrú čokoládu.

II. ČÍSLOVKA  "1"   -  NOMINATÍV A AKUZATÍV

NOMINATÍV AKUZATÍV
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- Tu je - Prosím si
... jeden (čerstvý) chlieb  jeden (čerstvý ) chlieb      (Mn)
... jedna (studená) kola  — >  jednu (studenú) kolu        (F)
... jedno (tvrdé) vajce jedno (tvrdé) vajce           (N)

III. "MÔJ, TVOJ, NÁŠ, VÁŠ"  - NOMINATÍV A AKUZATÍV

- To je

môj dom   tvoj dom   náš dom   váš dom      (Mn)

moja izba  tvoja izba  naša izba  vaša izba    (F)

moje auto   tvoje auto naše auto  vaše auto  (N)

- Mám rád / rada...moju izbu, ...tvoju izbu, ...našu izbu, ... vašu izbu (F)
Pozor!  Mn a N  -  Nominatív  =  Akuzatív !

IV. "TEN, TÁ, TO" - NOMINATÍV A AKUZATÍV

- Ten koláč je dobrý. - Prosím si ten (dobrý) koláč.     (Mn)

- Tá káva je dobrá.     > - Prosím si tú (dobrú) kávu.     (F)

- To jablko je dobré. - Prosím si to (dobré) jablko.     (N)
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ÚLOHA

- Hovorte, čo raňajkujete, čo obedujete a čo večeriate!
- Hovorte, čo máte rád / rada, čo nemáte rád / rada!

tiež: Mám rád ten ovocný koláč, tú vanilkovú zmrzlinu a to veľké jablko. Neprosím si ten
zákusok. Nechcem tú mäsovú polievku. Mám rád tú zeleninovú polievku. Prosíte si tú
paradajku? Chceš to tvrdé vajce? Prosím si to čerstvé maslo.

V. OTÁZKY - AKUZATÍV

- Koho vidíš? - Vidím môjho kamaráta.  (Mž) (pozri 6. lekciu)
- Koho čakáš? - Čakám starú mamu.
- Čo máš? - Mám nový anglický slovník.
- Čo večeriaš? - Večeriam maslový chlieb, mladú cibuľku a teplé mlieko.

Mn , N: Nominatív  =  Akuzatív !
F :  sufix  -u !

Večera v reštaurácii
(M - muž,  Ž - žena, Č - čašník)

Č.: - Dobrý večer. Čo si prajete?
M.: - Prosíme si večeru. Jana, chceš polievku?
Ž.: - Nie, ďakujem, neprosím si polievku.
M.: - Ja som veľmi hladný. Ja si prosím polievku. Máte mäsovú polievku?
Č.: - Áno, máme. Tak, jednu polievku. Čo ešte?
Ž.: - Prosím si jednu pizzu. Šampiňónovú a syrovú a olivy. Som vegetariánka.
M.: - Ja nie som vegetarián. Prosím si pečené mäso, kapustu a knedlík.
Č.: - A aký nápoj si prajete?
M.: - Máte biele víno?
Č.: - Áno, samozrejme, máme biele aj červené víno. Máme aj šampanské.
Ž.: - Ja si prosím biele víno. A po večeri kávu a zákusok.
M.: - Ja si prosím jedno veľké, studené svetlé pivo. A tiež kávu, ale neprosím si zákusok.
Č.: - Nech sa páči, tu je polievka a pizza. Dobrú chuť!

ČO JE TO?
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PÍŠTE SLOVÁ!

Č A J M A S L O O B E D
A K O A B
J E M S E

L D
O
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6. LEKCIA ŠIESTA LEKCIA

Dnes opakujeme.  

NÁVŠTEVA
(O - otec, M - matka, E - Eva, K - Karol, S - strýko Tibor)

O: - Niekto zvoní. Karol, otvor!
M: - Kto je to?
K: - Strýko Tibor! Vitaj, strýko! Čo robíš v Bratislave?
S: - Dobrý večer! Ahoj, Eva! Máme zajtra konferenciu. Nemám veľa času. Teraz idem do hotela

FORUM. Večer prídem, dobre?
************
O: - Tibor je iste hladný. Čo máme na večeru?
M: - Máme len syr, maslo, salámu. Nemáme polievku, nemáme mäso, nemáme zeleninu. Urobím

chlebíčky.
E: - Čo potrebujeme? Potrebujeme šunku? Potrebujeme paradajky, papriku, sardinky?
M: - Eva, choď do obchodu! Kúp sendvič, maslo, šunku, paradajky, papriku. Sardinky máme.

Ach, máme len jedno vajce!
E: - Dobre, kúpim sendvič, maslo, šunku, paradajky, papriku a vajcia. Koľko? Desať? Dobre.

Potrebujeme aj uhorku?
M: - Dobre, kúp jednu peknú veľkú uhorku.
K: - Otec, a čo budeme piť? Čo má strýko Tibor rád? Pivo, víno, kolu, džús?
O: - Choď a kúp pivo a jednu fľašu bieleho vína. Neviem, čo pije Tibor.
************
S: - Tak, už som tu! Tu sú kvety pre teba, Marta!
M: - Ďakujem, kvety sú krásne. Poď, Tibor. Večera je hotová.
O: - Tu sú chlebíčky, pivo a víno. Tibor, čo piješ?
S: - Teraz minerálku a po večeri pivo. Ďakujem. Chlebíčky sú veľmi dobré.
E: - Máme aj zákusky. Dobrú chuť!
O: - Čo robí teta Magda? Ako sa má?
S: - Ďakujem, má sa dobre.
K: - A čo robí Jana? Študuje?
S: - Áno, veľa študuje. Jana je dobrá študentka.
M: - Tibor, chceš kávu?
S: - Nie, ďakujem. Neprosím si kávu, už je neskoro. Idem do hotela. Ďakujem za večeru. Dobrú

noc!
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HOVORTE!
A.: - Máš čas poobede?
B.: - Áno, mám čas.  //
     - Nie, nemám čas.  //
     - Nie, nemám veľa času.

- poobede, večer, v sobotu, cez víkend,  zajtra ráno

HOVORTE!
A.: - Ako sa má Jana?
B.: - Má sa veľmi dobre.
A.: - Ako sa má Peter?
B.: - Má sa ...
- Jana, Peter, tvoj brat, tvoja matka, Ivan
- veľmi dobre, výborne, tak-tak, dobre, fajn

ÚLOHA
Odpovedajte  podľa  textu!

Je ráno alebo večer?
Kto zvoní? Teta Magda alebo strýko Tibor?

Má matka mäso, polievku, zeleninu? Čo večeria rodina?
Čo robí strýko v Bratislave? Kde býva?
Čo kupuje Eva? Čo kupuje Karol?
Čo pije strýko Tibor? Pije strýko kávu?
Ako sa má teta Magda? Čo robí Jana?

MAMA MÁ NARODENINY

(O - otec, E - Eva, K - Karol,  M - matka)

O.: - Eva, Karol! Kde je mama?
E.: - Nie je doma. Je v meste.
O.: - Mama má zajtra narodeniny. Urobíme dnes večer párty, dobre?
E.: - Výborne. Čo urobíme? Urobím tortu, veľkú ovocnú tortu s čokoládou.

K.: - Dobre, ja urobím pečené kurča a ryžu. A čerstvý šalát.
O.: - Ja mám šampanské a kúpim kolu a džús. Potrebujeme  niečo?
E.: - Myslím, že máme všetko.
K.: - Máme všetko. Tak, rýchlo, rýchlo...!
O.: - A máte darček pre mamu? Ja mám zlatý prsteň.
E.: - Ukáž! Ten je krásny! Je drahý?
O.: - Nie veľmi. A čo máš ty, Eva?
E.: - Ja mám kabelku, je malá, ale veľmi elegantná a moderná.
K.: - Ja mám novú vázu. Je pekná?
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E. + O.: - Ukáž! Áno, je krásna.
************
M.: - Čo je to? Čo robíte?

O. + E. + K.: - Zajtra máš narodeniny. Gratulujeme. A na zdravie, mama!
M.: - Ďakujem.

ÚLOHA

Odpovedajte  podľa  textu!

Má otec narodeniny? Má Karol narodeniny? Kto má narodeniny?
Kedy má mama narodeniny, dnes alebo zajtra?
Kde je mama?
Aký dar má otec pre mamu?

Aký dar má Eva pre mamu?
Aký dar má Karol pre mamu?

POZRITE SA, ČO JE NA STOLE?

Na stole je čistý biely obrus. Uprostred je váza a kvety. Tu je tanier, príbor (lyžica,
vidlička a nôž), obrúsok, šálka, tanierik a lyžička, soľnička a cukornička, fľaša a pohár.

Váza je veľká, kvety sú červené. Tanier je veľký, tanierik je malý. Lyžica je veľká, lyžička
je malá. Je to kávová alebo čajová šálka? Je to pivová alebo vínová fľaša? Aký je pohár? To je
vínový pohár.
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I. AKUZATÍV SINGULÁR - SUBSTANTÍVUM a ADJEKTÍVUM  - Mž  a  F

NOMINATÍV AKUZATÍV
KTO JE TO? KOHO VIDÍŠ?  PRE KOHO JE TORTA?
- To je ... - Vidím ...         - Torta je pre ...
môj   malý  brat.   > tvojho  malého  brata          (Mž)
moja malá  sestra  > tvoju    malú     sestru           (F)

Kedy musíme hovoriť  AKUZATÍV ?
a) keď používame niektoré verbá ("tranzitívne verbá"), napr.: mám, vidím, poznám, mám rád,
čítam, počúvam, jem, pijem, raňajkujem, obedujem, večeriam, prosím si, kupujem, potrebujem atď.
b) + prepozícia  "PRE"  a  "CEZ"

Príklady:
Nemám starého otca, ale mám starú mamu.
Nemám rád toho muža.
Čítam tú novú knihu.
Tu je kvet pre tvoju sestru.
Kde je kniha pre toho mladého študenta?

Nezabudnite:  Mn  a  N  - Nominatív = Akuzatív !
Kupujem svetlé pivo a biele víno.
Potrebujem slovenský slovník.
Varím obed a večeru.
Mám tanierik.

II.  AKO  SA  VOLAJÚ  DNI A  MESIACE?

DNI: MESIACE:
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN

JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
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Hovorte!
A: - Už ideš do školy?
B: - Áno, už idem.      //
     - Nie, ešte nejdem. Je len 7,00 hodín.

- DO ŠKOLY - 07,00
- NA OBED  - 11,45
- PIŤ KÁVU - 14,00
- DOMOV  - 16,00
- DO KINA - 18,00

7. LEKCIA SIEDMA LEKCIA

  Čo obyčajne robím.       

RÁNO  A  DOOBEDA

A.: - Už nespíte? Je len 7 hodín .
B.: - Vstávam každý deň veľmi skoro.
A.: - Ale dnes je sobota!
B.: - Viem, ale dnes idem do mesta. Chcem niečo kúpiť.
A.: - Už idete?
B.: - Ešte nie. Teraz sa umývam, čistím si zuby a češem sa. Čo robíte vy?
A.: - Raňajkujem. Idem tiež do mesta. Idem na poštu. Posielam list a pohľadnicu a chcem

telefonovať.
B.: - Ideme spolu, dobre?
A.: - Dobre. Kedy?
B.: - Kedy otvárajú poštu? Keď je osem hodín?
A.: - Myslím, že áno. Už je 7,45. No poďme!

ČO ROBÍTE / ČO ROBÍŠ   (teraz, každý deň, vždy, často...)

(ja) vstávam   umývam sa    raňajkujem    posielam list telefonujem
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Hovorte dialógy!
1)
A: - Pán Varga, jete ráno?
B: - Nie, ráno nejem. //
     - Áno, ráno jem.

6)
A: - Eva, spíš doobeda?
B: - Áno, doobeda spím.  //
     - Nie, doobeda nespím.

1) pán Varga - jesť - ráno
2) slečna Kusá - písať list -
doobeda
3) pani Čičová - variť obed -
doobeda
4) pán Soták - telefonovať - ráno
5) pán Daňo - čítať noviny - ráno
6) Eva - spať - doobeda
7) Janko - behať - ráno
8) Ivan - ísť do školy - ráno
9) Milan - kúpiť pivo - ráno
10) Lucia - učiť sa - ráno

ÚLOHA

Hovorte, čo robíte ráno a doobeda!

Hovorte!
1.
A: - Učíš sa už dlho po anglicky?
B: - Áno, už 3 roky. A ty?
A: - Ja EŠTE len 1 rok.
2.
A: - Učíš sa už dlho po nemecky?
B: - Ešte nie, len 1 mesiac.
A: - Ja UŽ 2 roky.

- po anglicky - 3 roky / 1 rok
- po nemecky - 1 mesiac / 2
roky
- po španielsky - 10 rokov/ 5
rokov
- po francúzsky - 2 mesiace / 4
roky
- po slovensky - 2 dni / 2 roky
- po rusky - 1 rok / 3 mesiace

NA OBED A POOBEDE

A.: - Koľko je hodín?
B.: - Moment. Je 12,30.
A.: - 12,30? Fajn, to mám ešte čas.
B.: - Ideš do kancelárie?
A.: - Áno a večer idem do školy: učím sa po anglicky. A potrebujem ešte písať úlohu.
B.: - Ja sa učím po nemecky.
A.: - Hovoríš už dobre po nemecky? Ja ešte nehovorím veľmi dobre po anglicky. Angličtina je

veľmi ťažká.
B.: - Aj nemčina je ťažká, ale hovorím už celkom dobre. Učím sa už tri roky!
A.: - Čo robíš večer? Máš voľno?
B.: - Áno. Dnes nemám program.
A.: - Poďme do kina a potom do kaviarne.
B.: - Dobre. Kúpim lístky. Dovidenia večer!
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Hovorte dialógy!
1)
A: - Pán Jaroš, pijete kávu na obed?
B: - Áno, pijem kávu na obed.  //
     - Nie, nepijem kávu na obed, kávu pijem poobede.
6)
A: - Ivo, hráš šach na obed?
B: - Áno, hrám šach na obed.  //
     - Nie, nehrám šach na obed, šach hrám poobede.

ÚLOHA

Hovorte, čo obyčajne robíte na obed, poobede a večer !

1) pán Jaroš - piť kávu - na obed 6) Ivo - hrať šach - na obed
2) pani Tichá - učiť sa po anglicky - poobede 7) Ján - ísť do kina - poobede
3) pán Miko - čakať syna - na obed 8) Zuzka - spať - poobede
4) slečna Sarah - učiť sa slovenčinu -doobeda 9) Luis - relaxovať - na obed
5) pán Stewart - písať úlohu - poobede 10) Tom - prechádzať sa - poobede

I. VERBUM  -  INFINITÍV  A  PRÉZENT

Č Í T A Ť H O V O R I Ť P Í S A Ť -–>INFINITÍV
č í t a m
č í t a š
č í t a
č í t a m e
č í t a t e
č í t a j ú

h o v o r í m
h o v o r í š
h o v o r í
h o v o r í m e
h o v o r í t e
h o v o r i a

p í š e m
p í š e š
p í š e
p í š e m e
p í š e t e
p í š u

PRÉZENT

A-VERBÁ I-VERBÁ E-VERBÁ
Pozor!
a) Infinitív má vždy sufix -Ť  !
b) Všetky verbá majú v prézente sufixy -

--- -AJÚ   (A-VERBÁ)
-M/-Š/-*//-ME/-TE/ --- -IA      (I-VERBÁ)

--- -U   (E-VERBÁ)
c) A-verbá a   I-verbá sú často pravidelné (regulárne), E-verbá sú často nepravidelné (iregulárne).
[Diferencia je medzi infinitívom a prézentom.]
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ÚLOHA

Čítajte!  - Koľko je hodín?

II. KOĽKO JE HODÍN?   JE.... 

JE   JEDNA   HODINA

SÚ   DVE / TRI / ŠTYRI   HODINY

JE    PÄŤ / ŠESŤ... ...DVADSAŤŠTYRI  HODÍN

Tiež:
... je jedna minúta          (sekunda)
... sú 2 / 3 / 4  minúty (sekundy)
... je 5 / 6 /...  ...60 minút (sekúnd)

- Je 10,18    (Je desať hodín, osemnásť minút).
- Je 20,15    (Je dvadsať hodín, pätnásť minúť).
- Sú 03,45    (Sú tri hodiny, štyridsaťpäť minút).
- Je 01,05 (Je jedna hodina, päť minút).
- Je 23,03 (Je dvadsaťtri hodín, tri minúty).
- Je 16,01 (Je šestnásť hodín, jedna minúta).
...02,04 / 15,30 / 19,23 / 08,10 / 09,35 / 14,55 / 17,43 / 22,35 ...

III. KEDY... ?

a) KEDY? ....
- Kedy ide autobus do Trenčína?
- 5,20  (päť dvadsať)
- Kedy ide expres do Prahy?
- 22,45   (dvadsaťdva štyridsaťpäť)
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- Kedy je tu taxík?
- 7,30   (sedem tridsať)
- Kedy letí lietadlo do New Yorku?
- 18,45   (osemnásť štyridsaťpäť)
- Kedy ide vlak do Košíc?
- 21,00  (dvadsaťjeden nula, nula)

b) KEDY ...?   DNI
V   PONDELOK V pondelok idem do školy.
V   UTOROK V utorok idem do mesta.
V   STREDU V stredu idem na poštu.
VO ŠTVRTOK Vo štvrtok chcem telefonovať.
V  PIATOK V piatok sa učím po anglicky.
V  SOBOTU V sobotu umývam okno.
V  NEDEĽU V nedeľu vstávam neskoro.

c) KEDY ...?   MESIACE
V   JANUÁRI V   JÚLI
VO FEBRUÁRI V  AUGUSTE
V   MARCI V   SEPTEMBRI
V   APRÍLI V   OKTÓBRI
V   MÁJI V   NOVEMBRI
V   JÚNI V   DECEMBRI
V januári idem do Tatier. Vo februári som doma. V auguste mám voľno. V septembri idem do
školy. V októbri pracujem.

Ráno vstávame. Umývame sa, čistíme si zuby a češeme sa. Potom sa
obliekame. Raňajkujeme a ideme do školy alebo do práce. Doobeda študujeme alebo pracujeme.
Kupujeme a potom varíme obed.

Keď je dvanásť hodín, ideme na obed. Obedujeme a potom zase pracujeme. Poobede
ideme do mesta. Kupujeme a prechádzame sa v meste. Ideme na poštu alebo do parku. Niekedy
sme doma: počúvame rádio, čítame knihu a píšeme list. Niekedy pracujeme doma: perieme,
žehlíme...

Večer ideme do kina, do divadla, na koncert alebo do reštaurácie. Niekedy sedíme doma a
pozeráme televíziu.

V noci spíme.
V sobotu a v nedeľu nepracujeme. V sobotu ráno niekedy upratujeme, perieme a varíme.

Potom sa prechádzame, športujeme, ideme na návštevu alebo sme doma a relaxujeme.

ZASMEJME     SA  !
- Koľko máš rokov?
- Neviem. Som ešte malý.
- Piješ pivo?
- Pijem.
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- Fajčíš cigarety?
- Fajčím.
- Máš frajerku?
- Nemám.
- Tak máš len tri roky.
****************
- Ako sa máte?
- Výborne. Ja varím a manžel maľuje obrazy. Potom sa hádame, čo to má byť.
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8. LEKCIA ÔSMA LEKCIA

Prosím vás, kde je ...  ?  

Prosím vás, kde je pošta?

Pred stanicou
(M - muž, C - cudzinec, Ca - cudzinka)

C: - Prepáčte, prosím, kde je tu pošta?
M: - Choďte do centra. Pošta je tam.
Ca: - Je to ďaleko?
M: - Nie, asi 5 minút. Choďte rovno, potom na križovatke doprava. Tam je pošta.
C: - Je otvorená? Chceme poslať list.
M: - Áno, je otvorená 24 hodín.
Ca: - Ideme peši alebo autobusom?
M: - Môžete ísť tiež autobusom, ale to je len jedna zastávka. Môžeme ísť spolu, aj ja idem tam.
C: - Ďakujem vám.
M: - To nič.
************
M: - Hovoríte dobre po slovensky. Učíte sa po slovensky?
Ca: - Ja sa učím po slovensky. Manžel už hovorí po slovensky - jeho otec je Slovák.
C: - To je pravda. Rozumiem veľa, ale nehovorím dobre.
M: - Ale nie, hovoríte dobre. Tak tu je križovatka, vpravo je múzeum. A tam vzadu je pošta.
Ca: - To nie je ďaleko.
C: - Čo je ten veľký dom vpravo? Je to tiež múzeum.
M: - Nie, to je hotel. A pri hoteli je pošta.
C: - Aké pekné námestie. Je to veľmi pekné mesto!
Ca: - Už vidím poštu! Pozri sa, tam vľavo je pošta.
C: - Kde? Nevidím.
Ca: - Pri hoteli. Pred poštou stojí veľký autobus. Vidíš? Nad autobusom vidím tabuľku POŠTA

1. Ďakujem vám!
M: - Rado sa stalo. Dovidenia a pekný deň!
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ÚLOHA

Odpovedajte na otázku  KDE JE ...?
- Kde je pošta?   - Pošta je uprostred.

KDE JE ... ?

VZADU
VĽAVO   -   VPRAVO

VPREDU

ADVERBIÁ
Pošta je uprostred.
Vľavo je hotel. Vpravo je fontána.
Vpredu stojí autobus. Vzadu je park.

Prepozície   NAD, PRED, ZA  +  INŠTRUMENTÁL
Nad autobusom je tabuľka POŠTA 1. Nad hotelom je televízna anténa.
Pred hotelom je auto, pred poštou je autobus.
Za hotelom, za poštou a za fontánou je park.

