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Rodina a pRíbuzenské vzťahy 3

RODINA A PRÍBUZENSKÉ VZŤAHY

Volajú ma Keco. Prezývku mi 
dali naši, lebo odmalička veľa 
rozprávam. Keď ma chce niekto 
v  škole nahnevať, posmieva sa 
mi, že som táravý ako baba. 

Normálne som Peter Slo-
vák, meno mám po otcovi. 
Brat sa volá Pavol, je to moje 
jednovaječné dvojča. A máme 
ešte staršiu sestru Kláru. Sme 
zohratá trojica. Mama raz 
povedala, že keby zapisovala 
všetko zlé, čo urobíme, bola 
by slávna spisovateľka. Ale je len úradníč-
ka, pracuje v banke. Má štyridsať rokov, no vyzerá veľmi mlado. Volá sa 
Terka. Za nášho otca sa vydala pred devätnástimi rokmi a zmenila si meno z Tichá 
na Slováková. Oco vtedy skončil univerzitu a začal podnikať s naším dedom To-
mášom. Otvorili si autoservis. Starká Vierka z toho nebola nadšená, ale zvykla si.

Paľo a ja sme sa narodili o päť rokov neskôr, 23. júla. Pali je o 5 minút starší, ale 
ja som múdrejší. Teraz sme deviataci.

Klára chodí na rovnaké gymko. V tomto roku bude maturovať. Osemnásť bude 
mať v apríli. V apríli bude oslavovať svoje 45. narodeniny aj oco, on 4. apríla a jeho 
dcéra o 13 dní neskôr. Vtedy prídu aj starí rodičia. Najstarší je mamin otec Laco, má 
už 71 rokov a je dôchodca. Ale stále športuje a pracuje v záhrade. Niekoľko rokov 
žil sám. Babka zomrela, keď sme boli malí. Dedo sa znovu oženil a vyženil aj druhé 
dieťa. A tak naša mama prestala byť jedináčik.

Keď sú Vianoce, prídu k nám i vzdialení príbuzní. Napríklad mamin nevlastný 
brat Tomáš so svojou snúbenicou Jankou a otcova sestra. Teta Hela má dve deti. 
Sesternica sa volá Ela a bratranec Miro. Oni sú už vysokoškoláci. Tetin manžel, ujo 
Juro, k nám chodí zriedka, má veľa práce, je lekár.

Do našej rodiny patria aj rybičky v akváriu a psík Havo, ktorého sme našli v par-
ku. Bol sám, a tak sme si ho adoptovali.

Volajú ma Keco. Prezývku mi Volajú ma Keco. Prezývku mi 
dali naši, lebo odmalička veľa 
rozprávam. Keď ma chce niekto 
v  škole nahnevať, posmieva sa 

by slávna spisovateľka. Ale je len úradníč-
ka, pracuje v banke. Má štyridsať rokov, no vyzerá veľmi mlado. Volá sa 
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4 Rodina a pRíbuzenské vzťahy

Lexika
Prezývka – vedľajšie pomenovanie niekoho podľa charakteristických vlastností
Vysmievať sa (niekomu, niečomu, z niečoho), -a, -ajú – smiechom, posmechom preja-
viť nesúhlas, škodoradosť
Dvojča - jedno z dvoch spolu narodených detí jednej matky
Vydať sa (za niekoho), -á, -ajú – vstúpiť do manželstva (o žene)
Oženiť sa (s niekým), -í, -ia – vstúpiť do manželstva (o mužovi)
Vyženiť, -í, -ia – získať, dostať ženbou (po sobáši)
Táravý – ktorý veľa a zbytočne rozpráva
Tárať, -a, -ajú – nepremyslene rozprávať; veľa hovoriť; trepať; kecať; bľabotať; trkotať; 
klebetiť
Podnikať, -á, -ajú – samostatne zarábať
Maturovať, maturuje, maturujú – robiť záverečnú skúšku na strednej škole (maturita, 
skúška dospelosti)
Jedináčik, -a, m. r. – dieťa, ktoré nemá súrodenca; jediné dieťa
Snúbenica – žena, ktorá záväzne sľúbila niekomu manželstvo
Adoptovať, adoptuje, adoptujú – zobrať niekoho do rodiny; osvojiť si; prijať za vlastné
Dôchodca – človek, ktorý dostáva starobný alebo invalidný dôchodok; penzista

Ženské priezviská
a)  Ženská priezviská sa v spisovnej slovenčine tvoria tzv. prechyľovaním (pomocou prí-

pony -ová) od všetkých mužských priezvisk, ktoré sa skloňujú ako podstatné mená: 
pán Novák – pani Nováková, pán Hančin – pani Hančinová, pán Kónya – pani Kónyová, 
pán Moravec – pani Moravcová, pán László – pani Lászlóová, pán Saloky – pani Salo-
kyová a pod.

b)  Od mužských priezvisk, ktoré majú formu prídavného mena, sa ženské priezviská 
tvoria príponami -á, -a, -ia: pán Sliacky – pani Sliacka, pán Starší – pani Staršia, pán 
Kovalský – pani Kovalská a pod.

c)  Cudzie priezviská známych osobností sa najmä v ofi ciálnom styku ponechávajú v pô-
vodnej pravopisnej podobe: Greta Garbo, Meryl Streep a pod.

Pomenovanie príslušníkov jednej rodiny
Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí prida-
ním prípony -ovci, napr. Urban – Urbanovci, Kučera – Kučerovci. V spojení s podstatným 
menom rodina je správna podoba rodina Kučerovcov, Urbanovcov. Pri priezviskách typu 
Orlický, Jesenský máme tvary Orlickovci, Jesenskovci (možné sú aj tvary Orlickí, Jesenskí), 
rodina Orlickovcov, Jesenskovcov (aj rodina Orlických, Jesenských). Ak však majú takéto 
priezviská len dve slabiky, napr. Hollý, Tichý, Šťastný, je lepšie uprednostniť podoby prí-
davného mena v množnom čísle Hollí, rodina Hollých, Tichí, rodina Tichých. Môžu byť aj 
tvary Hollovci, rodina Hollovcov, Tichovci, rodina Tichovcov.

Ť
A
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Á

K
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Rodina a pRíbuzenské vzťahy 5

� Samostatná úloha �

Doplňte tabuľku.

pán pani manželia rodina

Hossa Hossová Hossovci Hossovcov Hossová
Hudaček

Fekete

Krajči

Medvecký

Múdry

� Úlohy k textu

1. Zostavte rodokmeň (rodostrom) rodiny Slovákovcov. 
2. Odpovedzte na otázky:
 a)  Koľkočlenná je rodina Slovákovcov?
 b)  V ktorom roku sa zosobášili Terézia Tichá a Peter Slovák?
 c)  Koľko detí majú Terézia a Peter Slovákovci? Aký vekový rozdiel je medzi ich 

deťmi? Ako spolu vychádzajú? Kde študujú? Podobajú sa na seba? Prečo do-
stalo jedno z detí prezývku?

 d)  Žijú rodičia Terézie a Petra Slovákovcov? Ako trávia deň?
 e)  Kto ešte tvorí širšiu rodinu Slovákovcov? Aký je vzťah medzi Teréziou Slová-

kovou a jej bratom Tomášom?
 f)  Kedy sa stretáva širšia rodina Slovákovcov? 
 g)  Kto je súčasťou rodiny Slovákovcov a nie je s nimi v príbuzenskom vzťahu?

� Samostatné úlohy �

1.  Vyspovedajte svojho spolužiaka/svoju spolužiačku. Položte mu/jej predchádzajúce 
otázky. Predstavte svojho spolužiaka/svoju spolužiačku triede na základe jeho/jej 
odpovedí. Použite frázy:

 Dovoľte, aby som vám predstavil/predstavila (koho)...
 Rád/rada by som vám predstavil/predstavila (koho)...
 Chcem vám predstaviť človeka, ktorý...
 Určite poznáte (koho)..., ale neviete o ňom/o nej, že...
 Predstavujem vám člena rodiny...., ktorý...
2. Povedzte synonymne.
 a)  Mama a otec sú manželia 5 rokov. 
 b)  Terézia nie je slobodná. 
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6 Rodina a pRíbuzenské vzťahy

Ť
A
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K
 c)  Peter nie je slobodný. 
 d)  Moji rodičia už nežijú spolu.
 e)  Brat má 5 rokov. 
3.  Človek je spoločenský tvor. Nedokáže žiť sám. Počas svojho života nadväzuje rôz-

ne vzťahy. Najprirodzenejší medziľudský vzťah je vzťah rodinný. Každý človek 
plní v rodine niekoľko úloh.

 a)  Uveďte, aké roly v rodine môže mať počas života žena, ak muž môže byť: syn, 
brat, otec/nevlastný otec/adoptívny otec/tato/oco/ocko, starý otec/dedo/starký, 
vnuk, bratranec (bratanec), ujo, strýko, krstný otec, synovec, svokor, svat, kmo-
tor, zať, snúbenec/nápadník/pytač, švagor, tesť, druh, manžel, poručník/tútor/
pestún.

 b)  Vzťahy v rodine môžeme vyjadriť rôznym spôsobom. Napíšte, kto to je:

Privlastňovacie prídavné mená sú utvorené od podstatných mien mužského rodu prípo-
nou -ov (sg. m. r.), -ova (sg. ž. r.), -ovo (sg. s. r.), -ovi (pl. život.), -ove (pl.) a od podstatných 
mien ženského rodu príponou -in (sg. m. r.), -ina (sg. ž. r.), -ino (sg. s. r.), -ini (pl. život.), 
-ine (pl.).
Príklad: syn mojej tety – tetin syn je môj bratranec
 dcéra môjho uja – ujova dcéra je moja sesternica 
 deti mojej mamy – mamine deti sú moji súrodenci

dcéra mojej sestry manžel mojej dcéry
otec môjho manžela manželka môjho syna
syn môjho brata stará mama mojej mamy
svokor mojej dcéry matka mojej manželky
brat môjho otca sestra môjho manžela
otec mojej matky rodičia môjho zaťa
brat mojej manželky dcéra mojej tety
synovia môjho strýka dcéry môjho brata 
synovia mojej sestry dcéry môjho strýka
manželka môjho brata  sestry môjho otca

� Hra/súťaž
1.  Pracujte v dvojiciach. Vyberte si jedného člena rodiny a napíšte čo najviac vzťahov, 

do ktorých vstupuje:
Príklad: môj brat – brat mojej sestry, syn mojich rodičov, babkin vnuk, tetin sy-
novec a pod.
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Rodina a pRíbuzenské vzťahy 7

2.  Pracujte samostatne. Vyhľadajte v osemsmerovke, kto je kto.

Dcéra mojej tety je moja ...............................................................................................

Mamka môjho otca je moja ........................................... / ............................................

Otec mojej mamky je môj ..............................................................................................

Syn môjho uja je môj ......................................................................................................

Človek, ktorý nemá súrodenca, je ................................................................................

Moji súrodenci sú ............................(vodorovne) a .....................................................

Brat mojej mamy je môj ...................................................... / .......................................

Sestra môjho otca je moja ..............................................................................................

Súrodenec, ktorý sa narodil v rovnaký deň ako ja, je moje .......................................

Ja som ................................................. mojej babky a môjho dedka.

Som chlapec a som ......................................... svojich rodičov.

Deti môjho súrodenca sú môj ............................................. a moja ...........................

Jeden z mojich rodičov je môj ......................................................................................

TAJNIČKA: A všetci sú .................................................................................................

S A Č Ú N V A C M S

S E S T R A Č E D T

N Y S E O O J V E A

B R A T N K O O D R

A J A A E Ý V N K Á

K R O O T R D Y O M

B D J I E T N S T A

A U N K R S A I E M

B R A T R A N E C K

K I Č Á N I D E J A
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8 Rodina a pRíbuzenské vzťahy

Prepíšte číslovky slovom a podstatné mená dajte do správneho tvaru.