Prepozície   V, PRI, NA  +  LOKÁL
Pošta je v centre. Hotel je tiež v centre.
Hotel je pri pošte. Fontána je pri pošte.
Na pošte je tabuľka  POŠTA 1.
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Hovorte dialóg!
A.: - Je pošta blízko?
B.: - Áno, pošta je blízko. Ideme pešo.
alebo
A.: - Je pošta blízko?
B.: - Nie, nie je blízko. Pošta je ďaleko. Ideme autobusom.

- Kde je hotel? - Hotel je .......................... .
- Kde je autobus? - Autobus je ...........................  .
- Kde je fontána? - Fontána je ..............................  .

a tak ďalej.

- pošta - stanica - banka - hotel - námestie - centrum - reštaurácia - nemocnica - park - škola -
univerzita - most - kostol

PRI  RIEKE

(P = Peter, T = Tim, J = Jozef)

J: - Ahoj, Peter! Dobrý deň!
P: - Ahoj, Jozef! Čo robíš?
J: - Prechádzam sa. Je pekný a teplý deň. Nechcem sedieť doma.
P: - Aj my sa prechádzame. Jozef, to je náš nový americký lektor Tim. Tim, to je môj kamarát

Jozef.
J + T: - Teší ma.
P: - Jozef, ty poznáš mesto veľmi dobre. Poď tiež!
J: - Dobre, môžem ísť. Tim, čo chceš vidieť?
T: - Chcem vidieť staré mesto, rieku a mosty, hrad, paláce a kostoly. Nemám rád moderné domy.
J: - Pozri, tu je rieka Dunaj, vpravo je Nový most, vľavo je Starý most. Sú tu ešte dva veľké

mosty, ale tie nevidíme. Vpredu je hotel Devín a hotel Danube. Vzadu vidíme dóm. To je
veľký a starý kostol. Volá sa dóm svätého Martina. Teraz ideme tam.

T: - A čo je hore? Je to hrad?
P: - Áno, to je Bratislavský hrad a pri hrade je parlament.
J: - Tam tiež môžeme ísť.

V  STAROM  MESTE
T: - Aké krásne staré domy!
J: - Áno, majú asi 800 rokov. Vľavo je teologická fakulta. Tam dole je Klariský kostol. Pozri, akú

krásnu gotickú vežu má!
T: - Táto ulica je veľmi úzka. A na konci je tiež veža. Je to kostol?
J: - Nie, to je mestská veža, volá sa Michalská veža. Tam je Múzeum zbraní.
T: - Ó, to je krásna ulica. Aké krásne domy!
P: - To sú staré paláce. Na konci je Univerzitná knižnica.
J: - Tak, a teraz sme na starom námestí - volá sa Hlavné námestie. Vpredu je Stará radnica, vľavo

je Maďarská ambasáda, Francúzska ambasáda a dole je Francúzske kultúrne centrum. Pri
radnici je Jezuitský kostol a tam hore je Mestská galéria a Františkánsky kostol.

P: - Za radnicou je Primaciálne námestie a tam je Nová radnica a Primaciálny palác.
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Odpovedajte na otázky!

Pozerajte sa na mapu Bratislavy a hovorte, kde čo je!

Hovorte o vašom meste:
- ako sa volá?
- kde je (pri rieke, pri mori, pri jazere)?
- čo je tam ?
- je vaše mesto staré alebo nové?

T: - Myslím, že sme všetci unavení. Poďme na kávu alebo na džús. Vidím, že tu je
malá kaviareň.

J: - Áno, to je kaviareň Mayer. Je to stará historická kaviareň. Majú tam výborné
zákusky a nápoje, špeciálne kávy a zmrzlinu. Poďme!

P: - Potom pôjdeme na Hviezdoslavovo námestie. Tam je divadlo a tiež Americká ambasáda. A
potom pôjdeme hore na hrad.

NA HRADE
T: - Myslím, že už poznám Bratislavu celkom dobre! Tam je Dunaj a mosty, dole je dóm svätého

Martina. Pri dóme je krásne malé Múzeum hodín. Potom vidím Michalskú vežu, Starú
radnicu, hotel Fórum, hotel Danube a hotel Devín.

J: - Dobre, Tim. Si perfektný študent!
P: - Za riekou je Petržalka a ďalej veľká rafinéria SLOVNAFT. Tam hore je televízna veža. Za

Petržalkou je Maďarsko a vpravo, celkom  blízko, je Rakúsko.
J: - Fajn. Myslím, že je to na dnes dosť. A zajtra, ak nemáte iný program, môžeme ísť na Devín.

1. Ako sa volá mestská veža? Čo je tam?
2. Ako sa volá námestie v centre?
3. Kde je parlament?
4. Kde je Francúzska ambasáda a Stará radnica?
5. Kde stojí Nová radnica a Primaciálny palác?
6. Kde majú dobré zákusky, kávu, nápoje a zmrzlinu? Ako sa to miesto volá?
7. Kde je divadlo a Americká ambasáda?
8. Ako sa volá sídlisko za riekou?
9. Čo je za Petržalkou?
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I. POSESÍVNE  PRONOMINÁ  -  3. OSOBA
Peter má sestru. Volá sa Eva. EVA JE JEHO SESTRA.     (Mž/Mn)
Eva má brata. Volá sa Peter. PETER JE JEJ BRAT.          (F)
Auto má motor. JEHO MOTOR JE SILNÝ.   (N)
Eva a Peter majú babku. TO JE ICH BABKA. PLURÁL
Pozor!    Formy   JEHO / JEJ / JEHO  a  ICH  sa nikdy nemenia !
Príklady:
- Pozri! Tam je Peter. Je to jeho sestra?
- Neviem, nepoznám jeho sestru.
- Je to jej matka?
- Neviem, ešte som nevidel jej matku.
- Tam býva Eva a Peter. Je to ich dom?
- Myslím, že áno. Videl som ich dom len na fotografii.

II.  LOKÁLNE PREPOZÍCIE  +  LOKÁL

NA DOME  je televízna anténa.

PRI DOME  stojí nové auto.

V  DOME  sú tri izby a kuchyňa.
Pozor!   Prepozície  NA, PRI, V/VO  odpovedajú na otázku  K D E ... ?

III.  LOKÁLNE  PREPOZÍCIE   +   INŠTRUMENTÁL

NAD  STOLOM  je  lampa. NAD  STOLIČKOU  je obraz.
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POD  STOLOM  je  pes. POD  KNIHOU  je  zošit.

PRED  DOMOM  je  auto. PRED  POŠTOU  je  autobus.

ZA  HOTELOM  je park. ZA  ELEKTRIČKOU  ide taxík.

Divadlo je  MEDZI  MÚZEOM  A  UNIVERZITOU.

To je   INŠTRUMENTÁL !

Substantíva
M / N PRED MUŽOM / PRED DOMOM / PRED AUTOM -OM
F PRED  ŽENOU -OU

Adjektíva  (posesíva, demonstratíva)
M / N PRED  TÝM  NAŠÍM  VEĽKÝM  DOMOM -ÝM
F PRED TOU  NAŠOU  PEKNOU  ZÁHRADOU -OU
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Pozor!
Prepozície  NAD, POD, PRED, ZA, MEDZI  odpovedajú na otázku  K D E. Prepozícia  S /
SO  znamená  "spolu" !

Príklady:
- Idem do kina s Ivanom a Evou.
- Sedím za vysokým mužom.
- Pred naším novým domom je veľký park.
- Stojím pred filozofickou fakultou.
- Lietadlo letí nad Atlantickým oceánom (nad Čiernym morom).
- Slovensko leží medzi Poľskom a Maďarskom.

OTÁZKY v inštrumentáli
- S kým sa rozprávaš?    - Rozprávam sa s mojím bratom.
- Čím cestuješ do Nitry? - Do Nitry cestujem expresným autobusom.

Naša škola

Naša škola je pekná, veľká a veľmi moderná budova. Je v centre mesta. Za školou je veľký
park - tam je volejbalové, basketbalové a tenisové ihrisko. Študenti tam často hrajú volejbal,
basketbal a tenis.

Pred našou školou je námestie. Uprostred je pekná fontána. Vpravo je mestská knižnica,
za mestskou knižnicou je štátne múzeum.

Vľavo je nový hotel. Pred novým hotelom je veľké parkovisko. Tam
parkujú autá a autobusy.

Ďalej je veľká križovatka a dlhá, široká ulica. Tam je hlavná pošta,
obchodný dom, starý palác a veľký kostol.

Pred obchodným domom sú ľudia. Pred starým palácom a veľkým
kostolom stoja turisti. Za hlavnou poštou je autobusová stanica. A tá vysoká budova pred
autobusovou stanicou je banka.
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9. LEKCIA DEVIATA LEKCIA

To je moja izba.   

ROZHOVOR

A = pani Nováková, B = pán Hron, C = pani Hronová, D = Jožko

A: - Je to pravda, že máte nový dom?
C: - Áno, máme nový dom.
A: - Aký je?
C: - Nie je veľmi veľký a nie je nový, ale je dobrý a je blízko centra. Príďte sa pozrieť!
A: - Veľmi rada. Kedy?
C: - Kedy chcete. Zajtra poobede?
A: - Dobre. Kde je to?
C: - Je to na Hlbokej ulici. Stretneme sa na námestí pred technickou univerzitou pri fontáne.
A: - Fajn.
************
A: - Nie je to ďaleko. Autom to je 15 minút. Je to krásne miesto a vaša záhrada je veľmi pekná.
C: - Otec, už sme tu!
B: - Vitajte! Jožko, poď sem, je tu pani Nováková.
D: - Dobrý deň, pani Nováková.
C: - Môžeme si pozrieť dom. Tu je garáž, ale auto ešte nemáme. Jožko tam má bicykel. Dole je

obývačka a kuchyňa. Pri kuchyni je kúpeľňa. Tam máme práčku. Hore na prvom poschodí
je spálňa a detská izba. Manžel tam má tiež pracovňu.

A: - Ako vidím, je tam ešte jedna kúpeľňa a tiež WC.
C: - Áno, kúpeľňa dole je malá, tam je umývadlo a sprcha. Vo veľkej kúpeľni hore je aj vaňa.

Škoda, že ešte nemáme telefón.
************
A: - Aká pekná veľká terasa!
C: - Pani  Nováková, chcete sedieť na terase alebo v záhrade?
B: - Môžeme sedieť na terase, nie je zima.
C: - Nech sa páči, tu sú chlebíčky a koláče. Čo chcete piť? Víno?
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ÚLOHA

Hovorte, aký je váš dom / váš byt?

ÚLOHA

Hovorte celý dialóg formálne  (tvoj = váš, choď = choďte) !

Hovorte o vašej izba! Aká je? Čo je v izbe?

Hovorte o farbách!

A: - Prepáčte, ja nemôžem, som tu autom. Prosím si čaj.

MOJA  IZBA

- Kde je tvoja izba? Aká je tvoja izba?
- Moja izba je hore, medzi spálňou a kúpeľňou. Poď, pozri sa! Vľavo je spálňa a vpravo je

kúpeľňa. Uprostred je moja izba. Nie je veľmi veľká, ale ja mám rád moju izbu.
Pri okne je stôl a stolička. Tam študujem, píšem a pracujem.
Vľavo je stará hnedá skriňa. Vpravo pri stene je môj gauč. Je zelený, ale nechcem zelený

gauč, myslím, že si kúpim červený gauč. Mám tiež nové červené kreslo a malý stôl. Kreslo je
pohodlné. Tam obyčajne čítam knihy alebo počúvam hudbu. Nad gaučom je polička, tam mám
knihy. Pod oknom stojí skrinka a tam je rádio, televízor a veža. Televízor je starý a čiernobiely.
Nový farebný televízor máme dole v obývačke.

Na okne sú nové biele záclony. Na zemi leží veľký koberec. Čo hovoríš, je pekný?
- No, záclony sú veľmi pekné. Ten koberec je... hm...
- Je viem, každý hovorí, že je škaredý. Ale je veľmi moderný. Mám rád jeho farby: je tam

biela, modrá, žltá, zelená. Chcem vymaľovať izbu: chcem mať jednofarebné steny, možno biele
alebo svetložlté, ešte neviem. A potom si na steny dám nejaké fotografie a plagáty. Čo myslíš?

- Myslím, že tvoja izba bude pekná.

- Aký je váš stôl? - Môj stôl je hnedý.
- Aká je vaša skriňa? - Moja skriňa je čierna.
- Aké je vaše kreslo? - Moje kreslo je červené.
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a l e b o
- Čo je biele? - Tanier je biely. Stena je biela. Okno je biele.
- Čo je zelené? - Koberec je zelený. Váza je zelená. Auto je zelené.
atď.

I.  LOKÁL   (SUBSTANTÍVA)

(Mn)

To je dom. Pri dome je strom. = e

To je koberec.
(mäkký
konsonant)

Na koberci leží mačka. = i

(F)
To je izba. V izbe býva matka. = e

To je skriňa.
(mäkký
konsonant)

Na skrini stojí váza. = i
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(N)
To je auto. V aute sedí šofér. - e

To je more. Na mori je loď. - i

V lokáli používame prepozície  NA, PO, PRI, V/ VO, ktoré odpovedajú na otázku  KDE  a tiež
prepozíciu   O !

(Mž)
To je pán
Novák.

Hovoríme o pánovi Novákovi. = ovi

II.  LOKÁL - ADJEKTÍVA, PRONOMINÁ, DEMONSTRATÍVA

- Hovoríme o mojom malom bratovi.
- Bývame v jednom peknom hoteli.         - om    (Mž, Mn, N)
- Rád cestujem v tvojom novom aute.

- Náš dom je na jednej dlhej ulici.           - ej      (F)

Príklady:
- V ktorom dome bývaš? V tom veľkom alebo v tom malom?
- Študuješ v tej novej alebo v tej starej škole?
- Chcete sa prechádzať pri tej širokej rieke alebo po meste?
- Bývam v internáte, ktorý je pri našej univerzite.
- Rozprávali sme sa o našom profesorovi a o jeho metóde.

Pozor!
Mn  - sufix      -k/-g/-h/-ch

- U
N    - sufix  -ko/-go/-io/um
Príklady:
Rád sa prechádzam po parku.
Na rohu ulice je telefónny automat.
Vo vlaku často čítam.
Večer často sedím  pri rádiu.
Už som na Slovensku tri týždne.
Ešte som nebol  v Maroku.
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Odpovedajte!
- Pri kom sedíte v škole? (...pri Ján...)
- V čom (=kde) je pero?    (...v tašk...)
- Na čom spíte?                (...na gauč...)
- Na čom leží mačka?       (...koberec...)
- V čom sú kvety?       (...váza...)
- O kom/o čom hovoríte?  (...dom, byt, kniha, profesor...)

III. LOKÁL - OTÁZKY

- O kom hovoríte? - Hovorím o mojom kamarátovi.
- Na čom sedíte? - Sedím na červenom gauči.

IV.  DVOJITÁ  NEGÁCIA

V slovenskej vete je prakticky vždy dvakrát (niekedy aj trikrát) negatív, napr.:
- Čo máš v ruke? - Nemám nič.
- Kto je doma? - Nikto nie je doma.
- Čo je na stole? - Na stole nie je nič.
- Kto sedí pri okne? - Nikto nesedí pri okne.
- Chcete niečo jesť? - Nechcem nič jesť.
- Kto čaká pri autobuse? - Nikto nečaká pri autobuse.
- Čo kupuješ? - Nekupujem nič.
- Koho vidíte na ulici? - Nevidím nikoho.
- O kom hovoríte? - Nehovorím o nikom.
- O čom hovoríte? - Nehovoríme o ničom.

- negácia trikrát:
Tá pani chodí často do obchodu, ale nikdy nič nekupuje.
Rád chodím na stanicu, ale nikdy nikam necestujem.
Nie, nikto nie je tu.

V  RODINNOM  DOME

Môj brat má pri našom meste nový rodinný dom. Stojí v záhrade. Neďaleko je
autobusová zastávka.

Dom má pivnicu, prízemie a jedno poschodie. V pivnici má neveľkú, príjemnú miestnosť.
Tam sú sudy s bielym a červeným vínom, stôl a lavice. Často tam večer sedíme a pijeme jeho
dobré víno. V pivnici je tiež garáž a práčovňa.

Prvá miestnosť na prízemí je hala. Tam sú vešiaky, stojan na dáždniky, veľké zrkadlo,
skrinka na topánky a papuče. Vľavo je veľká obývačka: tam majú veľmi pekný nábytok. V kúte



Slovak Language Textbook Peace Corps / Slovakia 19

stojí nový veľký televízor. Pred televízorom sú pohodlné kreslá a malý stolík. Na stolíku ležia
časopisy. Na druhej strane je veľký stôl. Pri veľkom stole stoja stoličky. Nad stolom visí veľký
luster. V obývačke je knižnica. Môj brat a jeho žena veľa čítajú a majú zaujímavé knihy. Pri
obývačke je veľká terasa. Tam sedia, keď je teplo.

Pri stole sú dvere do kuchyne. Kuchyňa nie je veľmi veľká, ale má všetko, čo moderná
kuchyňa potrebuje. Je tam stôl, kde obyčajne raňajkujú. Je tam tiež sporák, chladnička a
mraznička. Pri kuchyni je veľká komora na potraviny.

Na prízemí je tiež pracovňa, kde môj brat pracuje. Má tam písací stôl, počítač a tlačiareň.
Na stole má telefón, odkazovač a fax. Na prízemí je tiež veľká kúpeľňa a WC.

Na prvom poschodí je jedna spálňa pre rodičov a dve spálne pre deti. Na poschodí je tiež
kúpeľňa a WC.

Pri spálni rodičov je veľký balkón. V spálni sú postele a skrine. V rohu stojí veľké
zrkadlo, malý stolík a stolička. A všade sú kvety. Je to naozaj krásny dom.



Slovak Language Textbook Peace Corps / Slovakia 20

10. LEKCIA DESIATA LEKCIA

Chcem telefonovať. Môžem ?

I.  TELEFÓN  

Situácia: Neviem, čo robí moja rodina v USA.
A: - Chcem telefonovať. Môžem?
B: - Áno, nech sa páči.
A: - Kde je telefón?
B: - Telefón je tam na chodbe.
A: - Ďakujem.

II.  OKNO       
Situácia: Sedíme v izbe. Je veľmi teplo.
A: - Chcem otvoriť okno. Môžem?
B: - Áno, nech sa páči.
A: - Ďakujem.
**************
(o chvíľu)
Situácia: Sedíme v izbe. Okno je otvorené. Je večer. Je zima.
A: - Chcem zatvoriť okno. Môžem?
B: - Áno, nech sa páči.

III.  DVERE
Situácia: Sedíme v izbe. Je veľmi teplo.
A: - Chcem otvoriť dvere. Môžem?
B: - Áno, samozrejme.
A: - Ďakujem.
*****************
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ÚLOHA

Hovorte dialógy!
Prepáčte, môžete mi povedať / ukázať, kde ...
- pošta, hotel, nemocnica, škola, gymnázim, kancelária, jedáleň, riaditeľ
/ riaditeľka...

ÚLOHA

Hovorte dialóg!
- pero, papier, slovník, 30 korún, zošit, knihu, walkman...

Sedíme v izbe. Dvere sú zatvorené. Je veľmi teplo.
A: - Chcem zatvoriť dvere. Môžem?
B: - Áno, samozrejme.

IV.  INFORMÁCIE
A: - Prepáčte, môžete mi povedať, kde je banka?
B: - Banka je tam vpravo.
A: - Ďakujem pekne.
****************
A: - Prepáčte, môžete mi ukázať, kde je banka?
B: - Banka je tam.
A: - Ďakujem pekne.

V.  DÁŽDNIK    
Situácia: Prší. Nemám dáždník.
A: - Potrebujem dáždník. Môžeš mi požičať dáždnik?
B: - Áno, pravdaže.
A: - Ďakujem.

VI .  VOĽNÉ MIESTO              
Situácia: Sme v jedálni
A: - Prepáčte, môžem si sadnúť?
B: - Áno, nech sa páči.
A: - Ďakujeme.



Slovak Language Textbook Peace Corps / Slovakia 22

ÚLOHA

1. Hovorte, čo chcete a môžete robiť v nedeľu!
2. Hovorte, čo nemôžete a čo musíte robiť cez  týždeň!

I.  MODÁLNE  VERBÁ  + INFINITÍV

CHCIEŤ
MUSIEŤ
MÔCŤ
VEDIEŤ
SMIEŤ

chcem - chcú
musím - musia
môžem - môžu
viem - vedia
smiem - smú

- Chcem cestovať autobusom.
- Musím ísť domov, už je neskoro.
- Môžem fajčiť v izbe?
- Viete hovoriť po španielsky?
- Tu nesmiem parkovať.

II. MODÁLNE  VERBÁ  + AKUZATÍV

CHCIEŤ - Chcem bielu kávu a maslovú žemľu.
VEDIEŤ - Peter vie anglickú gramatiku dobre, ale nevie hovoriť.

Pozor!
Verbum  POZNAŤ (poznám-poznajú) má význam podobný ako "vedieť", ale nie je to
modálne verbum a používame ho len s akuzatívom a najčastejšie pre osoby, mestá, štáty, miesta.
Príklady:
- Poznáte toho muža? - Nie, nepoznám. Kto je to?
- Poznám Slovensko, poznám aj Čechy, ale nepoznám Moravu.
- Poznám Bratislavu aj Trnavu, ale nepoznám Nitru.

III.  DVE VERBÁ  VO  VETE

Keď sú vo vete dve verbá, druhé verbum je vždy infinitív!
   1        2

- Som unavený. Idem spať!

       1            2
- Je 12 hodín.  Pôjdeme obedovať ?
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IV.  VERBÁ  SO  SUFIXOM -OVAŤ  A  -NÚŤ  (PRÉZENT)

ŠTUDOVAŤ ZABUDNÚŤ
študujem
študuješ
študuje
študujeme
študujete
študujú

zabudnem
zabudneš
zabudne
zabudneme
zabudnete
zabudnú

a tiež:
- OVAŤ: pracovať, kupovať, fotografovať, parkovať, raňajkovať, obedovať, telefonovať
- NÚŤ: sadnúť si, pichnúť (sa)

PRÁČKA   
A: - Moja košeľa je špinavá a moje tričko už tiež nie je čisté. Môžem si to vyprať?
B: - Samozrejme, práčka je v kúpeľni. Viete používať práčku?
A: - Môžete mi ukázať, ako sa používa? Smiem si požičať prášok na pranie? Ja už nemám.
B: - Áno, tam na poličke je AZÚR a možno aj PERSIL. Vezmite si!
A: - Ďakujem, zajtra kúpim nový prášok.

ŽEHLIČKA   
A: - Moja sukňa je celkom pokrčená. Chcem si vyžehliť sukňu. A aj blúzku. Môžem si požičať

vašu žehličku?
B: - Áno, nech sa páči, je v skrini. Za skriňou je tiež žehliaca doska.
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OBÝVAČKA  
A: - Je sedem hodín. Začínajú sa správy. Smiem zapnúť televízor?
A: - Televízor je pokazený, ale môžete zapnúť rádio.
A: - Tam už nie sú správy. V rádiu sú správy o šiestej.
B: - Môžete počúvať správy o desiatej.

DOMÁCA  ÚLOHA  
A: - Musím robiť domácu úlohu, ale je tu hluk. Peter, prosím ťa, smiem vypnúť televízor?
B: - Počkaj moment, prosím. Teraz sú správy. Potom vypnem televízor.

KINO (DIVADLO, ŠTADIÓN, KONCERT)    
A: - Kam idete?
B: - Ideme do kina. (...do divadla / na štadión / na koncert)
A: - Ja tiež chcem ísť do kina. Môžem ísť s vami?
B: - Samozrejme.
A: - Fajn. Počkajte moment!

OTÁZKA    
A: - Chcem sa vás niečo opýtať. Smiem?
B: - Áno, pravdaže. Pýtajte sa!
A: - Môžete mi povedať, koľko máte rokov?
B: - Mám 38 rokov.
************

- Môžete / Môžeš mi povedať, koľko je hodín? ..., kde je pošta? ...
************

- Smiem sa vás opýtať, kedy sú konzultácie? / ..., kde je pani riaditeľka?  atď.
************

- Smiem prosiť, slečna Marková?
- Prepáčte, netancujem.
************
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A: - Prepáčte, nechcem tú zelenú lampu. Môžete mi ukázať inú?
B: - Samozrejme. Chcete červenú alebo modrú?
************

A: - Ďakujem, nechcem kávu. Môžete mi dať čaj?
B: - Áno, pravdaže. S citrónom alebo s mliekom?
************

A: - Chcem jednu zeleninovú polievku, bravčové mäso a kyslú kapustu.
B: - Čo chcete piť? Máme pivo, víno a nealkoholické nápoje.
A: - Mám rád pivo, ale teraz nemôžem piť pivo, lebo šoférujem. Prosím si jednu FANTU.
B: - Nech sa páči!
************

A: - Eva vie výborne spievať a tancovať!
B: - A Ivan? Vie tiež spievať a tancovať?
A: - Nie, Ivan vie len jednu pieseň. A myslím, že vie tancovať len polku a tango.

ZASMEJME SA

Kuchárka rozbila šálku. Pani Nová sa hnevá:
- Ako môžete rozbiť takú peknú šálku? Môžete mi to vysvetliť?
- Môžem. Takto, - hovorí kuchárka a berie do ruky druhú šálku.
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11. LEKCIA JEDENÁSTA LEKCIA

Pán hlavný, jedálny lístok, prosím...

V  KAVIARNI

(Č = čašník,  H = hosť)

Č: - Dobrý deň. Čo si prajete?
H: - Dobrý deň. Prosím si kávu.
Č: - Nech sa páči.
(o chvíľu)
H: - Platím.
Č: - 19 korún.
H: - Nech sa páči.
Č: - Ďakujem. Dovidenia.
H: - Dovidenia.

V  CUKRÁRNI

(Č = čašník,  H = hosť)

Č: - Dobrý deň. Čo si prajete?
H: - Dobrý deň. Prosím si čierny čaj a tortu.
Č: - Nech sa páči.
(o chvíľu)
Č: - Prajete si ešte niečo?
H: - Ďakujem. To je všetko. Platím.
Č: - 42 korún.
H: - Nech sa páči.
Č: - Ďakujem. Dovidenia.
H: - Dovidenia.
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ÚLOHA

Hovorte!
Č: - Prosíte si šalát?
H:- Áno, prosím si.
Č: - Aký?
H: - Prosím si uhorkový šalát.
- Aký? —> džús, koláč
- Akú? —> polievku, zmrzlinu, kávu, ryžu, pizzu

ÚLOHA

Hovorte!
Č: - Čo si prajete?
H:- Prosím si zmrzlinu.
Č: - Akú?
H: - Akú máte?
Č: - Čokoládovú, citrónovú, kokosovú, vanilkovú.
H: - Prosím si citrónovú a čokoládovú zmrzlinu.
- Aký? —> džús, koláč, šalát
- Aké? —> pivo
- Akú? —> polievku, kávu, ryžu, pizzu, tortu

I.  ADJEKTÍVA A SUBSTANTÍVA  - NOMINATÍV PLURÁL

Nominatív singulár Nominatív plurál
(Mž)

- To je vysoký muž. - To sú vysokí muži.

Tiež:
starý pán - starí páni, mladý študent - mladí študenti, americký lektor - americkí lektori, dobrý
kamarát - dobrí kamaráti, ...

Pozor!
- ak je na konci  -k,  mení sa na  -c:  čašník - čašníci, úradník - úradníci...
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- ak má singulár pred posledným konsonantom -e-, v pluráli už nie je: chlapec - chlapci, minister
- ministri, herec - herci...
- Niektoré substantíva majú sufix:

-ia: brat - bratia, sused - susedia,
a  substantíva na -teľ: učiteľ - učitelia, priateľ - priatelia...

-ovia:  kolega - kolegovia, dedko - dedkovia, syn - synovia, otec - otcovia

II.  ADJEKTÍVA  A  SUBSTANTÍVA - NOMINATÍV  A AKUZATÍV
PLURÁLU

Nominatív singulár
 (Mn) (F) (N)

- To je...veľký stôl, pekný
koberec

- To je... pekná váza, stará
skriňa

- To je... nové auto, malé
more

Nominatív, akuzatív
plurál

- To sú.../- Vidím... veľké
stoly, pekné koberce

 - To sú.../- Vidím... pekné
vázy, staré skrine

 -To sú.../- Vidím...nové autá,
malé moria

-y
=e (mäkký konsonant)

-y
=e (mäkký konsonant)

(-o> -á / -e> -ia)
(-um> -á)

Tiež:
(Mn) - nie mäkký konsonant:  veľký dom - veľké domy, môj zošit - moje zošity, starý hotel -

staré hotely, vysoký strom - vysoké stromy, ten list - tie listy...
- mäkký konsonant:  veľký nôž - veľké nože, môj kôš  - moje koše, ten alkoholický
nápoj - tie alkoholické nápoje...

(F)  - nie mäkký konsonant: dobrá kniha - dobré knihy, moja izba - moje izby, naša záhrada -
naše záhrady, tá malá stolička - tie malé stoličky...
- mäkký konsonant: dlhá ulica - dlhé ulice, nová nemocnica - nové nemocnice, moja
skriňa - moje skrine, univerzitná knižnica - univerzitné knižnice...

(N)   -o:     moje pero - moje perá, veľké zrkadlo - veľké zrkadlá, to červené kreslo - tie červené
kreslá, dobré mydlo - dobré mydlá...
-um:  bratislavské múzeum - bratislavské múzeá, to nové privátne gymnázium - tie nové
privátne gymnáziá
-e:    krásne čisté more - krásne čisté moria, malé námestie - malé námestia...
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III.  FUTÚRUM  

dnes, teraz = prézent zajtra, potom = futúrum
"BYŤ" som

si
je

budem
budeš
bude

sme
ste
sú

budeme
budete
budú

VŠETKY VERBÁ:         budem + infinitív, napr.:
"ČÍTAŤ" čítam

čítaš
číta

budem čítať
budeš čítať
bude čítať

čítame
čítate
čítajú

budeme čítať
budete čítať
budú čítať

Príklady:
- Teraz nehovorím dobre po slovensky, ale myslím, že v októbri budem hovoriť dobre po
slovensky.
- Teraz neštudujem, ale večer budem študovať.

- Čo robíš? Píšeš list? - Nie, zajtra budem písať.
- Nepracujete? - Dnes? Dnes nepracujeme, je nedeľa! Zajtra budeme pracovať.
- Počúvaš správy? - Teraz nie. O siedmej budem počúvať správy.
- Cestujete dnes do Berlína? - Nie, na budúci týždeň budem cestovať do Berlína.

REŠTAURÁCIA

(P = Peter, K = Karol, E = Eva, H = hlavný, Č = čašník, S = servírka)

P: - Chcem si rezervovať miesto v reštaurácii. Slečna Eva, môžem použiť váš telefón?
E: - Samozrejme, pán Horák, nech sa páči.
P: - Haló, reštaurácia Casablanca? Dobrý deň, tu Horák. Máte dnes na obed ešte voľné miesto?

Áno? Výborne. Prosím vás, rezervujte mi jeden stôl pre dve osoby. Ďakujem, prídem o
13:00.

E: - Obedujete často v Casablance? To je veľmi drahá reštaurácia.
P: - Viem, ale neobedujem často v reštaurácii. Ozaj, smiem vás pozvať na obed?
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E: - Ale nie, pán Horák, ja obedujem v škole.
P: - Prosím vás, poďte! Už som rezervoval dve miesta.
E: - Dobre.
************

Č: - Prepáčte, pane, všetko je obsadené.
P: - Ja mám rezervované dve miesta na meno Horák.
Č: - To je v poriadku. Nech sa páči. Tu je váš stôl. A tu sú jedálne lístky. Čo budete piť?
P: - Evia, prosíte si aperitív? Dobre, tak dvakrát Cinzano. A potom nejaké biele víno. Máte

Müller-Thurgau? Dobre, tak jednu fľašu. - Nech sa páči, Eva, tu máte jedálny lístok.
Č: - Čo si prajete?
E: - Prosím si zeleninovú polievku, potom rybu a veľký šalát!
P: - Nechcete predjedlo? Ja si dám šunku, hovädziu polievku, pečené mäso a zemiaky. A tiež

šalát.
E: - Nie, predjedlo nechcem. Nesmiem tak veľa jesť, mám diétu. Vy nebudete jesť ryby?
P: - Nie, nemám rád ryby. - Pozrite, tam je náš kolega Karol! Už nás vidí!
K: - Ahoj, Eva! Ahoj, Peter! Máte tu ešte voľné miesto? Fajn.
P: - Chodíš sem často, Karol? Kedy je tu otvorené?
K: - Myslím, že tu je otvorené každý deň, ale môžeme sa opýtať čašníka.
E: - Je to tu veľmi pekné a jedlo je výborné!
************

S: - Prajete si zákusok? Alebo si prosíte zmrzlinu?
E: - Zákusok si neprosím, ale prosím si kávu. Máte viedenskú kávu? Dobre - a veľa šľahačky!
P: - Ja si prosím ovocnú tortu.
K: - A ja si prosím jeden jablkový koláč. Slečna, kedy máte otvorené?
S: - Máme otvorené každý deň od jedenástej do polnoci. Prajete si ešte niečo?
P: - Nie, ďakujem a platím!
S: - Moment, hneď zavolám pána hlavného.
************

H: - Prosím?
P: - Platím.
H: - Platíte spolu alebo osobitne?
P: - Spolu.
H: - Hneď vám prinesiem účet.
K: - Peter, to nemôžeš všetko platiť sám!
P: - Prečo nie? Môžem.
K: - Tak dobre, nabudúce platím ja.
E: - Ďakujem, pán Horák.

ZASMEJME SA
- Môj syn je veľmi talentovaný. Všetko, čo napíše, čítajú ľudia s veľkým záujmom.
- Naozaj? A pre ktoré noviny píše?
- On pracuje v kuchyni veľkého hotela a píše tam jedálne lístky.
***********************
- Pán hlavný, chcem sa dobre najesť. Čo mi môžete poradiť?
- Inú reštauráciu.
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ÚLOHA

Odpovedajte!

12. LEKCIA DVANÁSTA LEKCIA

Dnes zase opakujeme.  

PRACOVNÝ DEŇ

(A - Karol, B - Milan)
A: - To je hrozné. Nikdy nemám čas! Každé ráno nakupujem, potom utekám do práce a celý deň

som v práci. Poobede musím ísť do mesta navštíviť moju matku. Potom pôjdem na poštu,
potom kúpim kvety pre Evu, lebo má dnes narodeniny.

B: - A čo budeš robiť večer?
A: - Hovorím ti: Eva má narodeniny a chce ísť do reštaurácie na večeru.

Domov prídem zase neskoro a budem unavený. Doma už nič
neurobím. A musím prať, žehliť, vysávať, urobiť poriadok v izbe... .

B: - Prať, žehliť a vysávať môžeš zajtra poobede.
A: - Zajtra? Každú stredu chodím na angličtinu.
B: - Tak vo štvrtok.
A: - Ale vo štvrtok obyčajne chodíme s Evou do kina alebo na koncert.
B: - A v piatok?
A: - V piatok naozaj nemôžem. Budem cestovať do Vysokých Tatier. Cez víkend chcem

relaxovať. A čo budeš robiť dnes ty, Milan?
B: - Je utorok. Každý utorok poobede chodím do fitnescentra. Večer som obyčajne veľmi

unavený. Pozerám televíziu a potom idem spať. Ale dnes je fitnescentrum zatvorené. Možno
pôjdem s Ferom do kina a potom na jedno pivo.

A: - Prepáč, Milan, ale môj autobus je už tu! Tak čau!
B: - Karol, prajem Eve všetko najlepšie k narodeninám. Ahoj.

1. Čo robí Karol každé ráno?
2. Čo robí Karol doobeda?

3. Čo bude robiť Karol poobede?
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ÚLOHA
Hovorte, čo robíte každý deň (obyčajne, často...),  čo pri tom
používate, kde to robíte!
Napr.: Často periem. Používam práčku, prášok na pranie, teplú vodu.
Periem v kúpeľni. ......Niekedy žehlím. Používam žehličku, žehliacu
dosku. Žehlím v kuchyni. ... atď.

4. Čo bude robiť večer?
5. Čo robí Karol každú stredu?
6. Čo robí Karol obyčajne vo štvrtok?
7. Čo bude robiť Karol v piatok a cez víkend?
8. Čo robí Milan každý utorok poobede?
9. Čo robí Milan obyčajne v utorok večer?
10. Prečo Milan nepôjde do fitnescentra?
11. Čo bude robiť Milan poobede?

HURÁ, IDEM NA DOVOLENKU

(A - Zuzka, B - Peter)
A: - Fuj, to je teplo!
B: - Máš pravdu, Zuzka, ale ja som rád! Idem na dovolenku!
A: - Áno? Fajn. Peter, poď a rozprávaj mi o tvojej dovolenke! Kedy ideš? Ako ideš? Kam ideš? S

kým ideš?
B: - Počkaj, počkaj, pomaly! Poď, sadneme si do parku!
A: - Dobre. Už som veľmi zvedavá!
B: - Tak: odchádzam poobede autobusom a budeme cestovať asi 30 hodín.
A: - Kam budeš cestovať? K moru?
B: - Jasné! Keď je tak horúco, najlepšie je niekde pri

vode. Videl som prospekty. Bude to krásne.
Hotel je perfektný, mestečko je veľmi pekné, izby
sú pohodlné s televízorom a telefónom. Budem
mať izbu s balkónom.

A: - A kde budete jesť?
B: - Mám plnú penziu - raňajky, obed aj večeru.

Všetko je v hotelovej reštaurácii. Budem tam mať
malé rádio aj walkman. Ráno si tam budem
kupovať nejaké noviny. Celý deň budem ležať pri
vode, budem čítať, počúvať hudbu...

A: - A čo, keď bude pršať?
B: - Tam? Prosím ťa, tam neprší celé leto! A keď bude trochu chladno, budem chodiť na

prechádzky. Okolo sú lesy, neďaleko sú hory... Perfektná dovolenka! A čo ty, Zuzka, kam
pôjdeš na dovolenku?

A: - Ja pôjdem na dovolenku s celou rodinou k babke na dedinu.
B: - Keď sa vrátim, budem ti o všetkom rozprávať. Tak sa maj dobre!
A: - Ahoj! A šťastnú cestu!
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ÚLOHA

Hovorte!
1. Kam pôjde na dovolenku Peter?

- Ako bude Peter cestovať?
- Kde bude bývať?
- Čo bude robiť robiť cez deň?
- Čo bude robiť, ak bude pršať?

2. Kam pôjde na dovolenku Zuzka?

ÚLOHA

Hovorte:
Kam chodíte na dovolenku vy?

NA VIDIEKU

(A - Vlado Múdry, B - Fero Nový)
A: - Pán Nový, čo ste robili včera?
B: - Boli sme s rodinou na vidieku. Môj priateľ si

kúpil nový dom a pozval nás na návštevu. Bol
to pekný víkend.

A: - A aký je ich dom?
B: - Krásny! Miesto, kde bývajú, je pekná malá

dedina. Je tam ticho, dobrý vzduch, veľké
jazero.

A: - Je to ďaleko od mesta?
B: - Nie, chodí tam autobus aj vlak. Cesta

autobusom je kratšia. Autobus stojí na námestí.
Potom musíte ísť kúsok pešo. Vpravo aj vľavo
sú vysoké stromy. Môj priateľ má auto, tak do mesta sme išli autom.

A: - Je váš priateľ spokojný?
B: - Áno, on je spokojný, aj jeho žena je spokojná. Len deti nie sú spokojné, chcú bývať v meste,

kde sú diskotéky, kiná, divadlá. V meste bývajú ich kamaráti a kamarátky, do školy nemajú
ďaleko... Viete, mladí ľudia!

A: - A čo vaše deti?
B: - Naše deti chcú bývať na dedine. Ale neviem, ako dlho!
A: - Môžete urobiť malú výmenu: vaše deti môžu ísť na dedinu a jeho deti k vám! Potom uvidíte!
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ÚLOHA

Odpovedajte!
Čo robil pán Nový cez víkend?

- Kde bol? Prečo?
- Ako tam môžete cestovať?
- Ako cestoval pán Nový domov? S kým?
- Kde chcú bývať deti pána Nového? Kde chcú bývať deti jeho
priateľa? Prečo?

ÚLOHA

Hovorte, aký je život v meste a na dedine! Aké výhody má mesto?
Aké výhody má dedina?

B: - Pán Múdry, to je dobrý nápad! Naozaj, v lete to môžeme urobiť!

RECEPT

A: - Mňam, mňam. To bolo dobré. Čo to bolo?
B: - Fazuľová polievka, plnená haruľa, uhorkový šalát a jablková štrúdľa.

A: - Ako robíš tú ha... ha... Ako sa to volá?
B: - Haruľa. Je to zemiaková placka. Ak chceš, dám ti recept. Je to

veľmi jednoduché:

Haruľa
Surové zemiaky očistíme, postrúhame na jemno a potom zmiešame
s hladkou múkou a vajíčkami na mäkké cesto. Pridáme soľ, čierne
korenie a pretlačený cesnak. Na horúcom oleji vyprážame potom z
oboch strán tenké alebo hrubé placky. Tenké harule môžeme plniť
mäsovou alebo zeleninovou plnkou.

Jablkový  závin  - štrúdľa
Môžeme kúpiť hotové cesto (štrúdľové alebo lístkové). Štrúdľové cesto doma rozložíme na
čistom, vlhkom obruse (lístkové cesto musíme na pomúčenej doske rozvaľkať). Pokvapkáme
olejom, posypeme cukrom a makom a položíme na to očistené, na malé kolieska pokrájané
jablká. Potom stočíme cesto a opatrne ho dáme na plech. Potrieme olejom a pečieme asi 20
minút v rúre.
Takto možno urobiť aj závin z iného ovocia, napr.: dobré sú čerešne alebo hrozno, ale možno
urobiť aj závin s tvarohovou plnkou. Potom ale nedávame mak. Tvaroh zmiešame s cukrom,
vajciami, hrozienkami a pridáme vanilkový cukor. Namiesto maku možno dať orechy alebo
strúhanku.

A: - Ďakujem za recepty. Musím to doma vyskúšať!
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ÚLOHA

Hovorte, ako varíte vaše obľúbené jedlo!

ZASMEJME SA
Pred kolibou vysoko v horách zastaví elegantné auto. Vystúpi cudzinec. Chvíľu sa pozerá na
krásnu panorámu, na ovce a potom hovorí bačovi:
- Sprechen Sie Deutsch?
- ???
- Do you speak English?
- ???
- Parlez vous francais?
- ???
Cudzinec mávne rukou, nastúpi do auta a odíde.
- Vidíte, bača, - hovorí mu jeden valach, - ako je dôležité poznať cudzie jazyky. Aj my sa musíme
naučiť aspoň jeden.
- Ále, čo! Pozri: ten vedel toľko jazykov a nič sa nedozvedel.
*********************
- Kam pôjdeme na dovolenku?
- Ak budeme mať peniaze, pôjdeme na Balkán. Ak nebudeme mať peniaze, na balkón.
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13. LEKCIA TRINÁSTA LEKCIA

- Kde predávajú známky?