Mám + A

brat (m. r.) sestra (ž. r.) dievča (s. r.)/dieťa
1 jedného brata jednu sestru jedno dievča/dieťa
2, 3, 4 dvoch, troch, štyroch bratov dve, tri, štyri sestry dve, tri, štyri dievčatá/deti
5 päť/piatich bratov päť sestier päť dievčat/detí

a) Mám 5 súrodenec, 3 brat a 2 sestra. 
b) Otec má 1 bratranec a 4 sesternica. 
c) Moja mama bude mať 2 zať a 5 nevesta. 
d) Babka má 10 vnúča: 5 vnuk a 5 vnučka. 
e) Igor má 3 neter a 8 synovec. 

Sobota u Slovákovcov
Sobota ráno. Netreba vstávať do školy. Prevaľujem sa na druhý bok, keď začujem 
mamin hlas. Ako terorista vstúpi do mojej izby s plánom práce na dnešný deň. Vy-
sávanie, umývanie podláh a okien, prášenie kobercov, utieranie prachu, varenie, na-
kupovanie... Ona sa snáď zbláznila?! So zlepenými očami si sadám k raňajkám. Pra-
ženica vonia nádherne. K stolu sa vlečie i Paľo. Klára zmizla ešte včera poobede a do 
obeda sa určite nevráti. Zasa sa vyzula z domácich prác. Mama ju ospravedlňuje. Je 
u kamarátky a spolu sa učia. Poznám ja to jej učenie... Otec s úsmevom doraňajkoval 
a dobrovoľne sa hlási, že urobí nákup. 

Rozdeľovanie úloh pokračuje. Paľo má umyť riad, ja musím vyniesť smeti, spolu 
máme poupratovať izbu a obývačku. Ideme sa prezliecť. O hodinu sú smeti ešte v ku-
chyni, rovnako ako špinavý riad v dreze. Čo však tvrdo ignorujeme. Paľo sedí pri počí-
tači, už sa dostal do siedmeho levelu, pašák. Ja som si zapol telku. Nuda, ale upratovať sa 
mi nechce. Mama behá s vysávačom a mopom, už stihla umyť okná. Vyzerá ako bosor-
ka, ktorá sa pripravuje na kongres. O pol hodinu ide do kuchyne. Čas obeda sa blíži, 
a  nič nie je navarené. Tuším, že bude zle. Jej hlas naberá na sile. S čipsami v ruke ute-
kám do kuchyne, cestou zakopnem o odpadkový kôš. Mama zúri. Paľo ešte nedorazil. 

Chvalabohu, zazvonil zvonček. Otec si zabudol kľúče. Popod nohy sa nám pletie 
Havo. Mama sa trasie od zlosti. Upokojujem ju. Otvorím dvere. Otec je vysmiaty, 
stretol kamaráta zo strednej, trošku sa zarozprávali. Varujem ho pred mamou. Be-
riem vôdzku a  idem von s Havom. Smeti zobrať nemôžem, lebo mám plné ruky. 
Musí ich vyniesť oco alebo Paľo. Domov sa neponáhľam, hoci mi škvŕka v bruchu. 
Keď sa vrátim, všade je poriadok, Klára je už doma a obed je na stole. Pri stole sa 
veselo bavíme, len mama mlčí, vyzerá unavene. Po obede otec zvoláva rodinnú radu. 
Vraj sa bude meniť organizácia domácich prác a aj nášho vreckového. 

Ť
A

H
Á
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Rodina a pRíbuzenské vzťahy 9

Lexika
Zblázniť sa, -i, -ia – stratiť zdravý rozum, zošalieť
Praženica – jedlo z pražených vajec
Vliecť sa, vlečie, vlečú – veľmi pomaly, namáhavo sa pohybovať
Zmiznúť, -e, -ú, -zol – rýchlo, nenápadne odísť, stratiť sa
Rozdeľovať (čo komu), -e, -ú – dávať úlohy viacerým ľuďom 
Dobrovoľne – z vlastnej vôle, nenútene
Drez -u, m. r. – zabudovaná nádoba na umývanie riadu, výlevka
Pašák (expr.) – chlapík, šikovný chlap
Mop -u, m. r. – stierač prachu alebo zmeták so strapcami
Zúriť -i, ia – veľmi sa hnevať, besnieť
Ututlať -e, -ú – zatajiť; šikovne vyriešiť 
Frázy:
Vyzul sa z niečoho – zbavil sa niečoho; neurobil niečo
Trasie sa od zlosti – veľmi sa hnevá, zúri
Škvŕka (komu) v bruchu – je hladný

Lexika

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   9 2015.06.04.   10:46



10 Rodina a pRíbuzenské vzťahy

� Úlohy k textu

Pracujte v skupinách.
1.  Rozdeľte si postavy matky, otca, Petra, Pavla a Kláry. Na základe textu vytvorte 

dialóg, ktorý mohol prebiehať medzi rodinnými príslušníkmi.
2.  Navrhnite spôsob, ako môžu rodičia motivovať deti, aby sa zapojili do domácich 

prác.
3.  Večer Keco zobral Hava a išiel s ním na prechádzku. Chcel v pokoji porozmýšľať 

o všetkom, čo riešili na rodinnej rade.

Tomi: Čauko, Keco! Čo si slepý?
Keco: Prepáč! Zamyslel som sa.
Tomi: To musia byť vážne veci, keď nezbadáš ani najlepšieho kamaráta.
Keco: Mali sme rodinnú radu.
Tomi: A čo ste riešili?
Keco:  Domáce práce. Otec rozhodol, že každý musí niečo robiť. Máme si vybrať päť 

aktivít zo zoznamu, ktorý nám dal. Každý mesiac si činnosti vymeníme.
Tomi:  A to je taký problém? Ja musím pomáhať pri všetkom, keďže nemám súro-

denca. Ukáž mi ten zoznam, niečo spoločne vyberieme...
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Rodina a pRíbuzenské vzťahy 11

Pomôžte chlapcom vybrať päť domácich prác pre Keca:
Zoznam: *čistiť topánky, *nakupovať, *obsluhovať práčku a umývačku riadu, *od-

kladať špinavé oblečenie do koša, *pomáhať pri varení, *prestrieť a odpratávať riad 
zo stola, *pripravovať desiatu súrodencom i rodičom, *prať, *sekať trávnik, *umyť 
auto, *umývať riad, *umývať podlahu, okná, zrkadlá, *upratovať v byte, *upratovať v 
skriniach, *utierať prach, *uvariť jednoduché jedlo (praženicu, omeletu...), *vyčistiť 
chladničku a mrazničku, *vymieňať žiarovky, *vynášať kôš so smetím, *vysávať, *za-
lievať kvety, *zametať dom i dvor, *žehliť a ukladať vyžehlené veci.

4. Doplňte desatoro domácich pravidiel, ktoré platia vo vašich rodinách. 
Zlaté domáce pravidlá platia pre každého člena rodiny, okrem dojčiat a psov.
Ak na tom spíš, usteľ to.
Ak to nosíš, uprac to.
Ak ti to spadlo, zdvihni to.
Ak si z toho jedol, odnes a umy to.

5. Zamyslite sa nad tým, aké úlohy plní v súčasnej modernej rodine matka a aké otec.

Dostávate od rodičov vreckové? 
a) Vyplňte jednoduchý dotazník:

Dávať deťom vreckové?
V koľkých rokoch dávať deťom vreckové?
Aké vysoké vreckové dávať desaťročnému dieťaťu?
Aké zásady vyplácania vreckového určiť (zakrúžkuj +, ak súhlasíš; –, ak nesúhlasíš):
 + –
Zrušiť vreckové pri nevhodnom správaní dieťaťa ☐ ☐
Dávať vreckové len za pomoc pri domácich prácach ☐ ☐
Prácu nad rámec povinností vždy finančne odmeniť ☐ ☐
Mladším deťom vyplácať vreckové týždenne, starším raz mesačne ☐ ☐

Porovnajte svoje odpovede s výsledkami telefonického prieskumu spoločnosti Home 
Credit a. s. 2012 a postojmi psychológov: 

„Zdá sa, že slovenskí rodičia pomaly nachádzajú cestu k vreckovému. Svojim 
deťom vreckové dáva alebo by dávalo sedem opýtaných z desiatich. Za ideál-
ny vek, kedy s vreckovým začať, považujú slovenskí rodičia 10 rokov. Prie-
merná čiastka sa oproti minulému roku znížila na 9 a pol eura za mesiac.“

Vreckové nie je len záležitosť Slovenska alebo strednej Európy. Bežne ho dostá-
vajú aj deti v ďalších krajinách, ako je Rusko alebo Čína. V Rusku je typický vek pre 
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12 Rodina a pRíbuzenské vzťahy

začiatok vreckového 10 rokov, v Číne dokonca 6 rokov. Pravým opakom je Vietnam. 
Tam rodičia prekvapivo volia až 15 rokov. V Kazachstane deti dostávajú prvé vrec-
kové najčastejšie v 7 rokoch a rodičia sa k nemu stavajú viac ako pozitívne. Celých 
94 % opýtaných je za vreckové a  priemerná čiastka, ktorú by dali desaťročnému 
dieťaťu, je 3 tisíc kazašských tenge, čo je v prepočte asi 16 eur.

Päť tipov psychologičky Barbory Mesárošovej
1.  Predškoláci zväčša nepoznajú hodnotu peňazí, preto by mali dostať vreckové až 

školáci.
2.  Vopred určite jasné pravidlá, aby dieťa vedelo, na čo peniaze dostáva a aby sa 

s nimi naučilo hospodáriť.
3.  Dieťa už odmalička musí vedieť, že za peniaze sa pracuje a nikto ich nedostáva 

len tak. Preto by malo za ne niečo urobiť.
4.  Za peniaze si však dieťa nekúpime. Nemôže platiť – ak budeš lepší, dostaneš viac.
5.  Vreckové nesmie byť ani samozrejmosť. Kto totiž získava peniaze ľahko, zväčša si 

ich neváži.
 b)  Na základe vlastných skúseností uveďte výhody a nevýhody pravidelného me-

sačného vreckového. 

� Samostatná úloha �

Klára Slováková navštevuje maturitný ročník na gymnáziu. Už má jasnú predstavu 
aj o svojej budúcnosti. Študovať chce na Slovensku. Vybrala si štúdium na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre. Zaujal ju odbor slovenský jazyk a literatúra a histó-
ria. Chce požiadať aj o vládne štipendium, preto si musela vytvoriť mailovú adresu 
slovakovaklara@gmail.com a vybaviť novú identifikačnú kartu (433933AB). Všade 
bude musieť vyplniť rôzne formuláre a predložiť svoj životopis. Jeden už napísala 
ako domácu úlohu. Tu je Klárin kontextový životopis:

Volám sa Klára Slováková. Narodila som sa v Békešskej Čabe 17. apríla a v tomto školskom 
roku oslávim svoje 18. narodeniny. Bývam v rodinnom dome v Kondoroši na Hlavnej ulici čís-
lo 5 spolu so svojimi rodičmi a dvomi bratmi - dvojčatami. Matka Terézia Slováková, rodená 
Tichá, je zamestnankyňou banky Pohoda. Otec Peter Slovák je súkromný podnikateľ. Obaja 
majú slovenský pôvod.

Vo svojich šiestich rokoch som začala štúdium v sarvašskej základnej škole. Aktívne som 
sa zapojila do mimoškolskej činnosti a  navštevovala som i  Školu v  prírode na Slovensku. 
Školu som reprezentovala v prednese poézie, v speve, na športových podujatiach a pred-
metových súťažiach z dejepisu a zemepisu. V 7. a 8. ročníku som bola štipendistkou Nadácie 
pre nadaných. Po ukončení základnej školy som nastúpila na čabianske gymnázium. Ukon-
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Rodina a pRíbuzenské vzťahy 13

čím ho maturitou. Počas stredoškolského štúdia som sa každoročne zúčastnila na Putovnej 
súťaži zo slovenských dolnozemských reálií, stredoškolskej odbornej činnosti, športových 
súťažiach a Celoštátnej predmetovej súťaži zo slovenského jazyka a  literatúry. V minulom 
školskom roku som úspešne zložila skúšku B2 z angličtiny a skúšku ECDL (Európsky vodičský 
preukaz na počítače), v letných mesiacoch som absolvovala 3-týždňový kurz Letná škola slo-
venského jazyka a odborných predmetov pre maturantov v Modre. 

Všetky povinnosti si plním svedomite a načas. Rada nadväzujem nové priateľstvá, som 
komunikatívna, čo mi pomáha zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch. K ľuďom som otvorená, 
tolerantná, úprimná a empatická. Dokážem pracovať samostatne i ako člen tímu. Vo voľnom 
čase športujem a cestujem.

a)  Pomôžte Kláre vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium a napísať štruktúro-
vaný životopis, ktorý musí priložiť k prihláške i k žiadosti o štipendium. Využite 
údaje z jej životopisu, ofi ciálne názvy inštitúcií vyhľadajte na internete. 

I. Prihlášku môže študent vyplniť aj elektronicky. Obsah formulára je rovnaký. 
Vyplňte čitateľne veľkým tlačeným písmom.

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   13 2015.06.04.   10:46



14 Rodina a pRíbuzenské vzťahy

Prihláška na vysokoškolské štúdium
bakalárske – prvý stupeň
alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku1)

Akademický rok: Pečiatka VŠ, fakulty:
Štátne občianstvo: Dátum doručenia:
Meno: Akademický titul:
Priezvisko:
Rodné priezvisko: Rodinný stav:
Dátum narodenia: deň mesiac rok Pohlavie2) muž [ ] žena [ ]
Miesto narodenia: Štát:
Rodné číslo: Národnosť:
Číslo občianskeho preukazu (číslo pasu u cudzieho štátneho príslušníka): 
Tel. č.: E-mailová adresa:

Adresa trvalého bydliska:
Ulica a číslo:
Mesto (obec): PSČ:
Okres: Štát:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska):
Ulica a číslo:
Mesto (obec): PSČ:
Okres: Štát:

Vysoká škola:
Fakulta:
Detašované pracovisko:
Študijný program: 
Forma štúdia3): Metóda štúdia4):

Rok maturitnej skúšky:
Absolvovaná 
stredná škola5):

gymnázium
stredná odborná škola
stredné odborné učilište
združená stredná škola
iná:
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Rodina a pRíbuzenské vzťahy 15

Názov: 
Ulica a číslo: 
Mesto (obec): PSČ:
Študijný odbor: Dosiahnutý stupeň vzdelania5):

Poznámky:
1)  Nehodiace sa prečiarknite. Štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň do jedného celku je doktor-

ské alebo magisterské štúdium.
2)  Vyznačte krížikom.
3)  V položke Forma štúdia doplňte slovom denná alebo externá podľa informácie o možnosti štú-

dia.
4)  V položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa 

informácie o možnosti štúdia.
5)  4 – úplné stredné odborné vzdelanie v  strednom odbornom učilišti ukončené maturitnou 

skúškou,
 5 – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou,
 6 –  úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené 

maturitnou skúškou,
 7 – vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom.
Štátne občianstvo – ofi ciálny názov štátu, v ktorom má uchádzač trvalý pobyt
Národnosť – príslušnosť k národu alebo menšine, žijúcej mimo svojho štátu
Rodné priezvisko – priezvisko za slobodna, pred vydajom (po otcovi, resp. matke)

Rodinný stav: slobodný – slobodná, ženatý – vydatá, rozvedený – rozvedená, vdovec – vdova

� Hra/súťaž
Pracujte samostatne. Na splnenie úlohy máte 5 minút. Napíšte čo najviac názvov štá-
tov a ich štátnych príslušníkov. (Pozor na zásady písania veľkých písmen v slovenčine!)

Príklad: Slovenská republika – Slovák/Slovenka

II. Štruktúrovaný životopis má prehľadnú a presnú kompozíciu. Píšeme ho na po-
čítači, ale podpisujeme vlastnou rukou. V štruktúrovanom životopise používame:
jeden typ písma (Times New Roman, Arial)
veľkosť písma: 12 (pre základný text),
typ papiera: biely papier formátu A4
farbu písma: čiernu (farebné písmo je nevhodné na fotokópie a na počítačové spra-
covanie)
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16 Rodina a pRíbuzenské vzťahy

ŽIVOTOPIS

Osobné údaje

Meno a priezvisko:   
Dátum a miesto narodenia:  
Adresa:    
Telefón:    
E-mailová adresa:   
Vzdelanie1)

Kurz  
Pracovné skúsenosti2)

Jazykové znalosti3)

Súťaže a úspechy
Osobitné schopnosti4) 
Vlastnosti a záujmy

  V ...................................................5)    .................................................6)

Poznámky:
1)  Najprv uvádzate najvyššie dosiahnuté: univerzita – stredná škola – základná škola a roky štúdia. 

Môžete vypísať i maturitné predmety a úroveň. Pr.:
 Vzdelanie:
 Od – do Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Békešská Čaba (Maďarsko)
ukončenie: maturitná skúška – jún (rok)

 Od – do Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov
Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 
Sarvaš (Maďarsko)

2) Uvádzate napr. brigády alebo odbornú prax počas strednej školy a rok. Pr.:
 Rok brigáda v tlačiarni Kner (jún – júl)
3) Uvádzate jazyk, úroveň ovládania jazyka a skúšky. Pr.:
 anglický jazyk pokročilý, štátna jazyková skúška – stredný stupeň B2 (2011)
4)  V tejto sekcii uvádzate údaje, ktoré sa týkajú týchto oblastí: vodičský preukaz – skupina, PC 

znalosť – uvediete všetky PC programy, ktoré ovládate, urobené skúšky (rok)
5)  Miesto a dátum. Pr.: V Sarvaši 28. august 2013
6) Vlastnoručný podpis
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BYT ALEBO DOM

� Hra/súťaž
Pracujte samostatne: Napíšte krátku báseň na tému Domov podľa týchto pravidiel.
1. verš:  obsahuje jednoslovné pomenovanie témy - podstatné meno - DOMOV.
2. verš:  obsahuje dvojslovný opis témy - dve prídavné mená.
3. verš:  obsahuje trojslovné vyjadrenie činnosti - tri slovesá.
4. verš:  obsahuje štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k  téme – 

jednoduchú vetu spojenú s témou (aj neohybný slovný druh je slovo).
5. verš:  jednoslovné synonymum témy – podstatné meno, ktoré ti prvé napadne 

pri vyslovení témy (nemusí sa nachádzať v  Synonymickom slovníku slo-
venčiny).

 Príklad:
 DOMOV
 sladký, útulný
 ochraňuje, miluje, inšpiruje
 všade cítim jeho vôňu
 energia

Domov je jedným zo základných kameňov nášho života. Za jeho múrmi sa odo-
hrávajú tie najkrajšie, najtajnejšie a  najuvoľnenejšie chvíle nášho života. Je naším 
útočiskom pred zimou, ostatnými ľuďmi, stresom, prácou... Miestom, kde snívame 
svoje sny, kde sa rodia naše túžby, plány, kde sa chceme cítiť najlepšie. Náš ostrov 
bezpečia. Práve preto chceme, aby bol útulný, krásny, pohodlný a poskytoval nám 
dokonalé podmienky na každodenné činnosti.

Prísť domov znamená vstúpiť do domu a pozrieť sa do schránky, odomknúť dvere 
s vlastnou menovkou, za ktorými sa skrýva vlastný priestor domova, dôležité teritó-
rium nášho života – byt.

Byty sú rôzne – malé, veľké, v  nových, starých bytových alebo rodinných do-
moch, na sídliskách i  v centrách. Väčšina dnešných bytov má ústredné kúrenie 
a  kompletné príslušenstvo, čiže kuchyňu, predsieň, kúpeľňu a  záchod. Každý byt 
má vstupnú, sanitárnu, hospodársku a vlastnú obytnú časť. Vstupnou časťou bytu je 
predsieň, niekde chodba alebo hala. Tu si odkladáme tašky, kabáty a prezúvame sa, 
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aby sme nenanosili prach a blato do ostatných častí bytu. Sanitárnu časť bytu tvorí 
kúpeľňa a WC. K hospodárskej časti patrí kuchyňa, špajza, komora; v  rodinných 
domoch aj práčovňa, sušiareň a  iné hospodárske miestnosti. Vlastná obytná časť 
bytu býva rôzne veľká. V panelákoch sú byty jedno-, dvoj-, troj- a štvorizbové, v ro-
dinných domoch môže byť i viac izieb.

� Úlohy k textu

1. Vypíšte z textu obrazné pomenovania domova.
2.  Vypíšte z textu názvy miestností, ktoré tvoria byt alebo dom. Napíšte, na čo slúžia 

tieto miestnosti.
3.  Uveďte názvy ďalších miestností, ktoré nie sú v texte uvedené.
4. Vysvetlite frazeologizmy:

Beda tomu domu, kde chlap nosí sukňu a žena gate.
Cenu domova poznáme až vtedy, keď ho opustíme.
Každý je vo svojom dome pánom.
Kto bol doma v pekle, na raj si nezvykne.
Klamárovi horel dom, no nik hasiť neprišiel.

aby sme nenanosili prach a blato do ostatných častí bytu. Sanitárnu časť bytu tvorí 
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Špinavá bielizeň sa má prať doma.
Spomeňte si na ďalšie frazeologizmy, v ktorých sa spomína domov, byt alebo dom.

5. Opíšte váš byt/dom na základe otázok:
Kde bývate? (mesto, dedina, sídlisko, mestská časť, sálaš, rodinný dom, bytový 
dom (panelák), poschodie)
Aký je váš byt/dom? (počet a rozmiestnenie miestností, orientácia na svetové 
strany)
Aké sú náklady (réžia) na bývanie vo vašom byte/dome? (nájomné, poplatok za 
vodu, elektrinu, plyn, internetové pripojenie, digitálna alebo káblová televízia 
a pod.)
Ktorá miestnosť vo vašom byte sa vám najviac páči a prečo? (rozloha, zariadenie, 
farby, atmosféra)
Aké je okolie vášho bytu/domu? (čo sa nachádza v okolí, aká je občianska vyba-
venosť, aký máte výhľad z izby)

� Samostatné úlohy �

Preštudujte si pôdorys bytu. Vytvorte legen-
du k nákresu. 
 a)  Detská izba, ktorá je pri vchode, suse-

dí s izbou rodičov.
 b)  Oproti vchodovým dverám je záchod. 

Nie je spojený s kúpeľňou.
 c)  Z obývacej izby vedú dvere na lodžiu.
 d)  Byt má dve lodžie na opačných sveto-

vých stranách.
 e)  Byt nemá komoru, ale má šatník ne-

ďaleko vchodu.
 f)  Hala, obývacia miestnosť, kuchyňa 

a jedáleň sú priechodné miestnosti.

Rozdeľte zariadenie do jednotlivých miest-
ností bytu/domu: 
koberec, pokrovec, predložka, guba, behúň, 
gauč (pohovka, diván, otoman), (rozklada-
cie, závesné, hojdacie, masážne) kreslo, se-
dací vak, taburetka, (jednolôžková, manžel-
ská, poschodová) posteľ, posteľ s prístelkou, 
luster (stropné svietidlo), (stolová, stojacia) 
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lampa, bodové osvetlenie, lampa s tienidlom, vstavaná skriňa, skrinka, knižnica, 
príborník, presklené vitríny, skrinka na topánky, nástenné police, komoda, (konfe-
renčný, konzolový, PC) stolík, (jedálenský, písací) stôl, závesy, (zvislé, vodorovné) 
žalúzie, kuchynská linka, drez, umývadlo, zrkadlo, (rohová) vaňa, vírivka, sprcho-
vací kút, záchod (toaleta, WC), bidet, vešiak, vešiaková stena, televízor, projektor, 
domáce kino, DVD rekordér, reproduktory, rádio, rádiomagnetofón, budík, počítač, 
tlačiareň, herné konzoly, práčka, sušička, chladnička, mraznička, umývačka riadu, 
sporák, mikrovlnná rúra (mikrovlnka), digestor, ventilátor, klimatizácia, krb (ko-
zub), radiátor, kávovar, kuchynský robot...