- Tam pri druhom okienku.

NA POŠTE
A: - Dobrý deň. Prosím, kde môžem podať list?
B: - Pri okienku č. dva.
A: - Prepáčte, kde je okienko č. dva?
B: - Okienko č. dva je tam vzadu vpravo.
A: - Ďakujem.
****************

A: - Dobrý deň. Chcem poslať list do USA. Koľko to stojí?
B: - Chcete list poslať letecky alebo obyčajne?
A: - Letecky.
B: - 12 korún.
A: - Ďakujem.

Frázy, ktoré používame na pošte

- Prosím si jednu známku za 3 koruny a jednu za 6 korún.
- Máte známky za 12 korún? Prosím si štyri.

- Koľko stojí list a pohľadnica do Nemecka (...do Francúzska, ...do USA,
...do Japonska)?
- Môžem poslať balík do cudziny? Musím ísť na colnicu? Kde je colnica?
- Požičajte mi, prosím, telefónny zoznam.
- Aké je smerové číslo do Holandska?
- 0031.
- Ďakujem. A aké číslo má Amsterdam?
- 003120.
- Nemáte telefónny zoznam pre Košice?
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ÚLOHA

Doplňte vhodné slová!

- Žiaľ nie, musíte volať informácie. To je číslo 121.
- Neviete, aké PSČ (poštové smerovacie číslo) má Poprad?
- Zabudol som. Tam je zoznam, pozrite sa!
- Aha, už vidím: je to 058 01. Ďakujem!
- Vy ste pán Horák? Máte doporučený list.
- Ďakujem.
- Prosím si váš podpis. / Podpíšte tu, prosím!

- Akú  ______________________ potrebujem, keď chcem poslať list do USA?

- Kedy je naša pošta ______________________  ?
- Kde je tu blízko telefónny ______________________ ? Musím telefonovať.
- Pri ktorom  ______________________ môžem podať peniaze?
- Môžete mi dať telefónny ______________________ ? Asi mám zlé telefónne číslo.
- Môžem ______________________ na pošte? Doma nemám fax.

V BANKE

A: - Dobrý deň. Chcel by som si otvoriť účet.
B: - Aký?

A: - Osobný.
B: - Chcete korunový alebo devízový účet?
A: - Korunový.
B: - Prosím si váš občiansky preukaz.
A: - Nech sa páči.
B: - Vaša adresa?
A: - Peace Corps, Kremnická č. 6, Bratislava.
B: - Ďakujem. Prosím, podpíšte sa.
******************

A: - Máme vám posielať výpisy z účtu na vašu adresu
       alebo si po výpisy budete chodiť?
B: - Budem chodiť osobne.
A: - V poriadku.
******************

A: - Chcete tiež platobnú kartu?
B: - Áno, chcem.
A: - Prosím, vyplňte tento formulár.
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B: - Nech sa páči.
A: - Platobnú kartu budete mať o 4 týždne.
B: - Môžem mať moje číslo?
A: - Vaše číslo? Nie, to nie je možné. Číslo vám pošleme. Na vašu platobnú kartu môžete vybrať

2000 korún za jeden deň.
B: - To je maximum?
A: - Áno.
******************

A: - Koľko korún musím vložiť?
B: - 500 korún. Tam je pokladňa, tam môžete vložiť peniaze.
A: - Ďakujem.
******************

A: - Chcem vložiť peniaze na môj účet.
B: - Koľko korún chcete vložiť?
A: - 3000.
B: - Prosím, vyplňte tento formulár.
A: - Nech sa páči.
B: - Ďakujem. Prosím, podpíšte sa. Tam je pokladňa, tam môžete vložiť peniaze.
******************

A: - Chcel by som vybrať peniaze.
B: - Prosím si váš občiansky preukaz.
A: - Nech sa páči.
B: - Koľko korún chcete vybrať?
A: - 500.
B: - Prosím, podpíšte sa. Ďakujem.

I. DATÍV singulár - SUBSTANTÍVA a ADJEKTÍVA

KU  KOMU  ideš? K  ČOMU  ideš? adjektíva substantíva
Idem k ZUBNÉMU
LEKÁROVI

------------- -ÉMU - OVI (Mž)

------------- Idem   k NOVÉMU
HOTELU

-ÉMU -U    (Mn)

------------- Idem    k ČIERNEMU
MORU

-ÉMU -U     (N)

Idem k  STAREJ
MATKE,
k  MOJEJ  KOLEGYNI

Idem k NAŠEJ  ŠKOLE,

k NOVEJ  NEMOCNICI

-EJ
         (F)
-E

-I (mäkký
      konsonant)



Slovak Language Textbook Peace Corps / Slovakia 4

II.  KEDY  POUŽÍVAME  DATÍV?
A)  + prepozície

K/KU Idem  k  domu. Idem  k  oknu. Idem  k  skrinke.

OPROTI Bývam oproti hotelu. Bývam oproti kinu. Bývam oproti škole.

PROTI
Ľudia musia bojovať proti rasizmu, fašizmu.
Lekári bojujú proti rakovine.
New York hrá proti Chicagu.

NAPROTI
Je neskoro večer. Moja žena práve pricestovala. Telefonuje zo stanice: "Prosím ťa, môžeš prísť?
Mám ťažký kufor a bojím sa ísť sama domov."Hovorím kamarátovi: "Prepáč, musím ísť  mojej
žene naproti!"

VĎAKA
Bol som veľmi chorý. Potom mi dal lekár nový liek. Vďaka tomu novému lieku som teraz
zdravý.

NAPRIEK 
Je zlé počasie - prší a je zima. Dážď je veľmi silný a je veľká zima. Napriek silnému dažďu a
veľkej zime musím ísť na stanicu.

B)  + verbá:

PÍSAŤ
- Včera som písal mojej kamarátke list.
POSLAŤ
- Musím poslať Ivanovi, Karolovi, Eve aj Katke pohľadnicu.
GRATULOVAŤ
- Poď! Kúpime kvety a budeme gratulovať našej profesorke.
DAŤ
- Komu si dal lístky do kina?
- Jeden som dal Eve, jeden Katke, dva lístky som dal Petrovi a Ivanovi. Mám ešte tri lístky.
Komu ich mám dať?
- Ešte musíme dať jeden lístok riaditeľovi a jeden dáme Jožovi Novákovi.
TELEFONOVAŤ
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- Včera večer som telefonoval mojej sestre.
PATRIŤ
- Komu patrí tá kniha?
- Ktorá? Tá anglická? Tá anglická kniha je moja, ale tá slovenská patrí môjmu kamarátovi.
POMÁHAŤ
- Pôjdeme v nedeľu na výlet?
- Nemôžem ísť na výlet. Musím pomáhať môjmu otcovi v záhrade.
ĎAKOVAŤ, POĎAKOVAŤ SA-
- Poďakoval som sa predavačke a odišiel som.
VERIŤ
- Peter Horák hovoril, že bol v lete v USA. Je to pravda?
- Ale kde. Bol u starej matky na dedine. Petrovi Horákovi neverím, vždy klame!

a tiež:  platiť, požičať (požičiam, požičajú), ukázať (ukážem, ukážu), ...

NA POŠTE
(A - pán Múdry, B - pán Novák)

A: - Dobrý deň, pán Novák, kam utekáte?
B: - Idem na poštu. Musím poslať nejaké listy, pohľadnicu a jeden balík. Chcem podať peniaze a

dva telegramy. Potrebujem kúpiť nejaké známky. A už je neskoro: poštu zatvárajú o šiestej!
A: - Fakt, už je skoro trištvrte na šesť. Poďte na stanicu! Tam je pošta otvorená 24 hodín denne.
B: - Ďakujem, pán Múdry, to je dobrý nápad! A nemusím tak utekať.
************
A: - No vidíte, všetko je už hotové.
B: - Fakt! Poslal som tri obyčajné a dva doporučené listy, tri pohľadnice a jeden expresný balík.

Kúpil som známky. Podal som peniaze a telegram, ale ešte musím telefonovať. V práci som
nemal čas. Počkáte ešte chvíľu?

A: - Samozrejme. Ja idem faxovať. Počkám tu v hale, dobre?
************
A: - Tak, všetko hotové?
B: - Žiaľ nie. Nikto tam už nebol. Čo teraz?
A: - Viete čo? Pošlite fax! To je rýchle a ráno ho tam majú.
B: - Máte pravdu! Kde je fax?
A: - Tu, v druhej miestnosti. Poďte, teraz som tam bol.
B: - Ďakujem. Pán Múdry, môžem vás teraz pozvať na kávu

alebo na víno?
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ÚLOHA

Odpovedajte!
1. Čo musí pán Novák poslať?
2. Čo musí kúpiť?
3. Ktorá pošta je otvorená 24 hodín?
4. Čo robí pán Múdry na pošte?
5. Pán Novák telefonoval. Prečo musí poslať aj fax?
6. Kam idú pán Novák a pán Múdry potom?

ZASMEJME SA!

- Tá pošta je hrozná. Vôbec nepracuje. Pred tromi týždňami som napísal pohľadnicu z Prahy a
ešte stále ju mám vo vrecku.
*******************
- Ako sa voláte?
- Ernest Hemingway.
- To meno som už niekde počul.
- Samozrejme, už dvadsať rokov som poštár na vašej ulici.

ČO JE TO ?
1. Vpredu na obálku musím napísať ______________________ .
2. Neviem telefónne číslo. Potrebujem telefónny ______________________ .
3. Peter  ______________________  list do Kanady letecky.
4. Som v Prahe. Posielam kamarátovi ______________________ .
5. Pri okienku je veľa ľudí. Musím dlho ______________________ .
6. Chcem telefonovať. Musím ísť na ______________________ .
7. Telegram nie je dlhý. Je  ______________________ .
8. Kamarát píše priateľke  ______________________ .
9. Pošta nie je otvorená. Je ______________________ .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ÚLOHA

Odpovedajte!
1. Môžete cestovať na zimný štadión električkou? Ako môžete
cestovať? Ktorým číslom?
2. Môžete cestovať na zimný štadión tiež trolejbusom? Ktorým
číslom?
3. Ako môžete cestovať na nový zimný štadión?

14. LEKCIA ŠTRNÁSTA LEKCIA

- Ako sa dostanem
na futbalový štadión,
k hlavnej pošte,
do Petržalky...

ELEKTRIČKOU, AUTOBUSOM, TROLEJBUSOM?
(A - Američan, B - Slovák)

A: - Prosím vás, ako sa dostanem na zimný štadión? Môžem ísť touto električkou?
B: - Nie, nie. Na zimný štadión nechodí električka. Musíte ísť autobusom alebo trolejbusom. Na

zimný štadión ide autobus číslo 74 a 39. Alebo choďte kúsok peši a potom trolejbusom číslo
219.

A: - Naozaj? Nemôžem tam cestovať električkou?
B: - Električkou? Nie.
A: - Raz som tam už bol a myslím, že som cestoval električkou. Viem, že som vystúpil pri jazere

a potom vpravo bol zimný štadión.
B: - Aha, už viem. Vy chcete ísť na  n o v ý  zimný štadión! Máte pravdu. Tam chodí električka

číslo 9 a 12. Možno aj 8. Na zastávku električky sa dostanete tu podchodom. Potom musíte
ísť eskalátorom, kde je nápis "RUŽINOV". A je to, myslím, tretia alebo štvrtá zastávka.

A: - Ďakujem.

********************

A: - Prosím vás, tu je konečná autobusu 47?
B: - Áno, kam chcete ísť?
A: - Na stanicu. Čakám tu už dosť dlho, ale nič nešlo.
B: - Pozrite sa na tú tabuľu! Tu je "VÝSTUPIŠTE", tu ľudia len vystupujú. Choďte kúsok ďalej.

Tam za rohom je "NÁSTUPIŠTE", tam môžete nastúpiť.
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ÚLOHA

Odpovedajte!
1. Kde je zastávka trolejbusu číslo 218?
2. Kde si môžete kúpiť lístky na autobus alebo električku?
3. Kde je automat na lístky?

ÚLOHA

Odpovedajte!
1. Koľko stojí jeden obyčajný lístok v Bratislave?
2. Aké lístky existujú v Bratislave? (na koľko hodín)

A: - Ide štyridsaťsedmička priamo na stanicu alebo musím prestúpiť?
B: - Myslím, že ide priamo. Ale opýtajte sa šoféra!
A: - Ďakujem vám. Aha, myslím, že autobus už prichádza.
************
A: - Prosím vás, kde je zastávka trolejbusu číslo 218?
B: - Tu pred stanicou.
A: - A ešte niečo, kde si môžem kúpiť lístok? V novinovom stánku alebo u šoféra?
B: - V novinovom stánku alebo v automate. Automat je na zastávke.

A: - Ďakujem.

************
A: - Prepáčte, ktorý automat môžem použiť?
C: - Aký lístok potrebujete?
A: - Sú rôzne lístky?
C: - Áno. Pozrite sa: tento automat vydáva lístky na jednu cestu za desať korún.
A: - A ten druhý?
C: - Tu si môžete kúpiť 24-hodinový lístok alebo sú tu lístky na 48 alebo 72 hodín.
A: - Dobre. Budem v Bratislave do zajtra, tak si vezmem lístok na 24 hodín.

I. Čo odpovedáme na otázku  "KAM" ?
NA  (+Akuz.) K/KU  (+ Dat.)

(=nejdem dovnútra)
DO   (+Gen.)
(=idem dovnútra)

Kam idete? Kam idete? Kam idete?
Idem na poštu. Idem  k hotelu. Idem do divadla.
na stanicu
na štadión
na tenisové ihrisko

k Dunaju
k Novému mostu
k tržnici
ku kostolu svätého Martina
k Jurajovi, k lekárovi

do knižnice
do kina Hviezda
do obchodného domu
TESCO
do kaviarne MAYER
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II.  IMPERATÍV
- Je tu veľmi teplo, prosím ťa,   OTVOR  okno!
- Už je neskoro.  VYPNI  televízor a  SPI !

A) s jedným konsonantom na konci:
Infinitív 3. osoba plurál IMPERATÍV

"TY" / "VY"
čítať
hovoriť

ČÍTAJÚ
HOVORIA

ČÍTAJ ! ||  ČÍTAJTE !
HOVOR ! || HOVORTE !

Príklady:
- Nekupujte ten chlieb, je starý! Kúpte rožky alebo žemle!
- Píšte perom, nie ceurzkou!
- Počúvajte správy!
- Učte sa!
- Požičajte mi slovník, prosím!
- Daj mi to pero!

B) s dvoma konsonantmi na konci:
Infinitív 3. osoba plurálu IMPERATÍV

TY" / "VY"
zavrieť
spať

ZAVRÚ  + -I
SPIA       + -I

ZAVRI ! || ZAVRITE !
SPI !  ||  SPITE !

Príklady:
- Zavrite dvere, je tu zima!
- Už spite, zajtra musíme skoro vstať!
- Nech sa páči, sadnite si!
- Bolí vás hlava? Vezmite si aspirín!
- Prosím vás, zhasnite svetlo!
- Nefajči toľko!
- Vypni to rádio!
- Zapni, prosím ťa, televízor, budú správy!

C) Nepravidelné formy imperatívu:
Infinitív 3. osoba plurálu IMPERATÍV

"TY"  /  "VY "
povedať
jesť
piť
byť
---

POVEDIA
JEDIA
PIJÚ
---
---

POVEDZ !  ||  POVEDZTE!
JEDZ ! ||  JEDZTE !
PI !   ||  PITE !
BUĎ !   ||  BUĎTE !
POĎ !   ||  POĎTE !

Príklady:
- Povedzte mi, kde je pán riaditeľ!
- Povedz mi, kam ideš!
- Nech sa páči, jedzte ešte!
- Pite mlieko, je zdravé!
- Buďte taký dobrý, pomôžte mi!
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- Poďte s nami!
- Poď so mnou do kina!

III.  NIEKTORÉ  IREGULÁRNE  VERBÁ
PIŤ pijem / pijú Rád pijem mlieko. Čo pijete?
žiť žijem / žijú Moji rodičia žijú na dedine.
šiť šijem / šijú Matka šije nové šaty pre dcéru.

SMIAŤ SA smejem sa / smejú sa  Prečo sa smejete?

BRAŤ beriem / berú Prečo si berieš sveter? Je zima?
prať periem / perú Čo robíš? - Periem si košeľu.

ale pozor!  - hrať  -  hrám / hrajú

POZOR !
Minulý čas je vždy pravidelný:
piť - pil, pila, pilo / pili
smiať sa - smial sa, smiala sa, smialo sa / smiali sa
brať - bral, brala, bralo / brali

ZASMEJME SA!

Na trolejbusovej zastávke:
- Ahoj, Peter, už som ťa dávno nevidel. Už si sa oženil?
- Ešte nie.

- A na čo čakáš, prosím ťa?
- Na trolejbus.
*****************
- Požičaj mi tisíc korún!
- Nepožičiam.
- Tak mi požičaj aspoň päťsto!
- Nie!
- Sto!
- Ani korunu!
- Tak mi aspoň povedz, koľko je hodín!
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ÚLOHA
Odpovedajte!

15. LEKCIA PÄTNÁSTA LEKCIA

Včera som išiel na výlet, potom som bol v kine a večer
som pozeral televíziu.

ŠPORT
(A - pán Múdry, B - pán Novák)

A: - Pán Novák, športovali ste, keď ste boli mladý?
B: - Áno. Veľmi rád som plával. Niekedy som sa korčuľoval, ale

lyžovať sa neviem. V škole som niekedy hral volejbal. Hral som
aj tenis a stolný tenis, ale neviem hrať dobre. Futbal a hokej som
nikdy nemal rád. A nemám rád box!!

A: - Zaujímavé! Keď som bol malý, najradšej som hral futbal a
basketbal. Na hokej som sa chodil pozerať na zimný štadión, ale
sám som nikdy nehral. Keď som bol mladý, často som sa
lyžoval. Teraz beháme s manželkou celý rok. A čo vaše deti, pán
Novák?

B: - Moje deti sú veľmi rozdielne. Moja dcéra nešportuje, ale syn je fanatik. Má rád všetky
športy. Teraz chodí na karate, minulý rok v lete surfoval, bicykloval a chodil na dlhé túry. V
zime hrá často hokej. Šport je jeho veľké hobby. Myslím, že nemá iné hobby.

A: - Ale nie! Minulý týždeň som ho stretol v divadle.

1. Aký šport robil pán Novák, keď bol mladý?
2. Vie pán Novák lyžovať?
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ÚLOHA

Hovorte!
a) Aký šport máte rád / rada?
b) Aký šport ste robili v USA?

ÚLOHA
Hovorte!

A: - Ideš zajtra na výlet?
B: - Nie, nejdem na výlet. Na výlete som bol včera.

3. Aký šport pán Novák nemá rád?
4. Aký šport robil pán Múdry, keď bol mladý?
5. Aký šport pán Múdry nikdy nerobil?
6. Aký šport robí pán Múdry a jeho manželka teraz?
7. Aký šport robí dcéra pána Nováka?
8. Aký šport robí syn pána Nováka?

KAM  chodíte / idete?
na + Akuz.

KDE  ste  boli?
na + Lok.

-Často chodím na výlet.
-Teraz idem na prechádzku.
-Poďte tiež na exkurziu.
-Idete na návštevu ku Karolovi?
-V stredu chodím na tenis.
-Môj syn chodí na hokej.

-Aj včera som bol na výlete.
-Bol som na prechádzke v parku.
-Bol som na exkurzii minulý týždeň.
-Nie, u Karola som bol na návšteve včera.
-Minulú stredu som nebol na tenise.
-Aj v nedeľu bol na hokeji.

- zajtra na výlet - na výlete včera, v piatok večer na koncert - v stredu na koncerte, teraz na
prechádzku do parku - na prechádzke doobeda, v sobotu na návštevu k Johnovi - na návšteve

dnes doobeda, na kávu cez prestávku - na káve teraz

KINO

A: - Milan, nevieš, čo dnes hrajú v kine?
B: - Neviem, ale pozriem sa do novín. Nič zvláštne! Všetko som už videl.
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ÚLOHA

Odpovedajte na otázky!
Kedy ste boli poslednýkrát v kine?
Aký film ste videli? O čom bol film?

A: - Chodíš často do kina?
B: - Dosť často. Aj predvčerom som bol.
A: - Čo si videl?
B: - Videl som film Modré nebo . Bola to krásna komédia.
A: - Škoda, na ten film som chcel ísť.
B: - Fajn. Ten film sa dá vidieť aj dvakrát. Poď, ideme. Koľko je hodín?
A: - Naozaj chceš ísť? Je pol šiestej. Kedy hrajú?
B: - O šiestej. Poď, ešte máme čas!

PRI POKLADNICI
A: - Prosím si dva lístky.
P: - Na kedy?
A: - Na teraz.
P: - Na osemnástu je už vypredané, ale máme ešte

niekoľko lístkov na 20:30. Prosíte si?
A: - Moment prosím.
*************
A: - Milan, na teraz už nemajú lístky, ale môžeme ísť o pol

deviatej. Na pol deviatu ešte majú lístky!
B: - Fajn a teraz môžeme ísť na večeru. Pozývam ťa.
A: - Dobre a ja kúpim lístky.
************
A: - Prosím si dva lístky na 20:30. Osemnásty rad uprostred.
B: - Nech sa páči. 120 korún.
A: - Prosím.