3.  Zahrajte sa na bytového architekta. Vyberte si jednu z miestností a navrhnite roz-
miestnenie nábytku a iného nevyhnutného zariadenia.

I. Čo umiestnite kam?
Použite slovesá: umiestniť, postaviť, zvesiť, dať, zasunúť, položiť, pripevniť.
Použite predložky: do (G), k (D), za, nad, pod, pred, medzi, na (A).
Podstatné mená rozvite vhodným prívlastkom.
Príklad: Písací stôl postavím pod plastové okno.
Vytvorte otázky k vytvoreným vetám. Použite opytovacie zámeno kam.

II. Čo je kde umiestnené?
Zmeňte aktívne vety na pasívne tak, že vytvoríte trpné príčastia slovies z úlohy 
3A.
Použite predložky: v, pri, na (L), za, nad, pod, pred, medzi (I).
Príklad: Písací stôl je postavený pod plastovým oknom.
Vytvorte otázky k vytvoreným vetám. Použite opytovacie zámeno kde.

Byt alebo dom? 
Dilema, ktorú riešia mnohé rodiny – je lepší dom alebo byt? Podľa čoho sa roz-
hodovať? Podľa množstva voľného času, životného štýlu i ďalších potrieb rodiny. 
Podľa psychológov byty uprednostňujú hlavne mladí, ktorí majú po krk života 
s  rodičmi a  chcú sa osamostatniť. K  ich prioritám patrí práca a  zábava. Medzi 
majiteľmi rodinných domov sú často rodiny s deťmi, ľudia s menej náročným za-
mestnaním a tí, pre ktorých sú domáce a opravárske práce koníčkom. Tu je malá 
štatistika z  posledného sčítania ľudu. Na Slovensku býva v  bytoch 56,6 % ľudí, 
kým v rodinných domoch 42,6 %. Zvyšok tvorí núdzové ubytovanie alebo trvalo 
obývané rekreačné objekty.
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BYT
Bezstarostnosť – to je asi najväč-
šia výhoda bývania v  byte. Byt si 
nevyžaduje až tak veľa práce – sta-
čí si poupratovať a udržiavať in-
teriér, keď máte službu, umyť 
schody, prípadne vykonať nejaké 
iné nenáročné práce. Na opravu 
strechy, zateplenie bytovky a  rôz-
ne opravy si majitelia a  nájomní-
ci bytov tvoria fond opráv. Byt je teda ideálny pre tých, ktorí žijú uponáhľaným 
a pohodlným životom. Problémom však pri živote v bytoch býva neraz nedo-
statok súkromia. V bytovke ste obkolesení inými rodinami a musíte dodržiavať 
isté pravidlá, aby ste ich nerušili. Keď niekto prerába byt, budete celé dni počú-
vať búchanie a vŕtanie. Budete svedkom manželských hádok, pretože hluk cez 
steny bytoviek prejde veľmi ľahko. Taktiež vás bude možno neraz rušiť hlasná 
hudba a podobné veci. Veľa, samozrejme, závisí od toho, akých máte susedov.
V každom prípade v byte to so súkromím nie je veľmi ružové. 

DOM 
Mať dom je snom mnohých ľudí. Dom je 
akési rodinné kráľovstvo. Poskytuje väčšie 
súkromie, dvor a záhradu, kde môžu deti 
šantiť, kde sa dá príjemne posedieť, grilovať a 
čo-to si i dopestovať. Dvor si možno upraviť 
podľa vlastných predstáv – či už túžite po ba-
zéne, záhradnom altánku, krbe alebo obrov-
skej trampolíne, všetko si môžete zabezpečiť, 
keď máte vlastný dvor. 

Ak máte nejakých domácich miláčikov, 
najmä psa či mačku, určite sa im bude život 
v dome páčiť viac ako v byte. Dom je lepšou 
voľbou i z dlhodobého hľadiska. K domu mô-
žete pripojiť nejakú prístavbu alebo vybudo-
vať jedno poschodie navyše, kde vznikne ďal-
ší obytný priestor. Nevýhodou však určite je 
viac práce. Dom je jednoducho náročnejší na 
údržbu ako byt. Musíte sa starať nielen o inte-
riér, ale aj o exteriér – teda dvor a záhradu. Kose-
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nie a udržiavanie trávnika, obrábanie záhradky, strihanie stromov a rôzne sezónne práce 
v záhrade vás neminú. Ak sa niečo pokazí, ste to vy, kto si musí zabezpečiť opravu. 
Výmena okien, zateplenie domu, oprava strechy a iné práce sú len a len na vás. 

Mať dom je náročnejšie aj na financie. Náklady sú vyššie ako pri bývaní v byte. 
Majitelia si často musia brať hypotéku.

Riešením dilemy môže byť aj byt v menšej bytovke, kde je väčšie súkromie ako v 
obrovskom paneláku. Často takéto bytovky majú aj spoločnú záhradku, ihrisko pre 
deti, čo je zaujímavý kompromis. Hlavne, ak máte šťastie na príjemných susedov.

� Úlohy k textu

1.  Rozšírte si slovnú zásobu (lexiku):
 a)  Spojte:

Priorita a)  vnútrajšok budovy, vnútorné zariadenie
Dilema b)  dôležitá vec
Kompromis c)  výhoda; priaznivá situácia; kladná okolnosť
Interiér d)  úver, pôžička od banky zaistená nehnuteľnosťou
Hypotéka e)  dohoda na základe ústupkov
Pozitívum f)  voľba medzi dvoma možnosťami

 b)  Vyhľadajte v texte slová, ktoré majú daný význam:

Preferovať niečo viac ako niečo iné ..............................................................................

Stať sa samostatným, nezávislým ..................................................................................

Taký, ktorý má veľké požiadavky; ťažký; komplikovaný ............................................

Hobby; záľuba; činnosť, ktorú robíme radi .................................................................

Starostlivosť o dobrý stav bytu; zariadenia ..................................................................

Postarať sa, aby sa niečo urobilo ...................................................................................

 c)  Vysvetlite slovné spojenia z textu:

Fond opráv .......................................................................................................................

Núdzové ubytovanie .......................................................................................................

Rekreačné objekty ...........................................................................................................

Nie je to veľmi ružové .....................................................................................................
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3. Označte, či je tvrdenie pravdivé (+) alebo nepravdivé (–)

+ –

Viac ako 10 % ľudí na Slovensku nemá stály domov.

Bývanie v bytoch uprednostňujú mladí ľudia s náročnou prácou a aktívnym spoločenským životom.

Financie z fondu opráv sa využívajú na zariadenie bytov každého nájomníka.

Bývanie v bytovom dome je obmedzované vnútorným poriadkom.

Pri rekonštrukcii bytu máme väčšiu voľnosť ako pri rekonštrukcii domu.

Mať dom znamená mať viac priestoru na oddych a šport.

Náklady na bývanie (réžia) v dome sú nižšie ako v bytoch.

Bývať v byte = nemať súkromie.

Kompromisným riešením je mať veľký byt v paneláku s výťahom.

Bývanie v rodinnom dome si vyberajú hlavne ľudia manuálne zruční.

Tomáš:  Čau, Keco! Čo tu robíš? Veď ste sa len pred týždňom sťahovali? Vari 
sa chceš vrátiť?

Peter:   Ahoj, Tomáš! Musel som vypadnúť, všetko je hore nohami. Ešte bude-
me potiť krv, kým to dáme do poriadku. Ty ako žiješ?

Tomáš:   Fajn, práve idem na focik. Matej dal info na facebook. Pridáš sa?
Peter:  Jasné! Ale môžem len hodinku, aby som nezmeškal posledný bus. Na 

dedine je nuda, zatiaľ tam nikoho nepoznám. Jediné šťastie, že máme 
veľký dvor a občas si zahádžem s Paľom a Klárou na kôš.

Tomáš:  Nekecaj, že tam nikoho nepoznáš, veď si tam chodil počas prázdnin 
za dedom.

Peter:  Kamošov mám, ale tí nie sú veľmi na šport. Skôr sa chodia zabávať.
Tomáš: Super, naši ma neradi púšťajú na diskotéky.
Peter:   No hej, ale to nie je zábava ako v meste. Máš tam všetky vekové ka-

tegórie a tancovať s tetuškami sa mi nechce. Na druhý deň bude každý 
na ulici vedieť, aký som drevený tanečník, lebo neviem čardáš.

Tomáš: Je to až také zlé? Neverím!
Peter:  Len začiatky. Dom máme nádherný, dokonca mám vlastnú izbu, mô-

žem si polepiť celú stenu plagátmi. Môžem sa tam zavrieť a trénovať 
na bicích. Každý večer máme vonku grilovačku. Vždy iná suseda nám 
donesie zákusok, aby zistila, kto sme. Nemusím ani lietať po celom 
meste, keď ma mama pošle na nákup. Máme len trh a jedno nákupné 
centrum, tam dostanem všetko. Škoda, že kino premieta len raz za 
týždeň, no filmy si môžem pozrieť i na DVD-čku. Príď ma navštíviť.
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Tomáš:  Ďakujem za pozvanie, určite prídem. Ale teraz sa ponáhľajme, aby si 
si zahral aspoň jeden polčas.

Prečítajte si názory aj ďalších členov rodiny Slovákovcov na sťahovanie sa z mesta na 
vidiek.

Mama Terka:  Konečne sa mi splnil sen vrátiť sa domov. Už mám dosť ruchu mesta 
a nie som ani nákupná maniačka. Nechýba mi „betónová džungľa“, 
tlačenica v preplnenom autobuse. Teraz ma budia vtáčiky. Keď otvo-
rím okno, dýcham vôňu stromov a kvetov, nie dym, prach a smog. 
Na dedine je všetko iné. Ľudia sa často zastavia, prihovoria sa jeden 
druhému, pomôžu si. Už sa teším, keď si dám do poriadku záhrad-
ku, domáca zelenina bude určite chutiť i mojim mäsožravcom. Ani 
tu nie sme bez zábavy. Pri spoločných oslavách v strede obce tancujú 
dospelí i deti.

Klára:  Nenávidím to tu! Žiadna reštaurácia, fitko, divadlo... Je tu jeden ma-
ličký obchodík. Ešteže každý deň chodím do mesta do školy. Ale to je 
ďalšia tragédia. Vstávať musím o pol šiestej. Ak ma nevezie otec, tak 
sa tlačím v  autobuse ako sardinka, zbytočne som ráno žehlila šaty. 
Víkendy – nuda, nuda, nuda!
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� Úlohy k textu

1. Odpovedzte na otázky.
Kam sa presťahovala rodina Slovákovcov?
Prečo prišiel Keco do mesta?
Už je rodina Slovákovcov udomácnená v novom prostredí?
Akým spôsobom sa zvolávajú chlapci na futbal?
Prečo si Keco nezahrá aj druhý polčas?
Má Keco možnosť športovať na dedine?
Aké záľuby majú Kecovi kamaráti na dedine?
Ktorá vlastnosť prekáža Kecovi u dedinčanov?
Majú dvojčatá spoločnú izbu?
Čo sa Kecovi na novom bývaní najviac páči?

2.  Vypíšte z textu nespisovné (hovorové a slangové) slová a frázy. Priraďte ich k spi-
sovným slovám a frázam:
musel som odísť
je tam neporiadok, chaos 
bude to namáhavé, náročné; poriadne sa zapotíme
dobre, príjemne
informácia, správa
futbal
autobus
nehovor, nevrav
kamarátov
posilňovňa, fitnescentrum, fitcentrum

3.  Doplňte do tabuľky výhody a nevýhody života v meste a na dedine podľa hodnote-
nia členov rodiny Slovákovcov.
     + pozitíva     – negatíva

4.  Diskutujte: Kde by ste chceli bývať vy (byt – dom, mesto – dedina) a prečo?

Prenájom bytu
Klára chce študovať v Nitre. Potrebuje nejaké ubytovanie. Bývať v internáte nechce, 
hoci je veľmi spoločenská. No keď sa učí, potrebuje úplný pokoj. Uvedomuje si, že 
prvý rok bude náročný, preto sa rozhodla prenajať si byt. Mesačne môže dať na bý-
vanie okolo 200 eur. Keď to oznámila rodičom, neboli proti. Podobný nápad mala aj 
jej kamoška z Budapešti, ktorá sa tiež prihlásila do Nitry. 

Klára začala surfovať po internete, našla 138 inzerátov. Ktorý si vybrať? Sama si 
poradiť nevedela, tak napísala na stránku www.porada.sk.
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Prečítajte si pozorne interneto-
vú komunikáciu Kláry (nick: kla-
rika18)
klarika18  Dobrý deň, chcela 

by som vás poprosiť 
o  radu. Rozhodla 
som sa prenajať si 
byt. Nakoľko s tým 
ešte nemám žiad-
ne skúsenosti, chcela by 
som vedieť, na čo sa zamerať, čoho sa vyvarovať, aby 
som sa nedostala do nejakých ťažkostí.

1pia1  Ahoj, klarika18, máš veľkú odvahu. Pozri si na nete viac stránok s po-
nukami. Niektoré majú nehnuteľnosť i  nafotenú. Vyber si favoritov 
a dohodni si s majiteľom obhliadku bytu. Pozor na lokalitu, nech nie je 
ďaleko od univerzity, teda od centra.

klarika18  Už som si niekoľko bytov vybrala. Na čo si mám dať pozor pri obhliad-
ke?

janka02  Možno sa ti to zdá ako hlúposť, ale poriadne si pozri všetko. Či netečú 
kohútiky, či okná dobre tesnia, či sú v byte moderné elektrospotrebiče, 
alebo predpotopné. Elektrinu, teplo, vodu budeš platiť ty. Neponáhľaj 
sa a neber hneď prvý byt, čo sa ti bude páčiť. Nechaj si čas na rozmysle-
nie. Aj tak to najlepšie býva až na záver. Veľa šťastia!

klarika18  V byte budú aj nejaké elektrospotrebiče? Nemusím si všetko doniesť?
janka02  Samozrejmosťou je kuchynská linka, sporák s digestorom, sanita, vo-

dovodné batérie, žalúzie, rolety, závesy na oknách, chladnička. A zisti 
si, či sú tam i  telka a internet.

klarika18  Budem musieť podpísať nejakú zmluvu?
1pia1  A nie jednu. Okrem zmluvy treba pri preberaní bytu spísať i odovzdá-

vací protokol. Sú tam informácie o byte, vybavenie, stav meračov.
klarika18  A čo obsahuje zmluva?
robinrobko  V zmluve si daj pozor najmä na dobu nájmu, výšku nájomného, termín 

platenia, dĺžku výpovednej lehoty. Mne sa stalo, že ma majiteľ vyhodil 
zo dňa na deň, lebo chcel byt predať. Výhodné je, ak máš v nájomnom 
aj réžiu. A priprav si kauciu! 

klarika18  A to je čo?
robinrobko  Záloha, asi mesačné nájomné. Vyber si ponuku, kde je určený aj mesač-

ný nájom. Ak byt nezničíš, tak ti majiteľ vráti kauciu pri odchode. 
klarika18  Budem si môcť byt trošku prerobiť?
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janka02  Môžeš, ak bude súhlasiť majiteľ. Ale aj na to potrebuješ papier. Robin-
robko zabudol na to, že v zmluve sú aj iné drobnosti – zákaz fajčenia, 
počúvania hlasnej hudby, chovania zvierat, podmienky zvyšovania 
nájmu i termín návštev majiteľa. Poriadne si zmluvu preštuduj, ale sa 
poraď aj s maklérom z nejakej dobrej realitnej kancelárie.

klarika18  Realitke však treba zaplatiťL
janka02  Asi jedno mesačné nájomné, ale máš istotu. Zlom väz!
chrapand  Klarika18, prepáč, že ti skáčem do debaty. Som z Rumunska, asi sa po-

známe z putovnej súťaže. Aj ja idem študovať do Nitry, nechcem ísť na 
intrák, môžem sa k tebe pridať?

klarika18  Jasné. Takže budeme tri! Ešte sa ti ozvem.
 Všetkým ďakujem za rady, držte mi palce! Ahojte!

Ponuka 1
Prenájom. Byt. Nitra. Chrenová III. (Číslo inzerátu 001034) Realitná 
kancelária Javas.
Pridané: 10-07-2013 12:27 Mesto/obec: Nitra
Typ nehnuteľnosti: Byt Presná lokalita: sídlisko Chrenová III.
Rozloha: 37 m2 Cena: 270,– EUR/mesiac
Počet izieb: 1
Ďalšie informácie: Prenájom Nitra. Dáme do prenájmu pekný 1-izbový 
byt v Nitre, Chrenová, Tríbečská. Nachádza sa na 3. poschodí v pane-
lovom obytnom dome, výmera 37 m2. Byt je čiastočne prerobený – plastové okná, stierky, pláv. podlahy, kúpeľňa. 
Taktiež je kompletne zariadený okrem TV (chladnička, práčka, mikrovlnka, 2x posteľ, stôl, sedačka, skrine, stolík pod 
TV), voľný okamžite. Cena nájmu mesačne 270 € + energie 30 €, kompletne 300 €/mes. vrátane energie (pre 2 oso-
by 310 €). Dom má výhodnú polohu, v blízkosti sú nákupné centrum, škôlka, škola, poliklinika, zastávka MHD. 
Kontakt 0903 715 925

Ponuka 2 
Lokalita: Štúrova, Nitra Negotiant s. r. o.
Cena: 450 € Kopčianska 10, 20. posch. (budova VIENNA GATE)
Výmera: 64 m 851 05 BRATISLAVA
Cena za m2: 7 € Telefón: 02 4569 3827/0905 685 274
(Najskôr volajte na tel. číslo uvedené v texte inzerátu)
Na prenájom 3-izbový byt v lokalite Nitra – Staré mesto, Štúrova ul. Nehnuteľnosť sa nachádza na 3. poschodí v 6-po-
schodovom dome. Plocha danej nehnuteľnosti je 64 m2. Byt sa prenajíma kompletne zariadený. V byte sú 4 postele, 
gauč, TV, stôl, stoličky a skrine. Vhodné pre študentov. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou: prerobené jadro, stierky, 
plastové okná. Bytový dom je zateplený. Nájomné je 450 € vrátane energií. Vopred sa platí 2x nájomné + depozit vo 
výške mesačného nájmu. Uvádzaná cena je vrátane právneho servisu! Zodpovedný pracovník: Majka Brtková – realit-
ná maklérka. Telefón: 037 7721 017, mobil: 0917 840 939.
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� Úlohy k textu

1.  Vypíšte z textu odborné slová, ktoré sa používajú na trhu s realitami (nehnuteľnos-
ťami). Použite Krátky slovník slovenského jazyka a vysvetlite význam týchto slov.

Pozor:  prenajať – prenajať si (Majiteľ prenajal svoj byt Kláre. Klára si prenajala byt.)
poradiť – poradiť sa (Ľudia na nete poradili Kláre. Klára sa poradila s ľuďmi 
na nete o prenájme.)

2. Odpovedzte na otázky:
Prečo si chce Klára Slováková prenajať byt v Nitre?
Bývala Klára niekedy v prenajatom byte?
Koho požiadala Klára o radu? Prečo má Klára pri obhliadke bytu skontrolovať 
okná, elektrospotrebiče a vodovod?
Aké dokumenty musí podpísať? Prečo prenajímateľ vyberá od nájomcu kau-
ciu?
Ktorý dokument obsahuje informáciu o stave meračov tepla?
Môže Klára rekonštruovať prenajatý byt?
Je lepšie dať náklady na energie (réžiu) do ceny prenájmu?
Môže majiteľ bytu kedykoľvek prísť do bytu, keď ho už prenajal?

� Samostatné úlohy �

Pracujte vo dvojiciach:
a  Pomôžte Kláre vybrať najvhodnejší prenájom. Uvažujte nad všetkými radami, ktoré 

dostala.
b  Pripravte dialóg medzi Klárou Slovákovou a maklérkou realitnej kancelárie, ktorá 

ju bude chcieť presvedčiť o výhodách vami vybranej ponuky. 
c)  Venujte pozornosť lokalite, polohe v  meste, rozlohe bytu, stavu bytu, občianskej 

vybavenosti, výške nájmu a pod.

Ponuka 3
Lokalita: Nitra, sídlisko Klokočina
Cena: dohodou 
Výmera: 65 m2

Ponúkame na prenájom aj firme zariadený 2-izbový byt v  Nitre na Klo-
kočine s  rozlohou 65 m2. Byt je na 3. poschodí v  zateplenom bytovom 
dome. Dve izby sú nepriechodné, lodžia s výhľadom na mesto. Kuchyňa 
so špajzou, chladničkou a mikrovlnkou, TV a práčkou. Byt je v pôvodnom 
stave. V blízkosti je nákupné centrum a MHD. V prípade záujmu volajte 7 
dní v týždni po 17.00 na tel. č. 0948 400 500. Majiteľ bytu: Michal Hanza.
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d)  Vytvorte podstatné mená zo slovies: investovať, kupovať, ponúkať, predávať, pre-
najať, rekonštruovať, vyberať, pripraviť, obhliadnuť (si), potrebovať, navrhnúť. Po-
užite ich vo vetách.
Príklad: Klára investovala do prenájmu bytu. Bola to dobrá investícia.

e)  Predstavte si, že sa vaša rodina sťahuje a chcete predať váš byt/dom. Napíšte ponu-
ku na predaj vášho bytu/domu a vyzdvihnite výhody bývania v ňom.

� Hra/súťaž
Pátrajte: Kto je to? Známy architekt.
Zistite meno architekta, v  životopise ktorého nájdeme i  tie-
to informácie: Najaktívnejší slovenský architekt, priekopník 
slovenskej modernej architektúry sa narodil 7. októbra 1869 
v Kulpíne, v rodine tesárskeho majstra a podnikateľa. Vzde-
lanie získal vlastnou usilovnosťou. Ako 17-ročný opustil ro-
dičovský dom a zamestnal sa v Budapešti. Od roku 1918 žil v 
Bratislave. Počas svojej staviteľskej práce naprojektoval vyše 
300 budov v Európe, z toho 171 na Slovensku. Vystaval 108 

kostolov pre rôzne konfesie. Zomrel 5. mája 1964 v Bratislave.