DIVADLO
(M = Michal, E = Eva)

E: - Zajtra je sobota. Mohli by sme ísť niekam!
M: - Áno, dobre. Tak kam pôjdeme?
E: - Na obed pôjdeme k mojej mame. Potom budeme trochu relaxovať a pôjdeme

do Národnej galérie. Je tam výstava japonského umenia. Klára hovorila, že sú
tam krásne veci. Potom môžeme ísť na večeru do reštaurácie a večer pôjdeme do divadla. Čo
myslíš?

M: - Nno..., dobre. Ja som myslel, že pôjdeme na prechádzku, potom na pivo a večer ku
Karolovi hrať karty. Dlho sme tam neboli!

E: - Na pivo? Na pive si bol minulú sobotu a predminulú sobotu a... A myslím si, že pôjdeš na
pivo aj budúcu sobotu.

M: - No dobre, dobre! Ale - musíme ísť na obed k tvojej mame?
E: - Aha, ty nechceš ísť na obed k mojej mame. Ale ja variť nebudem! Chcem relaxovať.
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ÚLOHA

Odpovedajte!

M: - Fajn, pôjdeme na "čínu". Už sme dávno neboli v reštaurácii. Poďme do reštaurácie.  A kam
pôjdeme do divadla? Ale prosím, nie zase na balet!

E: - Prečo nie? Nebolo to Labutie jazero  krásne?
M: - Ale minule ten moderný balet bol strašný!
E: - No dobre. Máš šťastie, pôjdeme na  Aidu . To sa ti bude páčiť.
M: - Verdiho mám naozaj rád. Ale myslíš, že dostaneme lístky?
E: - Vieš, ja už lístky mám.
M: - Ách, Eva, Eva. Vidím, že si už všetko naplánovala.
E: - Uvidíš, bude to krásna sobota!

POOBEDE
E: - To je naozaj výborná reštaurácia.
M: - Je nová. A nie je tak veľmi drahá!
E: - Tak, a teraz pôjdeme do galérie.
M: - Fajn. Tak poďme.
************
M: - Už je šesť hodín! Kedy začína divadlo? O siedmej?
E: - Áno. Poď, pri divadle je bufet. Ja ešte nie som hladná, ale

niečo malé si dám. Napríklad šunkovú bagetu.
M: - Ja si dám šalát, kurča a jedno pivo. Som smädný! V galérii

bolo veľmi teplo a to kung-pao bolo veľmi pikantné.
E: - Prosím ťa, nepi pivo, lebo budeš v divadle zase spať!

PO  DIVADLE
M: - Mala si pravdu. Bolo to krásne! Nepôjdeme budúci týždeň na koncert?
E: - Ale, Michal! Som prekvapená.

1. Čo chce robiť Eva v sobotu? Ako chce relaxovať? Kam chce ísť na obed?
2. Čo chce robiť Michal v sobotu?
3. Kam pôjdu Eva a Michal na obed?
4. Kam išli po obede? Čo videli?
5. Kam išli na večeru? Čo jedli?
6. Čo hrali v divadle? Páčilo sa divadlo Michalovi?

I. KEDY ...  ?
A)  TERAZ  -  POTOM

- Čo budeme robiť?
- Teraz budeme relaxovať a potom pôjdeme do kina.
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Hovorte, čo budete robiť TERAZ a čo budete robiť POTOM!

Hovorte, čo budete robiť NAJPRV, POTOM a  NESKÔR!

- na obed - na návštevu, na kávu - do divadla, na prechádzku - na večeru, na tenis - do sauny, do
obchodného domu - domov

B)   NAJPRV - POTOM - NESKÔR
- Aký máte program?
- Najprv budem písať domácu úlohu, potom pôjdem na prechádzku a neskôr do kina.

na raňajky  -  do práce  -  na futbal, nakupovať -  do internátu  -  na tenis,
do mesta  -  na poštu  - na večeru, na návštevu  -  do reštaurácie -  na diskotéku,
do knižnice  -  do obchodného domu  -  na stanicu

II. KEDY? 

KOĽKO JE HODÍN? KEDY prídeš ?
7,15 / 19,15
- Je ŠTVRŤ NA OSEM.

O  7,15 / 19,15
- Prídem O ŠTVRŤ NA OSEM.

7,45 / 19,45
- Je TRIŠTVRTE NA OSEM.

O  7,45 / 19,45
- Prídem O TRIŠTVRTE NA OSEM.

7,30 /19,30
- Je POL ÔSMEJ.

O  7,30 /19,30
- Prídem O POL ÔSMEJ.

a)  pol + formy:
jednej, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej, siedmej, ôsmej, deviatej, desiatej, jedenástej,

dvanástej,
b) na otázku  kedy  vždy odpovedáme  o...  -ej!
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ÚLOHA

Pýtajte sa:
Kedy obyčajne vstávate? ...raňajkujete  ...cestujete do školy atď.
Používajte slová   "štvrť, pol, trištvrte" !

Pozor!
01,15; 13,15    - ŠTVRŤ NA DVE
01,45; 13,45    - TRIŠTVRTE NA DVE
01,30; 13,30     - POL DRUHEJ

10,15;  22,15     - ŠTVRŤ NA JEDENÁSŤ
10,45; 22,45      - TRIŠTVRTE NA JEDENÁSŤ
10,30; 22,30      - POL JEDENÁSTEJ

III.  MINULÝ  ČAS
- Čo ste robili včera?
- Ja som čítal a pozeral som sa na televíziu. Moja žena varila večeru. Potom sme večerali a
rozprávali sa.

A) Pravidelné verbá
ČÍTAŤ
M F N
ČÍTAL   SOM
ČÍTAL    SI
ČÍTAL

ČÍTA LA    SOM
ČÍTA LA      SI
ČÍTA LA ČÍTA LO
M, F, N
ČÍTALI      SME
ČÍTALI      STE
ČÍTALI

tiež: :
hovoriť   - hovoril, hovorila, hovorilo / hovorili
písať -   písal, písala, písalo / písali
chodiť -   chodil, chodila, chodilo / chodili
dať -   dal, dala, dalo / dali
spať -   spal, spala, spalo / spali
študovať - študoval, študovala, študovalo / študovali
a tak ďalej

B)  Nepravidelné verbá:
- I E Ť - -EL, -ELA, - ELO / -ELI
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ÚLOHA

Hovorte, čo ste robili včera, dnes ráno, minulý víkend, minulý
týždeň, minulý rok atď.

sedieť - sedel, sedela, sedelo / sedeli
chcieť - chcel, chcela, chcelo / chceli
vedieť - vedel, vedela, vedelo / vedeli
myslieť - myslel, myslela, myslelo / mysleli
vidieť - videl, videla, videlo / videli
rozumieť - rozumel, rozumela, rozumelo / rozumeli

BYŤ - bol, bola, bolo / boli  
JESŤ - jedol, jedla, jedlo / jedli
ÍSŤ  - (i)šiel, (i)šla, (i)šlo / (i)šli

Príklady:
- Včera som vás hľadal, ale neboli ste v kancelárii. Kde ste boli?
- Ráno som bol v meste, potom som bol na pošte.      (M)

bola bola         (F)
sme   boli sme boli       (pl.)

- Práve obedujeme. Chceš tiež obedovať?
- Nie, ďakujem, teraz som jedol. Jedol som polievku, mäso a zemiaky aj zákusok.

- Eva, čo si robila včera poobede?
- Najprv som išla na prechádzku, potom som išla na návštevu, ale večer som bola doma.

- Peter, čo si robil včera poobede?
- Najprv som jedol, potom som písal listy a neskôr som išiel do kina.

ZASMEJME SA
- Aké zvláštne, - povedal dedko, - to predsa nie je možné: dvadsaťosem hodín!
- Samozrejme, že nie, - odpovedala babka. - Práve si sa pozeral na teplomer!
***************
Otec bol nahnevaný na syna:
- Zase si sa neučil! Zase si dostal päťku! Keď mal Napoleon toľko rokov ako ty,

bol najlepší žiak v škole.
- Áno, otecko, ale keď mal toľko rokov ako ty, už bol francúzsky cisár.
***************
V obchodnom dome:
- Mami, kúp mi tú veľkú bábiku, ktorá spí!
- Ticho, Evička, to nie je bábika, to je predavačka!
***************
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- Viete plávať?
- Áno.
- Kde ste sa to naučili?
- Vo vode.
***************
- Poznáš Paľa Slivku?
- Poznám. A čo?
- Pred dvadsiatimi rokmi mal jedny staré nohavice. A dnes už má milióny...
- A načo potrebuje toľko nohavíc?
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16. LEKCIA ŠESTNÁSTA LEKCIA

- Čo si prajete?
- Prosím si ...
- Prajete si ešte niečo?

NA OBCHODNEJ ULICI

A = pani Kramárová, B = pani Terenová

A: - Dobrý deň, pani Terenová. Čo tu robíte?
B: - Dobrý deň, pani Kramárová. Nakupujem.
A: - Chodíte často sem na Obchodnú ulicu? Myslela som, že kupujete v tej novej samoobsluhe

na vašom sídlisku.
B: - Obyčajne tam nakupujem, ale keď mám čas, chodím sem. Je tu všetko na jednej ulici a je tu

lacnejšie. Naša samoobsluha je veľmi drahá.
A: - Ja chodím tiež sem. Už som dnes bola v mäsiarstve. Teraz ešte musím ísť do potravín a na

trh.
B: - Tak môžeme ísť spolu do potravín a potom na trh.

V  POTRAVINÁCH
A = pani Kramárová, B = pani Terenová, C = predavačka

C: - Dobrý deň. Čo si prajete?
A: - Dobrý deň. Prosím si jeden chlieb.
C: - Svetlý alebo tmavý?
A: - Svetlý.
C: - Nech sa páči. Prajete si ešte niečo?
A: - Nie, ďakujem, to je všetko.
C: - 18 korún.
A: - Nech sa páči.
C: - Ďakujem, dovidenia.
A: - Dovidenia.
******************
C: - Dobrý deň. Čo si prajete?
B: - Dobrý deň. Prosím si pol chleba a desať
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rožkov. Potom si prosím kilo kryštálového cukru a kilo hrubej múky.
C: - Nech sa páči. Prajete si ešte niečo?
B: - Áno, pohár medu, jedno maslo a dve škatuľky čierneho čaju.
C: - Nech sa páči. Je to všetko?
B: - Nie, ešte fľašu červeného vína a dve pivá.
C: - Všetko?
B: - Áno, to je všetko. Koľko platím?
C: - 289,60.
B: - Nech sa páči.
C: - Ďakujem. Dovidenia.
B: - Dovidenia.

V  SAMOOBSLUHE
A: - Máte nejaké konzervy?
C: - Áno, pravdaže. Choďte tam dozadu. Keď pôjdete doľava, tam sú

konzervy, vľavo nájdete polievky a cestoviny. Sú tam aj džúsy a
nealkoholické nápoje, trvanlivé mlieko a mrazené potraviny.

A: - Špagety nemáte? Nevidela som.
C: - Prepáčte, už nie sú. Ale máme iné cestoviny.
********************
B: - Tak, pani Kramárová, teraz môžeme ísť na trh.
A: - Nechceli ste ísť ešte do mäsiarstva?
B: - Áno, ale moje tašky sú už veľmi ťažké. Potrebujem ešte kúsok tvrdého syra, ale ten kúpim

zajtra.

KDE , ČO kupujeme ?

POTRAVINY

OVOCIE-ZELENINA

TRH

MÄSO-ÚDENINY

AKO  kupujeme POTRAVINY?

kilo kilá kíl
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hrubá múka
práškový cukor
mäso
saláma

Prosím si 1 2,3,4 5,6 hrubej múky
práškového cukru
mäsa
salámy
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fľašu fľaše fliaš
kola
biele víno
svetlé pivo

Prosím si
Vezmem si
Potrebujem

1 2,3,4 5,6 koly
bieleho vína
svetlého piva

škatuľku škatuľky škatuliek
čierny čaj
mäkký syr

Prosím si
Dajte mi
Potrebujem

1 2,3,4 5,6 čierneho čaju
mäkkého syra

pohár poháre pohárov
med
jahodový džem

Prosím si
Vezmem si
Potrebujem

1 2,3,4 5,6 medu
jahodového džemu

VÁHY:
(jedno) kilo = 1 kilogram = 1000 gramov
pol kila = 500 gramov
štvrť kila = 250 gramov
10..deka  = 100 gramov

DUTÉ MIERY:
(jeden) liter /  pol litra   /  štvrť
litra
(jedno) deci (=0,1 litra)   /  pol deci

Príklady:
- Prosím si kilo bravčového mäsa a kilo hovädzieho mäsa.
- Prosím si pol kila bryndze a štvrť kila masla.
- Dajte mi desať deka maďarskej salámy.
- Prosím si liter mlieka.
- Prosím si dve deci červeného vína.
- Koľko džúsu si prosíte? Dve alebo tri deci džúsu?
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GENITÍV  - kvantitatívny
adjektíva substantíva

Prosím si kilo bravčového mäsa -ÉHO -A Mn
Prosím si kilo čerstvého cesnaku -ÉHO -U
Prosím si kilo mäkkej salámy -EJ -Y F
Prosím si kilo červenej cibule -EJ -E  (mäkký konsonant)
- Prosím si pohár maďarského leča -ÉHO -A N

GENITÍV   "KVANTITATÍVNY"   odpovedá na otázku  KOĽKO ?

Príklady:
- Jedol si už niečo?
- Áno, jedol som chlieb  (akuzatív -nehovorím koľko).
- Koľko chleba si jedol?
- Jedol som dva kusy chleba  (genitív - hovorím koľko).

- Čo ti je? Si chorý?
- Nie, nie som chorý. Pil som slivovicu  (akuzatív - nehovorím koľko).
- Pil si veľa?
- Áno, veľa. Skoro pol litra slivovice (genitív - hovorím koľko).

- Čo ste pili?
- Pil som mlieko  (akuzatív - nehovorím
koľko).
- Koľko?

- Pil som jeden pohár mlieka  (genitív - hovorím koľko).

POZOR!
- Slová, ktoré nemajú plurál (nemôžeme počítať) alebo ho
nepoužívame (cukor, mlieko, múka, káva...), dávame do genitívu
singuláru !

- Mn - sufix  -A   (syr - syra)
alebo   sufix  -U   (čaj - čaju)
(Neexistuje presné pravidlo, kedy ktorý sufix používame!)

ZASMEJME SA!

- Dedko, nezabudni, musíš kúpiť dve veci: mlieko a maslo!
O hodinu sa dedko vrátil a priniesol - zápalky.
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- Zase si zabudol! Hovorila som ti, že máš kúpiť dve veci: zápalky a sviečky.
************
Dvaja muži sedia pri pive:
- Boli časy, keď muži nosili sukne...
- Nielen muži! Ja sa pamätám, že aj ženy!
************
- Prosím ťa, čo si si to obliekol? Máš veľa peňazí a nosíš taký starý, roztrhaný kabát!
- To je taktika, milý kamarát! Žena mi povedala, že ak si oblečiem ten starý kabát, nikam so
mnou nepôjde!
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17. LEKCIA SEDEMNÁSTA LEKCIA

- Idete na večierok?
- Chcem ísť, ale čo si
oblečiem?

PRI BAROVOM PULTE
(L = Laco, P = Peter, K = Klaudia,
M = Monika)

L: - Pozri sa, Peter. Tá Klaudia je krásna!
P: - Fakt. Vyzerá fantasticky v tých červených šatách.
L: - Počkaj! Klaudia nemá červené šaty, ale modré! Červené šaty má Monika.
P: - Aha, už vidím. To je Klaudia? Vyzerá výborne! Ešte pred rokom bola malé dievča! A teraz

má krásnu štíhlu, vysokú postavu. Má pekné nohy a... A kto je to dievča vedľa Moniky?
Vyzerá strašne! Ako môže ísť tak na večierok?

L: - Myslím, že je to Jarmila. Naozaj - tie topánky... . Kvetovaná blúzka a pruhovaný kostým, no
neviem... A jej sukňa je veľmi krátka, lebo má tučné, krátke nohy. Čo nemá doma zrkadlo?
Ale, pozri sa, tvár nemá škaredú!

P: - To je pravda: má pekné modré oči, rovný nos, pekné pery. A má krásne vlasy! Aha, Monika
a Klaudia idú sem!

K + M: - Ahojte, chlapci! Ako sa zabávate?
L + P: - Dobre! Dáte si niečo?
K: - Laco, objednaj víno! A nemáš cigaretu?
L: - Ty fajčíš? Musí také mladé dievča fajčiť?
K: - Nemusí, ale už som dáma!
P: - Nech sa páči, ale mám len sparty.
K: - Sparty? Ja fajčím len rothmansky.
P: - A čo ty, Monika? Aj ty fajčíš?
M: - Ďakujem, nie. Nepijem a nefajčím. Ale dám si minerálku.
K: - Poď, Monika. Tam je Charlie! Ten má určite nejaké lepšie cigarety. Čau!
M: - Choď, ja sa ešte trochu porozprávam.
P: - Monika, smiem prosiť?
M: - Dobre.
************

(O chvíľu)
L: - Kde je Monika?
P: - Išla ku Klaudii. Vieš, že je to sympatické dievča? Mali sme zaujímavý rozhovor.
L: - Máš pravdu! Klaudia je krásna a vyzerá sympaticky. Ale ...
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ĹUDSKÉ TELO
- hlava, tvár, oko / oči, nos, ucho /uši, ústa, zuby, jazyk, čelo, vlasy

ĹUDSKÉ TELO
- hlava
- krk, brucho, chrbát, ruka, noha, prst
- srdce

AKÍ SME
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ÚLOHA

Aký je váš priateľ? Aká je vaša priateľka?

POSTAVA
vysoká - nízka, tučná - štíhla, dobrá - zlá, atletická

TVÁR
okrúhla, oválna, hranatá, pekná - škaredá

VLASY
hnedé, čierne, sivé, blond
rovné, kučeravé
dlhé, krátke, polodlhé

POVAHA
príjemná - nepríjemná, egoistická (egoista), optimistická - pesimistická (optimista - pesimista),
veselá - smutná, priateľská

ČO NOSÍME?
MUŽI
- košeľa, kravata, sako, nohavice, oblek (= sako + nohavice)

           

ŽENY
šaty, sukňa, blúzka, kostým

       

MUŽI A ŽENY
- ponožky, topánky, nohavice, sako
- plavky, šortky, tričko
-  sveter, pulóver
- bunda, vetrovka,
- kabát, šál, klobúk, čiapka, rukavice
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ÚLOHA

Hovorte:
a) Čo obyčajne nosíte?
b) Čo máte dnes oblečené?
c) Čo nosíte rád / rada?

          

              

         

I. GENITÍV  (Mž)  -  SUBSTANTÍVA A ADJEKTÍVA

- Dostal som list od môjho malého brata.        -ÉHO   -A
- Bol som u nášho lekára.
- Pýtal som sa amerického lektora.

II. GENITÍV - OTÁZKY
Od  KOHO je list?  Od starého otca.
Z  ČOHO  je prsteň?     Zo zlata.           
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III.  GENITÍV  POSESÍVNY
- Môj starý otec má dom.
  To je dom môjho starého otca.

- Moja kamarátka má nové auto.
  To je auto mojej kamarátky.

- Kde je Slovenské národné divadlo?
- Tam je budova Slovenského národného divadla.

IV.  PREPOZÍCIE  + GENITÍV
od, do, z / zo, bez, vedľa, okolo, okrem, u, uprostred, mimo

Príklady:
- Sedel som vedľa jedného chorého muža.
- Odišiel som bez vetrovky a bez kabáta a bolo mi zima.
- Včera som bol u zubného lekára.
- Som z Bratislavy.
- To sú hodinky zo Švajčiarska.
- Cez víkend chcem ísť do múzea alebo do divadla.
- Okrem tvojho brata Ivana sú tu všetci.
- Prechádzali sme sa okolo jazera.
- Máme kurz od júna do septembra. Učíme sa od pondelka do piatku.
- Uprostred nášho mesta je park a uprostred parku je pekná fontána.

NA VEČIERKU
(J = Jana, V = Viera, I = Ivana, R =

Rasťo)

J: - Dobrý večer, Viera a Ivana! To je môj priateľ Rasťo. -
Rasťo, to je Viera a to je Ivana, moje kolegyne.

R: - Teší ma. Veľa som o vás počul.
I: - Teší ma. Aj my sme o vás veľa počuli. Jana stále

rozpráva o vás, čo robíte, kam cestujete, čo máte rád.
V: - Ale Ivana! Teší ma tiež, pán inžinier.
J: - Myslím, že by ste si mohli potykať. Dúfam, že budeme

dobrí priatelia!
R: - Dobre, objednám fľašu vína. Alebo pijete niečo iné?
************
I: - Dobre, že išli tancovať. Ja som si myslela, že Rasťo nie

je taký starý. Myslím, že má 35 alebo 38 rokov!
V: - No a čo? Jana má 33. A my už máme 30!
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I: - Prepáč, ja mám len 29 a pol! A on je skoro plešatý a tie fúzy! A nie je veľmi štíhly! A už má
nejaké sivé vlasy!

V: - Ja si myslím, že má veľmi dobrú postavu. Nie, je veľmi vysoký, ale vyzerá veľmi športovo. Je
dobre oblečený a nosí zaujímavé okuliare!

I: - Ale taký!! Muž musí byť vysoký, štíhly, svalnatý, elegantný, musí mať modré oči a čierne
vlasy.

V: - Áno, ako tvoj Fero! Je mladý, ale je tučný a malý, má hnedé oči a nevyzerá ako... filmová
hviezda!

I: - Jaj, Fero! Ale vieš, akú má vilu? Vieš, aké má auto? A vieš, koľko má peňazí?