Odpovedzte na otázky:
a)  Ako sa volá známy architekt?
b) Ktoré dnešné štáty ho zaraďujú medzi svojich architektov?
c) Ktoré budovy na Slovensku projektoval tento architekt?
d) V čom sú jeho diela originálne (unikátne)?
e) Architektonické prvky ktorých umeleckých štýlov použil vo svojej tvorbe?
f) Ktorá stavba tohto architekta vás najviac zaujala a prečo?
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Zaujímavosti
ARCHItEKtONICKÉ NAJ NA SLOVENSKU
�	TOWER 115, predtým Pressburgcentrum a Presscentrum, 
je administratívna budova, ktorá je so svojimi 115 metrami 
najvyššou budovou Bratislavy. Celková výška štruktúry nie 
je však 115 metrov, ale 104 metrov, pričom 115 metrov je 
výška po vrchol vysielača umiestneného na streche budovy. 
Dvadsaťosem poschodí TOWERU 115 ponúka maximálny 
komfort pre biznis a relax. Budova má strategickú polohu, 
je umiestnená priamo na významnom uzle mestskej a prí-
mestskej dopravy s priamym napojením na diaľničné ko-
munikácie a bratislavský mestský okruh. Dostupnosť tejto 
lokality výrazne zlepšuje aj most Apollo a blízkosť bratislav-
ského a viedenského letiska.
TOWER 115 ponúka 32 258 m2 kancelárskych priestorov, 3 377 m2 obchodných priesto-
rov a 660 parkovacích miest.

�	Najužší dom na Slovensku a možno v celej Európe po-
chádza z konca 18. storočia a nachádza sa vedľa Michalskej 
brány na mieste starých mestských hradieb. Keď sa začali 
používať delá, mestské opevnenie stratilo význam, preto 
bolo zbúrané za účelom rozšírenia mesta. Takto vznik-
la 130-centimetrová medzera, ktorá slúžila ako otvorený 
priestor, ktorým prechádzali stráže. Tento extrémne úzky 
dom postavili na zaplnenie tejto medzery. Neskôr bol rozší-
rený až k samotnej veži. Kedysi tam bolo kvetinárstvo, dnes 
je tam obchod s oblečením.

�	 Budova Slovenského rozhlasu na 
Mýtnej ulici v  Bratislave bola zaradená 
medzi 10 najškaredších stavieb na sve-
te. Obsadila 5. miesto. Je postavená z 
oceľovej konštrukcie v tvare obrátenej 
pyramídy. Na Slovensku bol rozhlas pr-
vou oceľovou stavbou. Stavitelia v tom 
čase neboli zvyknutí pracovať s  oceľo-
vou konštrukciou. Trojica autorov pro-
jektu chcela vytvoriť akúsi kancelársku 
krajinu, plnú svetla, zelene, vzduchu. 
Priestory šiestich podlaží mali byť otvorené a vzájomne previazané. Túto myšlienku sa 
však nepodarilo realizovať do detailov. Projekt vznikol v roku 1967 v čase socialistického 
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realizmu. Stavba bola dokončená až v roku 1983. Má veľké vnútorné priestory, koncert-
nú sieň s vynikajúcou akustikou a dobre vybavené nahrávacie štúdiá. Je tu umiestnený 
aj jeden z najväčších organov na Slovensku. 

�	Najvyššie položenou budovou na Slo-
vensku je budova na Lomnickom štíte 
nachádzajúca sa vo výške 2 632 m n. m. 
Budova je koncovou stanicou lanovky, 
ktorá bola vybudovaná v roku 1940, 
výškový rozdiel, ktorý prekonávala zo 
Skalnatého plesa na vrchol Lomnického 
štítu, bol v časoch svojho vzniku sve-
tovým unikátom, v súčasnosti sa na vr-
chole nachádza meteorologická stanica 
a stanica SAV na výskum slnečnej koró-
ny (koróna – najvrchnejšia časť slnečnej 
atmosféry). Budova bola postavená bez 
pomoci leteckej techniky. Všetok materiál, potrebný na stavbu, bol vynesený len za po-
moci ľudskej sily - nosičmi. 

� Úlohy k textu

Odpovedzte na otázky áno – nie.
Využíva sa niektorá budova na bývanie?
Je najužší dom najstarší spomedzi týchto budov?
Projektovali budovu rozhlasu viacerí architekti?
Bola pri stavbe najvyššie položenej budovy použitá letecká technika?
Nachádza sa budova Tower 115 na výhodnom mieste v Bratislave?
Splnili sa všetky plány architektov budovy rozhlasu?
Bol najužší dom časťou bývalých mestských hradieb?
Nachádzajú sa všetky štyri budovy v hlavnom meste Slovenska?
Využíva sa niektorá budova na vedecké účely?
Podobá sa niektorá stavba na stavby z obdobia staroveku?

� Hra/súťaž
Vyberte sa na prechádzku mestom, v ktorom bývate. Všímajte si budovy, okolo ktorých pôj-
dete. Najzaujímavejšie odfoťte a fotografi e prineste na hodinu. Do akej kategórie naj... by ste 
zaradili odfotenú budovu a prečo?
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VÝZOR A POVAHA ČLOVEKA

� Hra/súťaž
1.  Vyberte si jedného spolužiaka/jednu spolužiačku a  pomocou osnovy napíšte jeho/jej cha-

rakteristiku. Prečítajte charakteristiku ostatným spolužiakom, ich úlohou je identifi kovať 
opisovanú osobu. 

2.  Zapojte do pozorovania všetky zmysly okrem zraku. So zaviazanými očami začnite pozoro-
vať vybranú osobu. Opíšte jej tvár.
Moja spolužiačka/môj spolužiak má (aký?) krk, nos, (akú?) postavu, stavbu tela, chôdzu, 
hlavu, pleť, bradu; (aké?) držanie tela, čelo, črty tváre, líca, zuby, uši, oči, vlasy; 
Jej/jeho postava, stavba tela, chôdza, hlava, pleť, brada je (aká?).
Jej/jeho krk, nos, pohľad je (aký?).
Jej/jeho držanie tela, čelo, obočie je (aké?).
Jej/jeho črty tváre, líca, zuby, uši, oči, vlasy sú (aké?).

Postava, držanie tela, stavba tela – štíhla, vyšportovaná, zavalitá, obézna, plnoštíhla, útla, 
chudá, vychudnutá, pevná, nízka, drobná, vysoká, strednej výšky, zhrbená, atletická; 
vzpriamené, hrdé, sebavedomé, neisté; mocná, pevná, jemná, súmerná, dlhé nohy, sval-
naté nohy, krivé nohy...

Chôdza – rázna, pomalá, opatrná, neistá, rýchla, pomalá, kolísavá, ladná, čaptavá, ľahká, 
unavená, tanečná, drobčivá, ťahavá, dlhý krok, drobné kroky...

Hlava – guľatá, pretiahnutá, sploštená...
Krk – dlhý, krátky, štíhly, hrubý, vráskavý, hladký...
tvár – súmerná, nesúmerná, krásna, hladká, zbrázdená vráskami, oválna, okrúhla, podlho-

vastá, hranatá, široká, úzka, pehavá (posiata pehami), oholená, zarastená, bledá, červe-
ná, počerná, opálená...

Črty tváre – nepravidelné, jemné, hrubé, ostré, výrazné...
Pohľad (výraz tváre) – prísny, úprimný, priamy, veselý, neúprimný, smutný, zamračený, vy-

hýbavý/uhýbavý, usmievavý, nedôverčivý, anjelský, nevinný, previnilý...
Čelo – vysoké, nízke, hladké, vráskavé, zamračené...
Líca – plné, prepadnuté, bledé, červené, s jamkami, bacuľaté, okrúhle...
Pleť – čistá, uhrovitá, s vyrážkami...
Brada – končitá, špicatá, hranatá, okrúhla, mäsitá, výrazná, vysunutá dopredu, s  pod-

bradkom...
Nos – súmerný, veľký, malý, krivý, orlí, zahnutý, špicatý, tupý, so širokými nozdrami, drobný, 

horenoštek...
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Ústa - veľké, široké, s úzkymi perami, s plnými perami, výrazne vykrojené, zmyselné, suché, 
vlhké, sinavé...

Zuby – drobné, väčšie, veľké, biele, štrbavé...
Oči – malé, veľké, úprimné, zelenohnedé, modré, jasné, tmavé, mandľového tvaru, okrúhle, 

prižmúrené, šikmé, úzke, vypúlené, s vačkami, s kruhmi...
Obočie – úzke, široké, zrastené, husté, riedke, rovné, oblúkovité, lomené, hladké, nerovno-

merné, kostrbaté, ošetrované, upravené, prifarbené...
Uši – neveľké, nenápadné, väčšie, nápadnejšie, odstávajúce, zakryté vlasmi...
Vlasy – husté, riedke, rovné, zvlnené, kučeravé, krátke, polodlhé, dlhé, hnedé, plavé/blond, 

ryšavé/hrdzavé, čierne, sivé, prešedivené, odfarbené, zafarbené, s  melírom, učesané, 
strapaté, zapletené do vrkoča, rozpustené, vyčesané dohora, sčesané dozadu, ostrihané 
na ježka, na páža...

Hlas – slabý, silný, hlboký, vysoký, prenikavý, tenký, príjemný, zamatový, ostrý, škrípavý, 
sipľavý, piskľavý, chrapľavý, dudravý...

Reč – tichá, hlasná/hlasitá, nezrozumiteľná, zreteľná, huhňavá, zajakavá, pomalá, rýchla... 

3.  Pokúste sa vyjadriť niektoré vlastnosti prostredníctvom prirovnaní (využite predmety a javy 
zo svojho prostredia)

Príklad: oči modré ako nebo, postava pevná ako skala, plecia široké ako vešiak...

Osoba 1:
Dievča asi jedenásťročné vo veľmi krátkych, veľmi tes-
ných, veľmi škaredých šatách zo žltosivej hrubej látky. 
Na hlave malo vyblednutý námornícky klobúk a spopod 
klobúka jej na chrbte viseli dva hrubé vrkoče hustých, 
výslovne ryšavých vlasov. Tvár malo drobnú, bielu a vy-
chudnutú, posiatu pehami, veľké ústa a  rovnako veľké 
oči, ktoré v istom osvetlení a v istej nálade boli raz zele-
né, inokedy zase sivé.

Toľko by si bol všimol obyčajný pozorovateľ. Mimo-
riadny pozorovateľ by bol zbadal, že brada je veľmi ostrá 
a  výrazná, že veľké oči sú duchaplné a  bystré, že ústa 
lemujú krásne vykrojené, plné pery, že čelo má široké 
a vysoké. Skrátka, že v tele tohto osirelého dievčaťa, kto-
rého sa hanblivý Matej Cuthbert tak neopodstatnene 
naľakal, prebýva nevšedný duch.

Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu
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Osoba 2:
Je pravda, že Maco čela ani skoro nemal, 
oči ako myš, nos ani gombička a celý pre-
liaknutý, len líca ako by ho ucápal a vrch-
nú gambu na tri prsty a odutú, ako by ho 
všetky predné zuby boleli. Vlasy ako ježa a 
hrdzavé voľáke, uší skoro nič. Ale jednak, 
keby sa bol poprosil, bol by sa mohol ože-
niť. Ale on dievkam vynadal, naštekal a o 
ženu sa viac neobzrel... Maco skutočne už 
bol zanedbaný úplne. Už aj desať rokov, čo 

sa neholil, len si tak vše nožnicami spamäti po brade kostrnky pozrážal. Oči zaliate, 
vlasy ako stará riečica, ruky od blata a hnoja všetky dopadané, len tá vrchná gamba, 
zarastená, čo mu trčala, a tie zuby spod nej ako koly. 

Jozef Gregor Tajovský: Maco Mlieč

Osoba 3:
Marilla bola vysoká, chudá žena – samá hrana. 
Čierne vlasy, medzi ktorými sa tu i  tam beleli 
striebristé šediny, si vždy splietala vzadu do ma-
lého tuhého uzla, bojovne prepichnutého dvoma 
drôtenými ihlicami. Vyzerala ako málo skúsená, 
zato prísna, svedomitá žena. A  nielenže sa takou 
zdala, ale ňou aj bola. No črty okolo úst miernil jej 
ináč prísny výzor, a keby mala pery len trochu pln-
šie, prezrádzali by azda aj zmysel pre humor.