ZASMEJME SA!
V Japonsku vyrobili superpočítač. Jeden namontovali na hlavnej stanici v Osake. Kto chcel

vedieť niečo o sebe, musel vhodiť do otvoru peniaze a postaviť sa na určité miesto. Pán Suzuki
neveril a chcel vyskúšať počítač. Postavil sa na miesto, vhodil peniaze a čakal. Potom počul
monotónny hlas:

- Ste pán Suzuki... ste riaditeľ firmy... máte tridsaťpäť rokov, ženu a dve deti... ste vysoký
165 cm... vážite 62 kíl.

Pán Suzuki stále neverí. Ide do obchodu a kúpi si masku na tvár. Zase sa postaví na určené
miesto a vhodí peniaze. Z počítača počul zase monotónny hlas: - Ste pán Suzuki...ste riaditeľ
firmy ...  máte tridsaťpäť rokov, ženu a dve deti... ste vysoký 165 cm... vážite 62 kíl... a kým tu
robíte hlúposti, odišiel váš vlak do Tokia.
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18. LEKCIA OSEMNÁSTA LEKCIA

- Čo to? Už zase opakujeme?
- Veru, veru...

AKÁ BOLA DOVOLENKA?
(P - Peter, Z - Zuzka)

Z: - Ahoj, Peter, vitaj doma. Kedy si sa vrátil?
P: - Už som doma tri dni. A som rád, že som

doma! Bolo to strašné!
Z: - Čo sa stalo?
P: - Nič, ale bola to moja najhoršia dovolenka

a - najdrahšia!
Z: - Išiel si s cestovnou kanceláriou?
P: - Áno a hovorím: s touto kanceláriou

poslednýkrát!
Z: - Peter, poďme do cukrárne a rozprávaj!
P: - Cesta nebola zlá, išli sme pohodlným

autobusom, videli sme veľa. Keď sme
prišli k moru, bola už noc. Hotel bol pekný a mal som izbu s balkónom a výhľadom na more.

Z: - To bolo dobre nie?
P: - Večera bola studená a zlá. V izbe bolo čisto, ale televízor nefungoval a telefonovať som musel

na recepcii. A malé rádio som si zabudol doma! V kúpeľni som mal len sprchu a nie vaňu!
Vieš, ako rád ležím v horúcej vode! Keď som si ráno chcel kúpiť noviny, musel som ísť desať
minút peši a mali len francúzske, španielske a anglické noviny. Slovenské noviny nemali!
Posteľ bola tvrdá, na balkóne bolo len jedno kreslo, stolík bol malý, skriňa stará a...

Z: - Myslím si, keď človek ide na dovolenku, nepotrebuje televízor, telefón a noviny. A
desaťminútová prechádzka ráno  - to je problém? A načo potrebuješ na dovolenke veľký stôl
a novú skriňu?

P: - Zuzka, teraz hovoríš ako naša sprievodkyňa.
Z: - A má pravdu! Aké bolo more?
P: - More bolo krásne a tiché. Voda bola čistá a teplá, okolo boli lesy a hory boli blízko. Jedlo

bolo potom lepšie.
Z: - To musela byť krásna dovolenka!
P: - Áno, ale doma mám moju posteľ a ...
Z: - ...a musíš skoro vstávať, chodiť do práce. Nič sa ti nepáčilo na dovolenke?
P: - Ale áno. More bolo čisté, voda teplá, hory blízko...
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ÚLOHA
Hovorte, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči!
Napr. Páči sa mi Bratislava. Nepáči sa mi Martin.

ÚLOHA
Hovorte, čo sa Petrovi na dovolenke nepáčilo!
Napr. Nepáčilo sa mu, že večera bola studená. Nepáčilo sa mu, že ...

- Bratislava - Martin, Trenčín - Bratislava, hrad - rieka, francúzština - nemčina, biela blúzka -
tmavomodrá blúzka, farebný sveter - žltý sveter, svetlá košeľa - tmavá košeľa,...

NA POLÍCII
(P = policajt, K = Karol, Ž = žena

P: - Tak, pane, čo ste videli?
K: - No veľa som nevidel.

P: - Ako to, že nie? Išli ste do domu, keď ten muž vybehol z domu.
Ako vyzeral? Čo mal oblečené? Kam utekal? Bol sám?

K: - Naozaj neviem, bola už tma.
P: - Ale pred vaším domom je lampa.
K: - No myslím, že bol vysoký, ale nie veľmi, mal takú strednú postavu, asi ako ja.
P: - Pane, ale vy ste malý. Vy máte maximálne 165 centimetrov!
K: - Prepáčte! Ja som dosť vysoký!
P: - Prepáčte. No hovorte ďalej!
K: - Myslím, že bol starý a vyzeral chorý a utekal tak rýchlo, že som nič viac nevidel.
P: - Ak bol starý a chorý, ako mohol rýchlo utekať?
K: - To neviem. To nie je môj problém. Myslím, že mi neveríte! A mal sivý sveter.

Možno mal džínsy, ale to neviem presne. Viem len, že rýchlo utekal.
P: - Tak čo mal oblečené: sivý sveter alebo čierny kabát?
K: - Ja neviem. Už nič nepoviem, pretože mi neveríte.
P: - No dobre, tak to stačí! Ďakujem vám!
************
Ž: - Ja vám poviem všetko presne, pán policajt! Muž vybehol z brány naozaj

rýchlo. Bol to mladý, vysoký muž, mal čierne vlasy, modrú košeľu a čierne
nohavice. Je pravda, že mal sivý sveter. Mal čierne elegantné topánky a biele
ponožky. V ľavej ruke mal tašku. Tam na ceste stálo malé červené auto. Muž
nastúpil do auta a rýchlo šiel smerom k stanici.

P: - Ako je to možné, že ste to všetko tak dobre videli?
Ž: - Pán policajt, ten muž je môj syn!
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ÚLOHA
Odpovedajte!

ÚLOHA

Hovorte!
Aký je váš otec, vaša matka, brat, sestra, ... ?

P: - Váš syn? Prečo tak utekal? Viete, čo sa stalo?
Ž: - Nie, to neviem.
P: - Niekto vo vašom dome vykradol byt pána N.
Ž: - Preboha! Myslíte, že to mohol urobiť môj syn?

1. Čo si myslí Karol, ako vyzeral muž?
- bol vysoký alebo nízky
- mladý alebo starý
- čo mal oblečené

- Čo robil muž, keď vyšiel z domu?
2. Čo si myslí žena, ako vyzeral muž?
- Čo robil muž, keď vyšiel z domu?
3. Kto opísal muža, ktorý utekal, lepšie? Prečo?
4. Čo sa stalo v dome?

I.  GENITÍV  - OPAKOVANIE

adjektíva substantíva
vedľa  MÔJHO  DOBRÉHO
KAMARÁTA

-ÉHO -A Mž

vedľa  MÔJHO NOVÉHO STOLA
vedľa  NÁŠHO NOVÉHO DOMU

-ÉHO -A
-U

Mn

vedľa   TVOJHO  NOVÉHO  AUTA -ÉHO -A N
vedľa   MOJEJ  MALEJ SESTRY
vedľa  TEJ NOVEJ  NEMOCNICE

-EJ
-EJ

-Y
-E (mäkký
      konsonant)

F
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II.  Kedy používame GENITÍV  -  OPAKOVANIE
a) Genitív  "kvantitatívny"  odpovedá na otázku  "KOĽKO"
- Prosím si kilo bieleho chleba  a liter červeného vína .

b) Genitív  "posesívny"  odpovedá na otázku "ČÍ / ČIA / ČIE"
-Manželka toho mladého muža  je moja kolegyňa.

c) Genitív  "+  prepozície"
- Od koho si dostala tie krásne darčeky?
- Tie ruže som dostala od môjho kamaráta  a tú knihu som dostala od mojej starej mamy.

Otázka  pre  genitív  je  KOHO / ČOHO ?

III.  GENITÍV  bez prepozície
a) Genitív + verbá:
báť sa (bojím sa) - Bojím sa toho veľkého psa.
pýtať sa (pýtam sa) - Pýtal som sa toho pána, koľko je hodín.
dotknúť sa (dotknem sa) - Čo sa ti stalo? Bolí ťa ruka? - Áno, dotkol som sa horúcej žehličky."

b) Genitív používame tiež vždy pri dátume (na otázku  KEDY?), napr.:
2. 2. (druhého februára)
15. 5. (pätnásteho mája)
24. 9. (dvadsiateho štvrtého septembra)

ČO KÚPIM EVE NA NARODENINY?

Mám veľký problém. Moja priateľka Eva bude mať na budúci
týždeň narodeniny. Musím jej kúpiť pekný darček. Musí vidieť, ako
veľmi ju mám rád...

Pôjdem do kozmetiky a kúpim niečo pekné.
Majú tu krásny francúzsky parfém. Eva bude spokojná. Ale čo to? Dobre

vidím? Taký malý parfém a stojí 1120 korún? To nie je možné! A - nie je taký
fantastický, ako som si myslel. Tak veľa peňazí!! A potom - čo mi kúpila Eva na
moje narodeniny? Kravatu! Nie, musím hľadať niečo lacnejšie.

Tam je pekný deodorant. Myslím, že to je dobrý deodorant. A stojí... 540
korún! 540 korún? Jeden de-o-do-rant? Myslím, že to nie je dobrý darček!

Možno rúž a lak na nechty. Tu majú veľa rúžov a lakov. Ktorú farbu? Nikdy neviem, ktorá
farba sa Eve páči! Tá je veľmi svetlá, tá zase tmavá. Červený rúž? Ten nie je pekný. Rúže tiež nie
sú lacné. Možno sa farba Eve nebude páčiť a čo potom??? Nekúpim rúž.

Aha, tu majú mydlá. Sú pekné a nie sú drahé. A mydlo, zubnú pastu a šampón človek
vždy môže potrebovať. Ale zubnú pastu nekúpim. To nie je dar. Mydlo...  tu je také mydlo, ako
bolo v televízii. Mydlo kúpim pre Evu. A stojí len 60 korún. No nie je to lacné, ale Eva má
narodeniny!
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"Slečna! Prosím si jedno mydlo a prosím pekne zabaliť! A pre
mňa nejaký šampón. Koľko stojí? 120 korún? Dobre."

ZASMEJME SA!

ÚLOHA
a) Čo vy obyčajne kupujete ako darček otcovi, matke, sestre, bratovi,
priateľovi, priateľke?
b) Čo si myslíte, čo je najkrajší darček?

Je polnoc. Katka ešte nie je v izbe. Otec kričí:
- Katka! Ešte stále si vonku?
- Áno, otecko!
- Čo tam robíš?
- Pozerám sa na mesiac!
- Tak povedz tomu mesiacu, aby si už sadol na motorku a ty choď rýchlo spať!
****************
Policajt zastaví auto:
- Viete, že vám nesvietia svetlá?
- Viem. Mne to nevadí.
- Ukážte mi vodičský preukaz!
- Nikdy som niečo také nemal!
V tom momente hovorí spolucestujúca:
- Pán policajt, nepočúvajte ho! Vždy, keď je opitý, hovorí takéto hlúposti!
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19. LEKCIA DEVÄTNÁSTA LEKCIA

- Šťastnú cestu...
- Ďakujem!

NA VLAKOVEJ A AUTOBUSOVEJ STANICI

PRI VLAKU
(M = cestujúci, Ž = cestujúca, I = informátor)

M: - Prepáčte, prosím, z ktorého nástupišťa odchádza vlak do Budapešti?
I: - Z prvého, ale vlak už odišiel.
Ž.: - Odišiel? Kedy?
I: - Asi pred štyrmi minútami. Niekedy mešká, ale dnes išiel presne.
M: - Ach, čo teraz? Vidíš, hovoril som ti, aby si nehovorila tak dlho s Erikou!
Ž:  - Čo ja! Ale ty si dlho rozmýšľal: pôjdeme taxíkom alebo nie?! Prosím vás, ide dnes ešte

nejaký vlak do Budapešti?
I: - Ide ešte nočný rýchlik a ten má len lôžkové a ležadlové vozne, ale lôžka aj ležadlá sú už

vypredané. Dnes už nejde nič. Zajtra ráno o pol piatej ide ďalší vlak.
M: - Čo máme robiť?
I: - Môžete spať v hoteli a ráno prídete taxíkom na stanicu, alebo pôjdete teraz na autobusovú

stanicu a budete cestovať autobusom. Asi o dve hodiny máte priamy autobus do Budapešti.
Ž: - Áno?
M: - A ide ten autobus aj dnes? Je sobota! A nie je veľmi drahý?
I: - To je autobus, ktorý ide každý deň. Myslím, že nie je veľký rozdiel medzi vlakom a

autobusom. Ak pôjdete autobusom, nemusíte platiť za hotel a budete ešte dnes večer v
Budapešti.

M: - Tak čo myslíš? Pôjdeme autobusom?
Ž: - To je výborný nápad. Ďakujeme!
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ÚLOHA

Odpovedajte!

ÚLOHA

Odpovedajte!

1. Kam chceli muž a žena cestovať?
2. Prečo prišli na stanicu neskoro?
3. Ide v noci ešte vlak?
4. Čo môžu robiť?

PRI  AUTOBUSE
(M = cestujúci, Ž = cestujúca, P = pokladníčka, Š = šofér)

Ž: - To bolo perfektné! Len 15 minút a sme na autobusovej stanici.
M: - Dobre, že chodí priamy trolejbus z vlakovej stanice na autobusovú stanicu. Teraz máme ešte

hodinu čas. Čo budeme robiť?
Ž: - Najprv sa musíme informovať, kedy presne odchádza náš autobus a potom si kúpime lístky.

To je povinne miestenkový autobus, takže budeme potrebovať aj miestenku. Ja pôjdem do
bufetu a kúpim nejaké jedlo na cestu.

M: - Dobre a stretneme sa presne tu!
************
M: - Prosím si dva lístky s miestenkou na autobus do Budapešti.
P: -  Nech sa páči! Tu sú lístky a miestenky.
M: - Ďakujem. Kedy ide náš autobus?
P: - O 25 minút z 3. nástupišťa.
************

(O 20 minút)
M: - Kde si bola tak dlho? Čakám tu už pol hodiny!
Ž: - Ale, nehovor! Čakala som niekoľko minút v bufete a potom som

ešte kupovala  ovocie a limonádu. Máš lístky?
M: - Áno.
Ž: - Koľko stáli?
M: - Dosť, ale je to lacnejšie ako bývať jednu noc v hoteli. Poď, pôjdeme k autobusu! Stojí na

treťom nástupišti, to je hneď tu vpredu. Už nemáme veľa času.

1. Ako cestovali manželia na autobusovú stanicu? Je to ďaleko?
2. Kto kúpil lístky na autobus? Potrebujú tiež miestenky?

3. Je autobus lacnejší alebo drahší ako vlak?
4. Kto kúpil jedlo?
5. Z ktorého nástupišťa ide autobus?
6. Kedy ide autobus? Musia manželia dlho čakať?
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ÚLOHA

Hovorte!
- Ako vy obyčajne cestujete na dovolenku? Prečo?

(Pred odchodom)
Ž: - No, dúfam, že teraz bude všetko v poriadku. Autobus tu už čaká.
Š: - Kto má kufor, nech sa páči, dajte ho sem dolu pod autobus!
M: - Ja dám kufor dole a ty medzitým môžeš nájsť naše miesta v autobuse.
Ž: - Máš naše pasy?
M: - Ja? Nie, ty ich musíš mať!
Ž: - Len sa pozri! Musíš ich mať v saku.
M: - Nemám ich. Pozri sa ty! Keď me boli minulý rok v Taliansku a ja som zabudol pasy,

povedala si, že mi ich už nikdy nedáš! Tak sa teraz pozri!
Ž: - Naozaj, prepáč! Mala som ich tu v kabelke a tu sú aj forinty. Daj mi aj lístky!
Š: - Už všetci nastúpili? Odchádzame. Prajem vám šťastnú cestu!

I.  RADOVÉ  ČÍSLOVKY
1. prvý, prvá, prvé 21.  dvadsiaty (a,e)  prvý (á,é)  ...
2. druhý,á,é
3. tretí,ia,ie 30.   tridsiaty,a,e
4. štvrtý,á,é
5. piaty,a,e 33. tridsiaty(a,e) tretí(ia,ie)...
6. šiesty,a,e
7. siedmy,a,e 100.  stý,á,é...........
8. ôsmy,a,e        
9. deviaty,a.e. 156. stopäťdesiaty (a,e) šiesty (a,e)
10. desiaty, a.e
11. jedenásty,a,e 1000. tisíci,a,e
12. dvanásty,a,e
19. devätnásty,a,e
20. dvadsiaty,a,e

Radové číslovky odpovedajú na otázku "KOĽKÝ / KOĽKÁ / KOĽKÉ"   alebo   "KTORÝ
/ KTORÁ / KTORÉ"  ?

Príklady:
- Na ktorom nástupišti je vlak do Žiliny? - Na štvrtom!

- Na ktorom poschodí bývate? - Bývame na šiestom poschodí.

- Do ktorej triedy chodíš? - Chodím do siedmej triedy.

- Kde je vaša izba? - Tam vzadu vpravo.
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ÚLOHA

Hovorte:
Kedy ste sa narodili?
Kedy sa narodil váš otec, brat, vaša mama, sestra?
Kedy ste pricestovali na Slovensko?
Kedy ste videli vašu slovenskú rodinu?
Kedy ste boli vo vašom budúcom meste? ...

- Koľké dvere?
- Štvrté alebo piate. Počkajte, prvé dvere, tam je jedáleň, druhé dvere sú klub, potom býva Karol, v
štvrtej izbe býva Jano a potom ja. Áno, piate dvere sú moje.

- Na ktorej strane sú tie zaujímavé obrázky?
- Jeden obrázok je asi na štyridsiatej štvrtej strane, druhý obrázok je na šesťdesiatej siedmej a ten
najkrajší obrázok je na deväťdesiatej piatej strane. Pozri sa!

Pozor!
a) Radové číslovky majú formy ako adjektíva.

b) Keď používame číslice, píšeme po nich vždy bodku :
- Prosím si lístok do 1. triedy  (= do prvej triedy).
- Boli sme tam od 13. do 25. januára (= od trinásteho do dvadsiateho piateho januára).

II.  PREPOZÍCIE + DVA PÁDY
- Cestovali sme trolejbusom z vlakovej stanice na autobusovú stanicu. Na autobusovej stanici
sme kúpili lístky a potom sme cestovali ďalej.

Prepozície
"NA, PO"  +  LOKÁL
"NAD, POD, PRED, ZA, MEDZI" + INŠTRUMENTÁL,
- keď odpovedajú na otázku   "K D E ?"
- keď odpovedajú na otázku     "K A M ?" používame AKUZATÍV!

Príklady:
- Ako dlho tu čakáš?
- Čakám na stanici (= kde?) už dve hodiny. Prišiel som na stanicu (= kam?) o jednej a už sú tri
hodiny!

- Taxík prišiel pred náš dom  o druhej a čakal pred naším domom  do pol tretej.

- Dali ste mapu za tú veľkú skriňu? Nevidím ju tam.
- Nie, tam už nebolo miesto, dal som ju za tú malú skrinku. Pozrite sa, musí byť za tou malou
skrinkou !
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ZASMEJME SA!

Kontrolná veža na letisku v Brazaville dostala správu:
- AUI 221 volá vežu. Nemáme benzín. Žiadame inštrukcie.
Kontrolór na veži zbledol:
- Tu veža. Volám AUI 221! Povedzte nám vašu polohu!
Chvíľa ticha. Kontrolór je veľmi nervózny. Potom znovu počuje lietadlo:
- AUI 221 volá vežu! Ešte stále stojím na letisku a čakám na benzín! Kedy ho konečne
dostaneme?
*******************
Slovenský turista na stanici v Berlíne má niekoľko minút času. Vystúpi z vagóna a ide do
novinového stánku. Pretože nechce dlho hľadať vagón, zapamätá si jeho číslo: 1492. "To je
ľahké," myslí si, "vtedy Kolumbus objavil Ameriku..."
Keď kúpil noviny, išiel späť k vagónu, ale zabudol číslo. Opýtal sa sprievodcu:
- Prepáčte, prosím, neviete, kedy objavil Kolumbus Ameriku?"
*******************
Cestujúci z Tatier sedí vo vlaku. Po chvíli sa opýta spolucestujúceho:
- Ako ďaleko je do Žiliny?
- Asi dve hodiny.
- Ojój, to ešte môžem trochu spať.
Po nejakom čase sa zobudí a pýta sa spolucestujúceho:
- Ako ďaleko je do Žiliny?
- Asi dve hodiny.
- Dve hodiny? Veď to ste mi povedali už predtým, ako som zaspal!
- Áno, ale teraz je to opačným smerom.
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ÚLOHA

Hovorte dialógy!
- 435 865 - 435 825, 279 25 26 - 219 25 25, 386 482 - 386 492, 98
65 43 - 29 65 43

ÚLOHA

Hrajte dialóg!  Hovorte ďalej!

20. LEKCIA DVADSIATA LEKCIA

- Haló! Mohol by som vás navštíviť?
- Áno, nech sa páči. Teším
sa.

TELEFONUJEME

I.
A: - Prosím?
B: - Je tam 845 796?
A: - Nie, tu je 845 769.
B: - Oh, prepáčte, to je omyl.
A: - To nič.

II.
A: - Prosím?
B: - Dobrý deň. Tu Jana Nováková. Je tam Hanka Malá?
A: - Pri telefóne. Ahoj Jana.
B: - Ahoj Hanka. Ako sa máš?
A: - Ďakujem, dobre. ....
B: - ....
A: - ...
B: - DOPOČUTIA.