Lucy Maud Montgomeryová:
Anna zo Zeleného domu

Osoba 4:
Pani Rafi ková je asi osemdesiatdvakilová osôbka. 
Tvár vysmiata, červená, guľatá. Briadka s  troma 
podbradkami – na uštipnutie. Pozriete sa na ňu 
odpredku, nazdáte sa, že je to ostrm ďateliny. Na-
vrchu tenké a potom vždy hrubšie a hrubšie, bez drieku. Pozriete od chrbta, zase 
len ostrm ďateliny. Pozriete od boku, to isté. A keď sa priblížite, udriete sa po čele 
a vykríknete: „Ľaľa, veď je to akási pani!“

Osoba 2:
Je pravda, že Maco čela ani skoro nemal, 
oči ako myš, nos ani gombička a celý pre-
liaknutý, len líca ako by ho ucápal a vrch-
nú gambu na tri prsty a odutú, ako by ho 
všetky predné zuby boleli. Vlasy ako ježa a 
hrdzavé voľáke, uší skoro nič. Ale jednak, 
keby sa bol poprosil, bol by sa mohol ože-
niť. Ale on dievkam vynadal, naštekal a o 
ženu sa viac neobzrel... Maco skutočne už 
bol zanedbaný úplne. Už aj desať rokov, čo 
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A  tu zbadáte aj elegantnú zamatovú bundu, 
čiapku s  akýmisi guľkami a  perom. No a  keď sa 
pohne svojím vážnym krôčikom, zafučí ako kováč-
ske mechy – tak ste už celkom presvedčení, že to 
nebola len kopa sena.

Janko Jesenský: Pani Rafiková

� Úlohy k textom

1. Doplňte číslo osoby/osôb, pre ktorú/ktoré platí výrok.

Číslo osoby

Opisovaná osoba mala veľmi nevkusné šaty.

Opisovaná osoba je už staršia, má šedivé vlasy.

Opisovaná osoba je staršia, pôsobí veľmi rozhodne, prísne.

Opisovaná osoba má dlhé zviazané vlasy.

Opisovaná osoba má ryšavé vlasy a malé uši.

Opisovaná osoba je chudá, s veľmi ostrými črtami.

Opisovaná osoba má nepekný vzhľad, pôsobí nevšedne.

Opisovaná osoba je mladá a nemá rodičov.

Opisovaná osoba má plné pery a veľké oči.

Opisovaná osoba je moletná, s veselou tvárou.

2. Z textov vypíšte jednotlivé črty spolu s prídavnými menami.

3. Napíšte kriminalistický opis všetkých štyroch osôb. Využite osnovu.
Osnova

Pohlavie:

Vek:

Postava:

Stavba tela:
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Vlasy:

Oči: Ústa: Uši: Nos:

Zvláštne znaky:

Oblečenie:

Časti: Farba: Materiál:

Polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnej osobe. 
Nezvestný/-á/-é je muž/žena/dievča (asi) ........-ročný/-á/-é. Je ........... postavy. Má 
....... Osoba má zvláštne znamenie:..... 

Akékoľvek informácie o hľadanej osobe žiadame občanov nahlásiť na najbližší 
útvar PZ alebo na bezplatnú telefónnu linku 158.

4. Vypíšte všetky vlastnosti, ktoré sa v textoch spomínajú.

� Samostatná úloha �

Napíšte stručný opis abstraktného pojmu (dobrodružstvo, hnev, smútok, túžba, leto, 
láska), akoby to bola konkrétna osoba. Využite odpovede na otázky:
�	 Aké má pohlavie? Koľko má rokov? Na koho sa podobá? Koho pripomína?
�	 Akú má postavu?
�	 Aké zvláštne znamenia má?
�	 Čo nosí oblečené? Aké farby a materiál uprednostňuje?
�	 Čo hovorí jeho/jej pohľad očí? Aký má výraz v tvári?
�	 Prečo by ste ho/ju chceli spoznať?

Povaha a výzor človeka
Každý človek je zložitou osobnosťou, odlišnou od všetkých ostatných ľudí. Nenájde-
me dvoch ľudí s úplne rovnakou povahou. 

Každý z nás sa vedome či nevedome bráni uznať, že má i zlé vlastnosti. Ľudia sa 
usilujú vidieť seba samých ako dobrých, alebo dokonca lepších, ako sú iní. Človek 
si často neprizná chybu, ale často vyčíta iným to, čo by mal vyčítať sebe. Túto našu 
vlastnosť dobre vystihuje aj slovenské príslovie: „Podľa seba súdim teba“.

Často posudzujeme ľudí podľa toho, na koho sa podobajú. Ak nás niekto pod-
viedol, očakávame – obyčajne neprávom – niečo zlé aj od ľudí, ktorí nám ho pri-
pomínajú, napr. rovnako sa smejú, majú podobné gestá, rovnaké zafarbenie hlasu. 
Inou chybou je posudzovanie podľa prvého dojmu. Často súdime podľa tváre, pod-
ľa vzhľadu a neprenikneme pod povrch. Človek srdečný, statočný, so zmyslom pre 
humor sa nám obyčajne spája s predstavou, že musí mať priamy pohľad, uvoľnenú 
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tvár, kútiky úst obrátené nahor. U  ľudí bezohľadných, hrubých, nepriateľských či 
panovačných predpokladáme, že majú uhýbavý pohľad, pozerajú sa do zeme, majú 
zúžené oči, stiahnuté obočie a zvesené kútiky úst. 

O tom, že výzor súvisí s povahou, existuje veľa mylných predstáv a predsudkov, 
napr.: tuční ľudia sú dobrosrdeční, ryšaví falošní, modrookí ľudia sú mierumilovní, 
ľudia s vysokým čelom inteligentní.

V odkrývaní tajov ľudskej osobnosti zostáva stále ešte dosť nepoznaného, pre-
kvapivého a záhadného. Človek nikdy nemôže celkom vážne povedať, že dokonale 
pozná seba samého alebo kohokoľvek iného. Ale môže sa o to pokúsiť. Poznaním 
vlastnej osobnosti a nasledujúcou prácou na sebe môžeme dosiahnuť to, že ľudia 
o nás budú vravieť: „Ten človek je skutočná osobnosť!“

Lexika
Osobnosť, -i, ž. r. – 1. človek s typickými vlastnosťami, individualita, 2. človek s vý-
znamným postavením v spoločnosti
Vyčítať, -a, -ajú (čo, komu) – mentorovať, poúčať, predhadzovať
Uhýbavý – nerozhodný, nepriamy
Posudzovať, -uje, -ujú – hodnotiť
Súdiť, -i, -ia (koho, čo) – vynášať rozsudok, posudzovať, kritizovať
Mylný – nepravdivý, chybný, pomýlený
Predstava – 1. znovu vybavený obraz, 2. názor, 3. fantáziou vytvorený obraz, vidina
Predsudok, -dku, m. r. – tradovaný záporný postoj k spoločenským javom

� Úlohy k textu

1. Ktoré tri najčastejšie chyby robíme pri posudzovaní iných ľudí?
2. Za akých často považujeme ľudí s:

a)  modrými očami –
b)  uvoľnenou tvárou a priamym pohľadom –
c)  vysokým čelom –
d)  ryšavými vlasmi – 
e)  so stiahnutým obočím a uhýbavým pohľadom – 
f)  moletnou postavou –

3. Vysvetlite význam slova osobnosť v spojení:
a)  Každý človek je zložitou osobnosťou, odlišnou od všetkých ostatných ľudí.
b)  „Ten človek je skutočná osobnosť!“
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� Samostatná úloha �

Pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti má každý z nás. Nikto nie je dokonalý, ale všetci 
sa môžeme trochu zmeniť k lepšiemu. 

Pozitívne ľudské vlastnosti
�	 	Zoznam vlastností, ktoré sú prospešné pre šťastný a plnohodnotný život a oplatí 

sa na nich pracovať. Nešetrite snahou stať sa lepším človekom.
�	 	aktívny, ambiciózny, analytický, asertívny
�	 	bezstarostný, blažený, bystrý, bezprostredný
�	 	cieľavedomý, citlivý, cudný, čestný, čistotný
�	 	disciplinovaný, diskrétny, dobrý, dôkladný, dôveryhodný, dobromyseľný, dobro-

prajný, dobrosrdečný, dôsledný, dôvtipný, duchaplný, dômyselný 
�	 	efektívny, emocionálny, energický, empatický
�	 	hrdý, humánny, húževnatý, chápavý
�	 	inteligentný, intuitívny
�	 	jednoduchý
�	 	chápavý, chytrý
�	 	kamarátsky, komplexný, komunikatívny, krásny
�	 	láskavý, ľúbezný, ľudský
�	 	milujúci, múdry, milý, mlčanlivý, mravný (morálny)
�	 	nadaný, nenáročný, nezávislý, nežný, nenútený, neúnavný
�	 	obetavý, odpúšťajúci, odvážny, ohľaduplný, ohromujúci, ochotný, opatrný, opti-

mistický, originálny, otvorený
�	 	poctivý,  pohostinný,  pokojný,  poriadny,  poslušný,  pozorný,  pôvabný, pracovi-

tý,  pravdivý,  precízny,  predvídavý,  premýšľavý,  presný,  priateľský,  principiál-
ny, prirodzený, príjemný, príťažlivý, prívetivý, prosperujúci, prispôsobivý

�	 	radostný, romantický, rozhodný, rozumný, rozvážny
�	 	samostatný,  sebavedomý,  sebestačný,  seriózny,  schopný,  silný,  skromný, skúse-

ný, slušný, solídny, spokojný, spoločenský, spoľahlivý, srdečný, starostlivý, statoč-
ný, stály, svedomitý, šetrný, štedrý, šťastný, sebakritický, súcitný, šarmantný 

�	 	taktný, talentovaný, tolerantný, trpezlivý, tvorivý
�	 	uchvátený, umiernený, upravený, uvoľnený, užitočný, úprimný, úspešný, ústup-

ný, úžasný
�	 	vďačný, veľkodušný, verný, veselý, vnímavý, vtipný, všímavý, vynaliezavý, vyrov-

naný, vyučený, vytrvalý, výborný, výkonný
�	 	zaujímavý, zdravý, znášanlivý, zodpovedný, zvedavý, žičlivý
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vÝzoR a povaha ČLoveka 39

Negatívne ľudské vlastnosti
�	 	Toto je zoznam vlastností, ktorých by ste sa v priebehu vášho života mali pokúšať 

zbaviť. Jednak vás obmedzujú a zároveň trpí aj vaše okolie.
�	 	apatický, arogantný, autoritatívny
�	 	bojazlivý, bezohľadný, bezcitný, bezcharakterný, bezočivý 
�	 	drzý, dvojtvárny, dotieravý
�	 	egoistický, falošný 
�	 	hanblivý, hašterivý, hlúpy, hrubý, hysterický, chamtivý, chladnokrvný, chvastavý
�	 	impulzívny, intuitívny
�	 	klebetný, krutý, lajdácky, lakomý, lenivý, ľahostajný, ľahkomyseľný, ľstivý
�	 	malicherný, márnotratný, mrzutý 
�	 	náročný,  náladový, namyslený, násilnícky, nedisciplinovaný,  nedôsledný,  nedô-

verčivý, neistý, nenávistný, neposedný, nemilosrdný, neohrabaný (neokrôchaný), 
nevrlý, nevyspytateľný, nenásytný, neopatrný, neporiadny, nerozhodný, nervóz-
ny, nespokojný nesústredený, netrpezlivý, nevďačný, nevyrovnaný, neznášanlivý 
nezodpovedný, nudný

�	 	obmedzený, odmeraný
�	 	panovačný, pasívny, pesimistický, podlízavý, podlý, pohodlný, pomstychtivý, po-

dozrievavý, podráždený, pokrytecký, pomalý, puntičkársky, poverčivý, povrchný, 
povýšenecký, prefíkaný, prchký, protivný, pyšný