III.
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ÚLOHA

Hrajte dialóg!  Hovorte ďalej!

ÚLOHA

Hrajte dialóg!  Hovorte ďalej!

ÚLOHA

Hrajte dialóg!  Nechajte ODKAZ!

A: - Prosím?
B: - Je tam gymnázium?    // Mestský úrad?
A: - Áno.
B: - Dobrý deň. Horák. Je tam pán riaditeľ?
A: - Moment.
B: - Prosím, Horecký.
A: - Tu ...

IV.
A: - Gymnázium Ľudovíta Štúra. Prosím?  // Tu Mestský úrad Trenčín. Prosím?
B: - Prosím si klapku č. 25. Ďakujem.
A: - Moment, prosím. Spojím vás.
B: - Nová. Prosím?
A: - ....

V. Frázy:

- Pán riaditeľ tu nie je. Zavolajte zajtra / v piatok / budúci týždeň / neskôr.
- Pán riaditeľ tu nie je. Chcete nechať odkaz?
- Pán riaditeľ tu nie je. Môžete nechať odkaz.

- Pán riaditeľ tu nie je.
- Môžem nechať odkaz?
- Áno, nech sa páči. Počúvam.
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I.  KONDICONÁL  -  FRÁZY, KTORÉ ČASTO POUŽÍVAME

a) Modálne verbá

- Chcel / Chcela by som s vami hovoriť.
- Mohli by ste mi povedať, čo znamená skratka "tzv."?
- Mohli by ste mi ukázať, kde je pošta?
- Mohol / Mohla by som použiť vás telefón?

b) Ostatné verbá

- Dali by ste mi, prosím, jednu obálku?
- Povedali by ste mi, koľko je hodín?
- Ukázali by ste mi cestu na hlavnú poštu?
- Požičali by ste mi noviny?
- Idete na trh? Kúpili by ste mi kilo pomarančov?

Pozor!
a. Kondicionál vždy používa slovíčko "BY" a minulý čas!
b. tieto formy používame ako veľmi zdvorilé otázky alebo požiadavky.

II.  NEURČITÉ  PRONOMINÁ -  NEGATÍVNE PRONOMINÁ
NIE- NI-

- Myslím, že NIEKTO prišiel.
- Je NIEČO v chladničke?
- Pôjdeme NIEKAM?
- Tu NIEKDE musia byť moje okuliare.
- Videli ste tam NIEKOHO?
- Hovoril si o tom s NIEKÝM?

- NIKTO tu nie je.
- V chladničke nie je NIČ.
- Nepôjdeme NIKAM.
- Nevidel som ich NIKDE.
- Nie, nevidel som NIKOHO.
- Nie, ešte som o tom s NIKÝM nehovoril.

Pozor!
a)
NIEKTO  znamená, že neviem presne KTO.——> NIE + KTO = NIEKTO
NIEKDE  znamená, že neviem presne KDE.——> NIE + KDE = NIEKDE

b) Namiesto prefixu  NIE-  môžeme používať sufix  -SI :
NIEKTO = KTOSI        NIEKDE = KDESI
NIEČO   = ČOSI NIEKOHO = KOHOSI
NIEKAM = KAMSI atď.

c) Slovenčina má dvojitú negáciu. Napr.:
- Nepočul som o tom nič.
- Nedal som tie knihy nikomu.
- Nikdy som tam nebol.
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TELEFONÁT
ZVONÍ  TELEFÓN
(N = pán Novotný, S = sekretárka, H = pán Hargaš, F = slečna Fedorová)

S: - Tu sekretariát doktora Hargaša. Prosím?
N: - Tu inžinier Novotný. Je tam pán doktor Hargaš?
S: - Žiaľ, nie.
N: - Neviete, kedy príde?
S: - Nie. Chcete nechať odkaz?

N: - Áno. Povedzte mu, aby mi zatelefonoval. Do piatej som v práci, potom mi môže
zatelefonovať domov.

S: - Prepáčte, pán inžinier, myslím, že nemám vaše číslo domov. Mohli by ste mi ho dať?
N: - Je to 535 6421, alebo mi môže zatelefonovať aj na mobil 0905 5642381. Ďakujem vám.

Dopočutia!
************

(Poobede)
N: - Prosím? Tu Novotný.
S: - Čakajte, prosím, spojím vás. Pán doktor Hargaš.
H: - Haló! Inžinier Novotný?
N: - Áno, ahoj, Karol. Ako sa máš?
H: - Dobre, len som unavený. Čo máš nové?
N: - Chcel by som s tebou hovoriť. Mohol by som večer prísť? Len na moment.
H: - Dobre, o ôsmej. Teraz idem na tenis.
N: - Ešte niečo. Mohol by som prísť s mojou priateľkou?
H: - Fíha, ty máš zase novú priateľku? Aká je?
N: - Ale, nie, Karol. To je tá mladá dáma, o ktorej sme hovorili. Povedal si, že hľadáš novú

sekretárku.
H: - Áno, hľadám. Príďte večer.
************

(Večer)

H: - Nech sa páči. Poďte ďalej! Ahoj, Igor! Čo si dáte? Chcete niečo piť? Urobím kávu. Myslím,
že mám ešte nejaké keksy. - Tak, už je tu všetko.

N: - Karol, to je slečna Fedorová. Mária Fedorová. Mária,
to je môj priateľ, doktor Hargaš, Karol Hargaš.

H+F : - Teší ma.
N: - Mária, povedz doktorovi Hargašovi niečo o sebe.
F: - Skončila som gymnázium pred piatimi rokmi. Potom

som pracovala ako sekretárka vo firme ZOBOR. Robila
som ako referentka na Mestskom úrade, ale tá práca
nebola zaujímavá. Potom som pracovala ako v
novinách. Teraz by som chcela pracovať vo vašej firme.

N: - Musím ti ešte povedať, že Mária hovorí perfektne po
anglicky a po nemecky a tiež trochu po francúzsky.
Teraz sa učí po španielsky.

H: - Dobre, slečna Fedorová. Príďte zajra o deviatej do kancelárie a uvidíme.
F: - Ďakujem vám veľmi pekne, pán doktor. O deviatej budem vo vašej kancelárii.
H: - Áno, to je perfektné.
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ÚLOHA

Odpovedajte!

ÚLOHA

HOVORTE: Čo ste študovali vy? Kde ste pracovali?

F: - Ďakujem ešte raz, ale teraz prepáčte. Musím ísť k mojej kamarátke. Dovidenia, pán doktor!
Ahoj, Igor!

N + H: - Dovidenia.

1. Komu telefonoval inžinier Novotný?
2. Aký odkaz nechal inžinier Novotný?
3. Dokedy bude inžinier Novotný v práci?
4. Aké telefónne číslo má inžinier Novotný?

- domov
- mobil

5. Kedy prišiel inžinier Novotný k doktorovi Hargašovi?

6. S kým prišiel?
7. Koho hľadá doktor Hargaš pre firmu?
8. Kde pracovala slečna?

ZASMEJME SA!

Tmavá ulica, je skoro polnoc:
- Nevideli ste tu niekde policajta?
- Nie, nevidel som nikoho.
- Tak ruky hore a peňaženku sem!

- Mohol by si dobrému kamarátovi požičať 1000 korún?
- Veľmi rád, ale nemám nijakého dobrého kamaráta.
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ÚLOHA

Hovorte dialógy!

21. LEKCIA
DVADSIATA PRVÁ LEKCIA

- Môžem si vyskúšať ten čierny kabát?
- Nech sa páči, tam je kabínka.

DÁMSKE A PÁNSKE ODEVY

I. dialóg

B: - Dobrý deň.
A: - Dobrý deň. Čo si prajete?

B: - Chcela by som blúzku.
A: - Aké číslo?
B: - Číslo 38.
A: - Akú farbu?
B: - Čiernu.
A: - Nech sa páči.
B: - Koľko stojí?
A: - 1120 korún.
B: - Je pekná. Vezmem si ju.
A: - Nech sa páči. Tu je účet. Platíte pri pokladnici.

- sukňa, blúzka, košeľa, kravata  - vezmem si JU
- tričko, sako, oblek, kostým - vezmem si HO

- šaty, nohavice, topánky - vezmem si ICH

II. dialóg

B: - Dobrý deň.
A: - Dobrý deň. Čo si prajete?
B: - Prosím si sako.
A: - Aké číslo?
B: - Neviem, pre mňa.
A: - Akú farbu?
B: - Čiernu.
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ÚLOHA

Hovorte!
B: - To sako je malé. Prosím si väčšie číslo.
A: - Nech sa páči. //
     - Väčšie číslo nemáme.

ÚLOHA

Hovorte !
B: - Môžete mi ukázať ten sveter?
A: - Ktorý?
B: - Ten červený.

A: - Nech sa páči.
B: - Môžem si ho vyskúšať?
A: - Nech sa páči.
B: - Kde je kabínka?
A: - Kabínka je tam.

(o chvíľu)
B: - To sako je malé. Prosím si väčšie číslo.
A: - Nech sa páči.

- sukňa malá - väčšie číslo, tričko malé - väčšie číslo, nohavice malé - väčšie číslo
- sako veľké - menšie číslo, tričko veľké - menšie číslo, nohavice veľké - menšie číslo

- ten sveter - červený, ten pulóver - zelený, to sako - tmavomodré, to tričko - červené, tie nohavice
- čierne, tie šaty - svetlomodré, tú košeľu - bielu, tú blúzku - tmavomodrú, tú kravatu - tmavú

V DROGÉRII

( A - predavačka, B - pani Králová)

A: - Dobrý deň. Čo si prajete?
B: - Prosím si zubnú pastu.
A: - Nech sa páči. Prajete si ešte niečo?
B: - Nie, ďakujem, to je všetko.

A: - 38 korún.
B: - Nech sa páči.
A: - Ďakujem. Dovidenia.
B. - Dovidenia.

KDE , ČO kupujeme ?
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DROGÉRIA
- mydlo, zubná pasta, zubná kefka, hrebeň, krém na ruky, šampón, toaletný papier, papierové
vreckovky, deodorant pre mužov / pre ženy, prášok na pranie, saponát na riad

PAPIERNICTVO
- pero, ceruzka, zošit, guma, obálka, listový papier

KNÍHKUPECTVO
- kniha, slovník

ŠPORTOVÉ POTREBY

ELEKTRO

SKLO-PORCELÁN

I.  KONDICIONÁL  FUTÚRA
- Čo budete robiť zajtra?
- Ešte neviem.  AK BUDE CHLADNO, BUDEM doma.

- Budeš dnes večer pozerať televíziu?
- AK BUDEM MAŤ čas, BUDEM POZERAŤ televíziu.

Kondicionál futúra: AK + verbum vo futúre.

II.  KONDICIONÁL  PRÉZENTA
- ČO BY STE ROBILI, KEBY NEMALI lístky do divadla ?
- KEBY NEMALI lístky do divadla, IŠIEL BY SOM do kina.

Kondicionál prézenta:  BY / KEBY  + verbum má vždy formu minulého času.

Príklady:
- Keby Peter nebol doma, nechal by som mu odkaz.
- Keby Eva nemohla ísť s nami, bol by som smutný.
- Keby si viac študoval, hovoril by si lepšie.
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III. INÉ  POUŽITIE  KONDICIONÁLU
a)  KEBY  -  SILNÉ  ŽELANIE
- Ach, keby som bol zdravý !  (=veľmi chcem byť zdravý)
- Keby už bol koniec!   (=veľmi chcem, aby bol koniec)
- Keby už odišiel!  (=veľmi chcem, aby odišiel)

b)  BY  - ZDVORILÁ  OTÁZKA  alebo  ŽIADOSŤ
- Ukázali by ste mi ten kabát?   (=veľmi vás prosím, ukážte mi ten kabát)
- Mohli by ste mi povedať, kde je stanica?  (=veľmi vás prosím...)

IV.  KOMPARÁCIA
A)
- Eva je mladá.(22 rokov)
- Áno, ale Jana je mladšia (20 rokov)  a Pavla je najmladšia (18 rokov).

- Bratislava je veľmi staré mesto. Ale, samozrejme, Kairo je staršie.
- Áno, a vieš, že Jericho je najstaršie mesto na svete?

M F N
-ŠÍ -ŠIA -ŠIE

NOVÝ
NOVŠÍ
NAJNOVŠÍ

NOVÁ
NOVŠIA
NAJNOVŠIA

NOVÉ
NOVŠIE
NAJNOVŠIE

Pozor!
a) Tieto sufixy používame, keď má adjektívum  jeden konsonant  na konci :
starý, mladý, nový, ...

b) Komparatív a superlatív má formy ako adjektíva (mäkké):
Mám jedného staršieho a jedného mladšieho brata.
V novinách bola fotografia najstaršieho muža na svete.
Čítal si jeho najnovšiu knihu?
B)
- Peter je veľmi silný. Ale Jozef je silnejší.
- Áno, iste, ale Ivan je najsilnejší v triede.

- Katarína je veľmi múdra.
- Myslím si, že Jana je múdrejšia. Ale najmúdrejšia je Iveta.

- Toto auto je rýchle.
- Moje auto je rýchlejšie a Ivanovo auto je najrýchlejšie.

M F N
-EJŠÍ -EJŠIA -EJŠIE

TEPLÝ
TEPLEJŠÍ
NAJTEPLEJŠÍ

TEPLÁ
TEPLEJŠIA
NAJTEPLEJŠIA

TEPLÉ
TEPLEJŠIE
NAJTEPLEJŠIE
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Pozor!
Tieto sufixy používame, keď má adjektívum  dva konsonanty alebu skupinu konsonantov  na
konci!  Napr.:
jemn-ý, chladn - ý,  čist - ý, moderný, rýchly, ...

C)   Nepravidelná  komparácia
dobrý,á,é  - lepší,ia,ie - najlepší,ia,ie
zlý,á,é - horší,ia,ie - najhorší,ia,ie
pekný,á, / krásny - krajší,ia,ie - najkrajší,ia,ie
veľký,á,é - väčší,ia,ie - najväčší,ia,ie
malý,á,é - menší,ia,ie - najmenší,ia,ie

D)  Ako používame komparáciu
1. stupeň   (taký,á,é   ako)
- Ivan má 20 rokov a Peter má 25 rokov.
- Fakt? Vždy som myslel, že Ivan je taký starý ako Peter.
- A Mária a Lucia?
- Neviem, ale myslím, že Mária nie je taká stará ako Lucia.

2. stupeň     (...-ší,-šia, -šie  +  AKO / než)
- Naša škola má tri poschodia, náš internát má jedenásť poschodí.
- To znamená, že váš internát je vyšší AKO (než) vaša škola.

- Praha má 1,200.000 obyvateľov, Bratislava má 450.000 obyvateľov.
- Praha je teda väčšia AKO (než) Bratislava.

3.  stupeň
- Janko má len 17 rokov? Nevedel som, že je taký mladý!
- Áno, je najmladší  študent.

- Máte nejaké lacnejšie auto?
- Žiaľ nie. To je najlacnejšie auto v našom obchode.

ROZHOVOR
(Z = zákazník, P = predavač)

P: - Čo si prajete?
Z: - Hľadám nejaký elegantný kabát.
P: - Akú veľkosť? Je to pre vás?
Z: - Áno, myslím, že potrebujem číslo 54.
P: - Nech sa páči, tu je vaša veľkosť. Chceli by ste čierny, sivý alebo hnedý? Veľmi moderná je

teraz tiež vínovočervená farba.
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Z: - Vyskúšam si ten červený. Je pekný, ale nemáte trochu dlhší? A aj širší. Tento je úzky a
krátky.

P: - Máme, ale ten je len v hnedej farbe. A je trochu drahší ako ten červený.
Z: - Naozaj, ten je dobrý. Vezmem si ho. Máte k nemu aj nejaký šál a rukavice?
P: - To musíte ísť na prízemie. Dovidenia, pane!

ZASMEJME SA!

Jeden starý muž oslavuje 150. narodeniny. Žurnalisti sa s ním rozprávajú:
- Viete, že ste najstarší muž v štáte?
- Pst! - hovorí dedko. - Moja manželka je o štyri roky staršia. Ale nepovedzte jej, že som vám to
hovoril!
******************
- Načo máš uši, Janko? - pýta sa učiteľ.
- Aby som videl.
- Ako to? Na to máme oči!
- Áno, ale keby som nemal uši, spadla by mi čiapka na nos a nevidel by som nič.
******************
Učiteľ je nahnevaný na študentov:
- Už som vám veľakrát povedal, že neexistuje väčšia alebo menšia polovica. Je vždy len polovica.
Neviete si to zapamätať, pretože vždy, keď to vysvetľujem, väčšia polovica triedy spí!
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ÚLOHA

Odpovedajte!

22. LEKCIA
DVADSIATA DRUHÁ LEKCIA

Motto:
“Všetko, čo sa môže pokaziť, sa
aj pokazí.” (Murphyho zákon)

OPRAVOVŇA HODÍN
(Z = zákazník, O = opravár)
O: - Dobrý deň. Prosím.

Z: - Dobrý deň. Mám tu hodinky a jeden budík. Hodinky - treba
vymeniť baterku. Budík je pokazený: Niekedy mešká aj 20
minút za deň, niekedy uteká 30-40 minút.

O: - Tie hodinky, to nebude problém. To urobím na počkanie. Ale budík ... to bude
komplikovanejšie.

Z: - Kedy bude hotový?
O: - Príďte budúci týždeň.

1. Kde je muž?
2. Čo má pokazené?
3. Aký problém majú jeho hodinky?
4. Aký problém má budík?
5. Kedy budú hotové hodinky?
6. Kedy bude hotový budík?

RÝCHLOOPRAVA OBUVI
(Z = zákazníčka, O = obuvník)

O: - Dobrý deň, prosím.
Z: - Prosím vás, môžete mi opraviť tieto

topánky? Potrebujem nové opätky
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ÚLOHA

Odpovedajte!

ÚLOHA

Hrajte tieto situácie!
- Potrebujete opraviť topánky, hodinky, budík.
- Čo ešte ste mali pokazené?

O: - V poriadku.
Z: - Koľko to bude stáť?
O: - 60 korún.
Z: - Kedy budú hotové?
O: - Dnes poobede.

1. Kde je žena?
2. Čo potrebuje žena opraviť?
3. Kedy to bude hotové?

Pozor!

“oprava” obuvi: Kedy to bude hotové? - O 3 týždne.
“rýchlooprava” obuvi: “Kedy to bude hotové? - Dnes poobede / Zajtra.

HOTEL

I.
(H- hosť, R - recepčná)

R: - Dobrý deň. Čo si prajete?
H: - Dobrý deň! Máte voľné izby?

R: - Áno, máme voľné jednoposteľové a trojposteľové
izby.

H: - Chcel by som jednoposteľovú izbu. Má izba sprchu?
R: - Áno, v izbe je sprcha a WC.
H: - Je tam tiež chladnička?
R: - Nie, chladničky v izbách nie sú. Ale v každej izbe je rádio a farebný televízor.
H: - Dobre, koľko stojí jedna noc?
R: - 800 korún.
H. - Dobre.
R: - Prosím si váš občiansky preukaz.
H: - Nech sa páči.
R: - Ďakujem. Ako dlho zostanete v hoteli?
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ÚLOHA

Hrajte dialóg!

ÚLOHA

Hrajte dialóg!
Chcete informácie o hoteli:
- čo je v hoteli?
- kedy je otvorený / otvorená / otvorené?
- koľko stojí?
- musíte sa objednať?

H: - Zostanem do soboty.
R: - Tu je kľúč od vašej izby. Je to tretie poschodie. Choďte doprava, tam sú výťahy.

H: - Ďakujem.

- izba - jednoposteľová, dvojposteľová, trojposteľová
- na ako dlho? - zostanem: jednu noc, dve noci, tri noci, týždeň
- s kúpeľňou, bez kúpeľne
- s kúpeľňou: s vaňou, so sprchou
- v izbe: televízor, rádio, chladnička

II.
H: - Aké služby poskytujete vo vašom hoteli?
R: - V hoteli je sauna, bazén, fitcentrum, masáže.
H: - Kedy je otvorená sauna?
R: - Každý deň od 10:00 do 20:00.
H: - A masáž?
R: - Masáže sú poobede od trinástej do dvadsiatej, ale musíme sa objednať jeden deň dopredu.
H: - Ďakujem. Prosím vás, kedy sú raňajky?
R: - Raňajky sú od 7:00 do 9:00.Prineste si váš hotelový preukaz.
H: - Ďakujem.

ÚLOHA

Hovorte!
Chcete ísť na dovolenku. Kam chcete ísť? Čo chcete robiť? Kde chcete
bývať? Čo musí byť v izbe? Čo musí byť v hoteli?

- veľké mesto - navštíviť hrad, múzeum, galériu, ísť na diskotéku / do baru - tancovať

- hory - chodiť na túry
- jazero / rieka / more - plávať, opaľovať sa, čítať knihu, počúvať hudbu, rozprávať sa
- kde: Slovensko - nie Slovensko
- hotel, penzión, chata
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I.  NEPRIAMA  REČ  -  OZNAM
Kamarát povedal: "ZAJTRA NEMÁM ČAS."
- Čo povedal kamarát?
- Kamarát povedal, ŽE  ZAJTRA  NEMÁ ČAS.

Sestra hovorila: “Večer pôjdem do kina.”
- Čo hovorila sestra?
- Sestra hovorila, ŽE večer pôjde do kina.

Mama písala: “Chcem cestovať na Slovensko.”
- Čo písala mama?
- Mama písala, ŽE chce cestovať na Slovensko.

- informácia ——>> ŽE

II.  NEPRIAMA  REČ  -  OTÁZKA
a) Muž sa opýtal: "KOĽKO JE HODÍN?"
- Čo sa opýtal muž?
- Muž sa opýtal,  KOĽKO JE  HODÍN?

Muž sa opýtal: “KDE je kino?”
- Čo sa opýtal muž?
- Muž sa opýtal, KDE je kino.

b) Muž sa opýtal: "BUDE ZAJTRA OTVORENÉ?"
 - Čo sa opýtal muž?
- Muž sa opýtal, ČI BUDE ZAJTRA OTVORENÉ.

Muž sa opýtal: “Je to vaša priateľka?”
- Čo sa opýtal muž?
- Muž sa opýtal, ČI to je moja priateľka.

Muž sa opýtal: “Je to kino?”
- Čo sa opýtal muž?
- Muž sa opýtal, ČI to je kino.

- otázka ——>> ČI

Pozor!
Ak je na začiatku otázky opytovacie slovo (napr. kto, čo, kedy, kde, ako, aký, koľko, ktorý, kam
atď.), nehovoríme  ČI !

III.  NEPRIAMA  REČ  -  IMPERATÍV
Učiteľ povedal:  "HOVORTE POMALY!"
- Čo povedal učiteľ?
- Učiteľ povedal, ABY SME HOVORILI POMALY.

Učiteľ povedal Jankovi:  "ČÍTAJ!"
- Čo povedal učiteľ?
- Učiteľ povedal Jankovi, ABY ČÍTAL.             (M)
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Učiteľ povedal Zuzke:   "ČÍTAJ!"
- Čo povedal učiteľ?
- Učiteľ povedal Zuzke,  ABY ČÍTALA.       (F)

Učiteľ povedal študentom: "ČÍTAJTE!"
- Učiteľ povedal študentom,  ABY  ČÍTALI.      (Pl.)

- rozkaz ——>> ABY

Pozor!
Ak používame ABY, verbum má  vždy formu minulého času!

HOTEL JUNIOR

R: - Hotel Junior. Recepcia. Prosím?
H: - Dobrý deň. Chcem si u vás rezervovať izbu.
R: - Nech sa páči. Na aké meno?
H: - Juraj Debnár.
R: - Na kedy?
H: - Na stredu. Chcel by som dvojposteľovú izbu. Koľko

stojí?
R: - Dvojposteľová izba stojí 600 korún na noc.
H: - Ďakujem. Dopočutia.
R: - Dopočutia, pán Debnár.

V HOTELI

H: - Dobrý deň! Som Debnár. Rezervoval som si izbu na dve noci.
R: - Moment, hneď sa pozriem. Áno, tu je to.
H: - Dobre, ale mám menší problém. Rezervoval som si jednoposteľovú izbu a

teraz potrebujem dvojposteľovú izbu, pretože som prišiel s manželkou.
R: - Máte šťastie, že nie sme teraz veľmi obsadení. Akú izbu si želáte? Chcete izbu s kúpeľňou

alebo bez?
H: - Radšej mi dajte izbu s kúpeľňou. A ak je to možné, aj s balkónom a výhľadom do tichšej

ulice. Môže to byť aj izba s televízorom a telefónom.
R: - Všetky izby televízor a telefón.
H: - Dobre, ešte mi povedzte, kde je jedáleň!
R: - Tu oproti recepcii je reštaurácia, denný a nočný bar a vedľa je kaviareň.
H. - Ďakujem.
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R: - Nech sa páči. Prosím si váš občianske
preukazy a tu máte kľúč.

ÚLOHA

Odpovedajte!

1. Ako sa volá muž?
2. Akú izbu si muž rezervoval?

3. Na ako dlho si rezervoval muž izbu?
4. Akú izbu chce teraz? Prečo?
5. Chce muž izbu s kúpeľňou alebo bez?
6. Čo chce mať v izbe?

ZASMEJME SA!
Televízny opravár sa sťažuje:
- Tí ľudia sú strašní! Nedávno ma volali starší manželia, že majú zlý obraz. Keď som prišiel,
zistili, že televízor je v poriadku, ale oni si vymenili okuliare.

- Dáte mi vašu dcéru za ženu?
- Áno.
- A dáte mi ju na celý život?
- Áno, ale upozorňujem vás, že reklamácia nie je možná!

Na Nový rok sa stretli dvaja starí nepriatelia:
- Prajem ti všetko, čo mi praješ ty!
- Už zase začínaš?
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ÚLOHA

Odpovedajte!

ÚLOHA

Hovorte!
Aké je počasie na jar vo vašej krajine?
Čo robíte obyčajne na jar vy?

23. LEKCIA
DVADSIATA TRETIA LEKCIA

- Aká je predpoveď počasia?
- Ako obyčajne. Nepravdivá.

ROČNÉ OBDOBIA

JAR

Mnohí ľudia hovoria, že jar je najkrajšie ročné
obdobie.

A majú pravdu.
Po zime prichádzajú jarné mesiace - marec, apríl, máj. Všetko je

zelené, kvety kvitnú, slnko svieti skoro každý deň a zo dňa na deň je
teplejšie. Dni sú dlhšie a dlhšie a noci sú kratšie a kratšie. Ľudia
pracujú v záhrade alebo sa prechádzajú vonku. Na jar je ideálny čas na
turistiku.

Ale počasie je veľmi premenlivé: niekedy prší, na horách je ešte
sneh a vietor fúka. A často je veľmi chladno, v noci niekedy aj mrzne.

1. Kedy je jar?

2. Aké je počasie?
3. Čo robia ľudia na jar?
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ÚLOHA

Odpovedajte!

ÚLOHA

Hovorte!
Aké je počasie v lete vo vašej krajine?
Čo robíte obyčajne v lete vy?

LETO

Niektorí ľudia hovoria, že leto je najkrajšie ročné
obdobie.

Aj oni majú pravdu!
Leto - to je jún, júl, august. V lete je obyčajne veľmi teplo, niekedy je horúco - teplomer

ukazuje často teploty 25 - 30 °C (stupňov Celzia). Je sucho, len málokedy prší alebo je búrka.
Leto majú veľmi radi študenti, pretože majú prázdniny a nemusia chodiť do školy. Dospelí

ľudia majú v lete dovolenky a veľa cestujú. Ľudia sú v lete pri rieke alebo jazere, plávajú, veslujú,
surfujú.

1. Kedy je leto?
2. Aké je počasie?

3. Čo robia ľudia v lete?
4. Čo majú obyčajne ľudia v lete?

JESEŇ

Existujú aj ľudia, ktorí hovoria že najkrajšia
je jeseň.

A zase majú pravdu!
Jeseň - to je september, október, november. Začiatok

jesene je naozaj krásny. Slnko ešte hreje, dni sú jasné. Krásne
sú hory a lesy, listy menia farbu takmer každý deň - najprv sú
zelené, potom žlté a nakoniec červené.

Neskôr prichádza horšie počasie. Je chladnejšie, často prší,
na horách padá prvý sneh, fúka silný, studený vietor a veľmi
často je hustá hmla. Dni sú kratšie a noci dlhšie.  Počasie sa
rýchlo mení.
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ÚLOHA

Odpovedajte!

ÚLOHA

Hovorte!
Aké je počasie na jeseň vo vašej krajine?
Čo robíte obyčajne na jeseň vy?

       

ÚLOHA

Odpovedajte!

ÚLOHA

Hovorte!
1. Aké je počasie v zime vo vašej krajine?
2. Čo robíte obyčajne v zime vy?
3. Ktoré ročné obdobie máte najradšej a prečo?

Ľudia chodia častejšie do kina a do divadla, do múzea a na výstavy - alebo len sedia doma
pri televízore a dobrej knihe.
1. Kedy je jeseň?

2. Aké je počasie?
3. Čo robia ľudia na jeseň?

ZIMA

Sú ľudia, ktorí milujú zimu a hovoria, že zima je najkrajšie
ročné obdobie.

A tiež majú pravdu!
Zima - to je december, január, február. V zime padá sneh a všetko je krásne biele.
Dni sú veľmi krátke a noci dlhé, ale ľudia využívajú aj tento krátky čas - lyžujú sa, sánkujú sa

a korčuľujú.
Aké je počasie? V zime je O alebo -7 °C, niekedy aj chladnejšie. Fúka veľmi silný a veľmi

studený vietor. Vtedy je najlepšie sedieť doma v teplej izbe, pri dobrom horúcom čaji alebo pri
varenom víne!

1. Kedy je zima?
2. Aké je počasie?
3. Čo robia ľudia v zime?
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I. DEKLINÁCIA -  ADJEKTÍVA - SINGULÁR, ON, ONA, ONO

M, N  
adjektívum + prepozícia nie je prepozícia

N
G
D
A
L
I

starý muž
(od) starého muža
(k) starému mužovi
(pre) starého muža
(o) starom mužovi
(so) starým mužom

ON, ONO
(od) NEHO
(k) NEMU
(pre) NEHO
(o) ŇOM
(s) NÍM

ON, ONO
(pýtam sa) HO
(píšem) MU
(vidím) HO
xxxx
xxxx

Príklady:
- Koho si videl na koncerte? - Videl som nášho nového študenta.
- U koho si bol na návšteve? - Bol som u môjho dobrého priateľa.
- S kým si cestoval do Prahy? - Cestoval som s mojím starým otcom.
- O kom ste hovorili? - Hovorili sme o našom riaditeľovi.

F
adjektívum + prepozícia nie je prepozícia

N
G
D
A
L
I

stará žena
(od) starej ženy
(k) starej žene
(pre) starú ženu
(o) starej žene
(so) starou ženou

ONA
(od) NEJ
(k) NEJ
(pre) ŇU
(o) NEJ
(s) ŇOU

ONA
(pýtam sa) JEJ
(píšem) JEJ
(vidím) JU
xxxx
xxxx

POZOR!
- formy pre adjektíva a pronominá - genitív = datív = lokál, napr.:
Idem od mojej mladšej sesty. (G)
Idem k mojej mladšej sestre. (D)
Hovoríme o mojej mladšej sestre. (L)

Príklady:
- Koho hľadáš? - Hľadám našu mladú kolegyňu.
- Koho si sa pýtal? - Pýtal som sa tej mladej ženy vpravo.
- S kým si cestoval do Prahy? - Cestoval som s mojou starou mamou.
- O kom ste hovorili? - Hovorili sme o našej riaditeľke.
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II.  PERSONÁLNE PRONOMINÁ -  JA, TY
+ prepozícia nie je prepozícia + prepozícia nie je

prepozícia
N JA JA TY TY
G
D
A
L
I

(odo) MŇA
(k)u MNE
(pre) MŇA
(o) MNE
(so)  MNOU

(pýta sa) MA
(píše) MI
(vidí) MA
xxxx
xxxx

(od) TEBA
(k) TEBE
(pre) TEBA
(o) TEBE
(s) TEBOU

(pýta sa) ŤA
(píše) TI
(vidí) ŤA
xxxx
xxxx

III.  PERSONÁLNE PRONOMINÁ -  MY, VY
N MY VY
G
D
A
L
I

(od) NÁS
(k) NÁM
(pre) NÁS
(o) NÁS
(s)  NAMI

(od) VÁS
(k) VÁM
(pre) VÁS
(o) VÁS
(s) VAMI

ZASMEJME SA!
Syn sa pýta otecka:

- Ocko, kto je civilizovaný človek?
- Civilizovaný človek zapne televízor, keď chce vedieť, aké je počasie. Necivilizovaný človek sa
pozrie cez okno.
*****************
U riaditeľa cirkusu zvoní telefón:
- Haló, tu hovorí artista Rexo. Mám pre vás výborné číslo!
- A čo viete robiť?
- Telefonovať!
- Nerobte si zo mňa dobrý deň...
- Moment, ale ja som pes a volám sa Rexo.
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ÚLOHA

Hovorte dialóg!
- akú veľkosť - 9x13, 10x15, ...
- na kedy - expres, zatra, o 3 dni, o týždeň

24. LEKCIA
DVADSIATA ŠTVRTÁ LEKCIA

A nakoniec...
Opakujeme ešte raz.

FOTOSLUŽBA
(F = fotograf / ka,  Z = zákazník)

Z: - Dobrý deň.
F: - Dobrý deň. Prosím?
Z: - Potrebujem vyvolať tento film.
F: - Dobre.
Z: - Kedy to bude hotové?
F: - Kedy chcete. Dnes večer, zajtra, o 3 dni.
Z: - Dnes večer. Koľko platím?
F: - 62 korún. Vaše meno?
Z: - Horecký. Tomáš Horecký.
F: - Adresa?
Z: - Kľukatá 10, Bratislava.
****************
Z: - Dobrý deň.
F: - Dobrý deň. Prosím?
Z: - Potrebujem vyvolať tento film a chcem urobiť fotografie. Z každého obrázku jednu.
F: - Dobre. Akú veľkosť?
Z: - 9x 13.
F: - Na kedy?
Z: - Expres.
F: - 290 korún. Vaše meno?
Z: - Horecký. Tomáš Horecký.
F: - Adresa?
Z: - Kľukatá 10, Bratislava.
F: - Nech sa páči, tu je lístok. Dovidenia.
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ÚLOHA

Hovorte dialóg!
- vyčistiť - kabát, nohavice, sako, sukňu, kostým, oblek ...
- na kedy - expres, o 3 dni, o týždeň

V RÝCHLOČISTIARNI
(Z = zákazník, P  = predavačka)

Z: - Dobrý deň, potrebujem vyčistiť kabát.
P: - V poriadku. Chcete to expresne?
Z: - Áno. Kedy to bude hotové?
P: - Zajtra poobede. Vaše meno, prosím.
Z: - Kolár.
P: - Adresa?
Z: - Jiráskova 39, Bratislava. Platím teraz?
P: - Áno. 150 korún.
Z: - Nech sa páči.
P: - Ďakujem, tu je lístok. Dovidenia.

U  HOLIČA  / U KADERNÍČKY
(H = holič / ka,  Z = zákazník)

H: - Dobrý deň! Tak, čo to bude?
Z: - Potrebujem ostrihať.
H: - Ako?
Z: - Trochu skrátiť.
H: - Koľko?
Z: - Asi 1 cm vzadu, vpredu 2 cm.
H: - V poriadku.

(o chvíľu)
H: - Tak, nech sa páči. Bude to tak dobre?
Z: - Áno, ďakujem. Koľko platím?
H: - 42 korún.
Z: - 45, nech sa páči. Dovidenia!
H: - Ďakujem pekne, dovidenia.

Čo hovoríme u holiča / u kaderníčky?
- oholiť: Chcem oholiť.
- ostrihať, skrátiť: Chcem ostrihať. Chcem len trochu skrátiť.
- trvalú: Chcem trvalú. Chcem silnú / slabú trvalú.
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ÚLOHA

Hovorte dialóg!
- čo chcete - ostrihať, skrátiť, trvalú, melír, ...

ÚLOHA

Hovorte!
- Čo vám je:

- bolí ma hlava / hrdlo / žalúdok / celé telo...
- mám horúčku / nemám horúčku
- som prechladnutý / prechladnutá
- kašlem / nekašlem
- kýcham

- farbiť, melír
- vyfúkať, natáčky, natočiť:  Chcete vyfúkať alebo natočiť?

- tupírovať, lakovať:
- Prepáčte, ale nechcem tupírovať a lakovať.
- Chcem len trochu tupírovať, ale nelakovať.

- Nechcem tupírovať a len trochu
lakovať.

U LEKÁRA  /  U DOKTORA
(P = pacient / pacientka,  L = lekár)

P: - Dobrý deň, pán doktor.
L: - Dobrý deň. Čo vám je?
P: - Som prechladnutá. Bolí ma hrdlo.
L: - Otvorte ústa. Povedzte ÁÁÁ. Kašlete?
P: - Nie, nekašlem.
L: - Máte horúčku?
P: - Áno, 38.
L: - Musíte ležať 4 dni, piť čaj s citrónom, jesť veľa

ovocia. Napíšem vám lieky. Budete ich brať 3x
denne pred jedlom. V piatok prídete na kontrolu.
Nech sa páči, tu je recept.

P: - Ďakujem, dovidenia.
L: - Dovidenia.

NA KONTROLE
P: - Dobrý deň. Prišla som na kontrolu.
L: - Tak, ako sa cítite?
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P: - Už dobre.
L: - Máte ešte horúčku?
P: - Nie.
L: - Kašlete?
P: - Nie.
L: - Dobre. Tak zajtra môžete ísť do práce. Dovidenia.
P: - Ďakujem, pán doktor a dovidenia.

POKYNY LEKÁRA:
- Povedzte ÁÁÁ !
- Ukážte jazyk!
- Otvorte ústa!  Zatvorte ústa.
- Dýchajte zhlboka! Nedýchajte! Dýchajte!
- Postavte sa! Otočte sa! Zohnite sa!
- Vyzlečte sa! Vyzlečte sa do pol pása! Oblečte sa!
- Ľahnite si! Ľahnite si na brucho! Ľahnite si na chrbát!

Čo potrebujeme?
- tabletku / tabletky; tabletky proti boleniu hlavy
- masť
- kvapky
- obväz, rýchloobväz

NÁPISY

...NA OBCHODOCH
POTRAVINY,  LAHÔDKY, MÄSO - ÚDENINY, CHLIEB - PEČIVO,
ZELENINA - OVOCIE, MLIEKO - SYRY, TRŽNICA, DROGÉRIA, DÁMSKE,
PÁNSKE A DETSKÉ ODEVY, DÁMSKA, PÁNSKA A DETSKÁ OBUV,
ELEKTRO, DOMÁCE POTREBY, TEXTIL, GALANTÉRIA, PAPIERNICTVO,

KNÍHKUPECTVO (KNIHY),  KVETINÁRSTVO
- TOVAR ZAKÚPENÝ V INEJ PREDAJNI HLÁSTE PRI POKLADNICI!

...SLUŽBY
HOLIČSTVO, KADERNÍCTVO, KOZMETIKA - MANIKÚRA - PEDIKÚRA, SALÓN
KRÁSY,  FITNESS CENTRUM - SOLÁRIUM, FOTO - KINO, OPRAVA

... V AUTOBUSOCH, ELEKTRIČKÁCH, TROLEJBUSOCH, VO VLAKU
VÝSTUP, NÁSTUP, LEN VÝSTUP - NÁSTUP ZAKÁZANÝ, VÝSTUP NA ZNAMENIE
KEĎ ZAZNIE SIGNÁL, NEVYSTUPUJTE!
CESTOVNÉ LÍSTKY SI MÔŽETE KÚPIŤ U VODIČA
POČAS JAZDY JE ZAKÁZANÉ ROZPRÁVAŤ SA S VODIČOM
AK STOJÍTE, DRŽTE SA!
NÁSTUP SO ZMRZLINOU ZAKÁZANÝ
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... RÔZNE
SEM - TAM, ŤAHAŤ - TLAČIŤ, VCHOD - VÝCHOD
FAJČIŤ ZAKÁZANÉ - FAJČENIE ZAKÁZANÉ
NEDOTÝKAJTE SA ...
FOTOGRAFOVANIE ZAKÁZANÉ!
VSTUPUJTE PO JEDNOM!
NEZAMESTNANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ!
PROSÍME TICHO, PRACUJEME S PENIAZMI

FĽAK

l

Z: - Dobrý deň, potrebujem vyčistiť kabát. Tu mám fľak.
Môžete to vyčistiť?
P: - Od čoho to je?
Z: - Od ovocia.
P: - Dobre. Chcete to expresne?
Z: - Áno. Kedy to bude hotové?
P: - Zajtra poobede. Vaše meno, prosím.
Z: - Kolár.
P: - Adresa?
Z: - Jiráskova 39, Bratislava. Platím teraz?
P: - Áno. 150 korún.
Z: - Nech sa páči.
P: - Ďakujem, tu je lístok. Dovidenia.

Chcela by som sa objednať
(K = kaderníčka,  Z = zákazníčka)

(Zvoní telefón)

K: - Haló, tu salón "KLEOPATRA"!
Z: - Dobrý deň. Chcela by som sa objednať.
K: - Na kedy?
Z: - Na pondelok alebo utorok.
K: - V pondelok je už všetko obsadené. Môžete prísť v utorok o 14. alebo o 17.
Z: - O sedemnástej.
K: - Čo budeme robiť?
Z: - Potrebujem ostrihať.
K: - Takže ostrihať. Vaše meno?
Z: - Koštenská.
K: - Dobre, pani Koštenská, tak v utorok o sedemnástej. Dovidenia.
Z: - Dovidenia.
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ÚLOHA

Hovorte dialóg!
- na kedy sa chcete objednať?
- vaše meno
- čo chcete - ostrihať, skrátiť, trvalú, melír, ...

TAXISLUŽBA
(D = dispečerka, T = taxikár,  Z = zákazník)

Z: - Dobrý deň, potrebujem taxík na Hemerkovu ulicu číslo 5. Ihneď!
D: - Hemerkova číslo  5. Vaše meno?
Z: - Suchý.
D: - Telefón?
Z: - 435 865.
D: - Dobre. Čakajte!
************
D: - Dobrý deň. Tu RÁDIO-TAXI. Vy ste si objednali taxík? Taxík čaká dole. Dopočutia!
Z: - Ďakujem, dopočutia!
************
Z: - Koľko platím?
T: - 94,80.
Z: - Nech sa páči. 100!
T: - Ďakujem. Dovidenia.
Z: - Dovidenia.
************
Z: - Dobrý večer. Prosím vás, chcel by som si objednať taxík na zajtra ráno, 5,30 na Hemerkovu

ulicu číslo 5.
D: - Hemerkova 5. Vaše meno?
Z: - Suchý.
D: - Telefón?
Z: - 435 865.
D: - Piatok ráno, 5:30, Hemerkova 5. V poriadku. Dopočutia!
Z: - Ďakujem, dopočutia!
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