�	 	roztržitý, rojčivý, rozháraný 
�	 	sebecký, sentimentálny, skúpy, slabý, škodoradostný, samoľúby, suchopárny
�	 	tajnostkársky, tupý, tvrdohlavý
�	 	urážlivý, uštipačný, utiahnutý, úzkostlivý
�	 	výbušný, váhavý, vzdorovitý
�	 	zakomplexovaný, zamračený, závistlivý, zvedavý, žiarlivý, zvrhlý, ziskuchtivý, zá-

kerný, zaostalý

1.  Vyberte zo zoznamu vlastnosti, ktoré vytvárajú synonymické páry alebo synony-
mické rady.

2.  Vyberte zo zoznamu vlastnosti, ktoré vytvárajú desať antonymických dvojíc. 
3. Vytvorte abecedu prídavných mien, ktoré vás najlepšie vystihujú.
4.  Vytvorte abecedu prídavných mien, ktoré najlepšie vystihujú vášho najlepšieho 

priateľa/vašu najlepšiu priateľku. 
5.  Porovnajte oba zoznamy. Nájdite vlastnosti, ktoré máte spoločné. Zo zoznamu váš- 

ho priateľa/vašej priateľky vyberte tie vlastnosti, ktoré by ste chceli mať aj vy. Svoj 
výber zdôvodnite.
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6.  Vyberte 5 prídavných mien, ktoré sa spájajú s charakterom:
dobrého učiteľa
dobrého rodiča
staršieho súrodenca
dobrého úradníka

7.  Napíšte prídavné mená, ktoré sa spájajú s konkrétnym výrazom tváre.

 

8.  V osemsmerovke nájdi čo najviac vlastností.

T A Ý V I Č P A R D Á Z

V I Z L O M Y S E Ľ N Ý

R O CH O T N Ý R D E T Š

D Ý B Ý V E N D Ý P Ý U

O N C N O R Č E M R N T

H T Ý D R V E Č O CH Š IA

L N T O E Ó R N K K U H

A A U H N Z Ý Ý A Ý L N

V D R Z Ý N V O L I S U

Ý E K O F Y Ý N T K A T

D P E R O Z T R Ž I T Ý
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 9. Napíš, aký je človek:

nerieši problém do hĺbky, dôkladne ..........................................................................

robí druhým zle a teší sa z problémov iných ľudí ......................................................

nevie dávať pozor, vždy robí veľa vecí naraz ..............................................................

každému pomôže a nečaká za to odmenu .................................................................

myslí len na seba, chce byť v centre pozornosti .........................................................

stále rozpráva, nikdy nezavrie ústa .............................................................................

nemá rád stres, hádky, bitky ........................................................................................

nerád čaká, chce všetko hneď ......................................................................................

urobí všetko, o čo ho iný požiada ...............................................................................

vždy vie, čo chce, nikdy dlho neváha .........................................................................

nikdy sa nepozdraví, odvráva .....................................................................................

nechce nikdy nikomu požičať peniaze .......................................................................

10.  Aký je človek, o ktorom povieme:

Srdce ti vyloží na dlaň. .................................................................................................

Je bez chrbtovej kosti. .................................................................................................

Stojí si na vedení. ..........................................................................................................

Nedá so sebou zametať. ...............................................................................................

Stále si hudie iba svoje. .................................................................................................

Na každého pozerá zvysoka. .......................................................................................

Vodu káže, víno pije. ....................................................................................................

Robí od svitu do mrku. ...............................................................................................

Čo na srdci, to na jazyku. .............................................................................................

Ide hlavou proti múru. ................................................................................................

11. Ktoré slovo nepatrí do radu a prečo?
a) drzý, krutý, taktný, surový, nadutý
b) nežný, slušný, súcitný, obmedzený, skromný
c) čestný, skúpy, zaťatý, zákerný, ziskuchtivý

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   41 2015.06.04.   10:46



42 vÝzoR a povaha ČLoveka

12. Napíš antonymá (opačnú vlastnosť):
zlomyseľný, namyslený, dôverčivý, otvorený, štedrý, lakomý, usilovný, drzý, ml-
čanlivý, nervózny, čestný, charakterný, ochotný

13. Správne pospájaj strany:
a) má filipa A) vie si vždy poradiť, je šikovný
b) je sto rokov za opicami B) niečo, niekto mu vadí
c) rozumie sa do toho ako hus do piva C) necitlivý človek
d) mrle ho žerú D) je veľmi nepokojný, neposedný
e) nič ho nerozhádže E) spolupracuje s každým
f) robí od buka do buka F) robí neporiadne, bez plánu
g) vyzná sa v tlačenici G) nenávidí, neznáša niekoho
h) má hrošiu kožu H) je nerozumný, nenormálny
i) udrel sa po vrecku I) nerozumie sa do toho
j) má ho v žalúdku J) je veľmi zaostalý, staromódny
k) má ho plné zuby K) je rozumný, prefíkaný
l) sú jedna ruka L) minul, daroval veľa peňazí
m) nedá si povedať M) je pokojný
n) nemá všetkých doma N) robí si svoje, nedá si poradiť

Klára: Keco, Paľo, vstávajte!
Keco: Čo sa deje, sestrička! Prečo tak skoro buntošíš?
Klára:  Preboha, čo sa tu včera dialo? Naši sa vrátia večer a dom vyzerá, akoby doň 

spadla bomba.
Keco: Veď nemusíš kričať. Máme kopu času.
Klára: Už mi konečne niekto povie, čo ste tu vyvádzali?
Keco: Večer sme mali menšiu párty. Bolo tu len pár ľudí. Nič hrozné sa nedialo.
Paľo: Povedz pravdu! Ty si mal párty!
Keco: Kto ti kázal sedieť v izbe a čítať?! Sestrička, z nášho brata sa stáva mizantrop.
Paľo: Vysvetli mi, čo by som tam asi robil.
Keco: Čo asi? To, čo my. Pokecal by si si, trošku zatancoval...
Paľo: Ja nie som taký parketový lev ako ty a ani vtipy rozprávať neviem.
Keco: No len sa neľutuj! A bola tu aj Erika. Pýtala sa na teba. Čo sa červenáš?
Klára: Už by ste mohli dokončiť tú svoju zmysluplnú debatu a ísť upratovať.
Paľo:  Klára má pravdu, poď, pomôžem ti s tým. Ak sa pridá aj Klára, sme hotoví 

raz-dva. 
Klára:  Ja? Ani mi nenapadne. Vy ste to rozhádzali, tak si to poupratujte! A začnite 

kuchyňou, nech si môžem v pokoji vypiť kávu! To sú čo za fľaše?
Keco: Zobral som otcovi dve fľaše...
Klára: Ty nie si normálny! Vieš, že oco si svoju zbierku vín chráni.
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Keco: Nerob paniku, ani si to nevšimne.
Paľo:  Nechcem vám skákať do reči, ale mohli by ste mi pomôcť. Kuchyňa je už 

uprataná.

� Úlohy k dialógu

1. Označte, či je tvrdenie pravdivé (+) alebo nepravdivé (-)
Klára nebola večer doma.
Keco zorganizoval pre svojich priateľov párty.
Paľo nebol doma, preto sa na párty nezúčastnil.
Na párty vypili hostia tri fľaše vína z otcovej zbierky.
Klára pomohla chlapcom pri upratovaní kuchyne.
Paľo najprv poupratoval obývačku.
Na párty bola aj Erika, ktorá sa páči Paľovi.
Paľo je veľmi spoločenský a vtipný.
Keco si myslí, že Klára sa rozčuľuje zbytočne.
Paľo má radšej činy ako reči.

2. Dokončite vety a prerozprávajte dialóg

Klára vošla do izby bratov, aby ......................................................................................

Bratia ešte spali, lebo ......................................................................................................

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   43 2015.06.04.   10:46



44 vÝzoR a povaha ČLoveka

Klára bola zvedavá, čo ....................................................................................................

Keco večer organizoval párty, na ktorej .......................................................................

Paľo na párty nebol, lebo ...............................................................................................

Paľo sa začervenal, keď ...................................................................................................

Klára si chcela v pokoji vypiť kávu, preto .....................................................................

Klára kričala na Keca, lebo ............................................................................................

Paľo poupratoval kuchyňu, kým ....................................................................................

3. Rozhodnite, kto z aktérov dialógu je:
hanblivý, panovačný, flegmatický, spoločenský, výbušný, pokojný, uzavretý, ne-
ochotný, ochotný, pohotový, komunikatívny, tichý, usilovný, uštipačný, vtipný, 
ohľaduplný, hašterivý

4. Vyberte vhodný povahový typ pre súrodencov Slovákovcov.
Sangvinik: živý, pohodový, bezstarostný, spoločenský, priateľský, zhovorčivý
Cholerik: aktívny, ústretový, nepokojný, urážlivý, výbušný, panovačný
Melancholik: tichý, mlčanlivý - premýšľavý, poriadkumilovný, starostlivý, obá-
vajúci sa
Flegmatik: pokojný, prispôsobivý, mierumilovný, spoľahlivý, vytrvalý

Autocharakteristika
.......... I preto pred vyučovacou hodinou tŕpnem, či ma dnes učiteľka nevyvolá od-

povedať. Stále, keď prežijem hodinu bez ujmy na zdraví, dám si predsavzatie, 
že sa už nabudúce naučím. No vždy to dopadne rovnako a moje známky sú 
v poslednom čase veľmi pestré.

.......... Veľmi často robím unáhlené rozhodnutia, pre ktoré nie vždy skončím dobre. 
Vôbec sa neriadim príslovím: Dvakrát meraj a raz rež. Ja hneď režem, a až 
potom myslím. Toto sa viaže k  mojej ďalšej vlastnosti – k prehnanej prav-
dovravnosti. Nie vždy je dobré povedať človeku, čo si o ňom myslíte. Ale mne 
je to jedno. Ja si poviem svoj názor, či je dobrý alebo zlý. 

.......... Ja. Aká som ja? Je to veľmi ťažké objektívne povedať. Ak by ma niekto na ulici 
zastavil a opýtal sa ma na moje tri typické vlastnosti, určite by som mu pove-
dala, že som veľmi lenivá, tvrdohlavá a občas aj mierne pesimistická. Moja 
lenivosť sa odzrkadľuje na mojej postave a na mojich známkach. Ja nie som 
človek, ktorý dlho sedí nad knihami.

.......... Dátum môjho narodenia mi v astrológii určil znamenie – baran. Barani sú 
tvrdohlaví, stoja si za svojím slovom a do väčšiny vecí sa púšťajú bezhlavo, bez 
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ohľadu na následky. Presne taká som! Moja tvrdohlavosť a presvedčenie, že 
vždy musím mať posledné slovo, ma často privádzajú do komplikovaných si-
tuácií a mojich rodičov do šialenstva. Preto sa so mnou kamaráti radšej veľmi 
nehádajú. Vedia, že si svoj názor budem presadzovať zubami-nechtami! 

.......... Tvrdím, že každý z nás je jedinečná a nenapodobiteľná bytosť. Nikto nemôže 
byť iba dobrý, ale iba zlý byť môže. Preto som rada, že mám aj nejaké tie dobré 
vlastnosti. Ľudia, ktorých považujem za svojich priateľov, ma berú takú, aká 
som. Už sa zmierili s tým, že iná nebudem.

.......... Veľmi nerada na seba počúvam zlú kritiku. Viem, že nie je možné, aby si o 
mne každý myslel, že som úžasná. Ale nie som až taká harpya, že by som 
v sebe nemala jednu dobrú vlastnosť. K tým dobrým patrí napríklad ochota 
pomôcť, potešiť, či vypočuť. Rada si vypočujem problémy svojich kamarátov 
a ak viem, tak sa im snažím aj pomôcť či poradiť. Aj keď moje rady nie vždy 
stoja za veľa, je to aspoň niečo.

� Úloha k textu

Usporiadajte text.

� Samostatná úloha �

Napíšte vlastnú charakteristiku. Využite informácie z horoskopu.
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ĽUDSKÉ TELO, STAROSTLIVOSŤ
O ZDRAVIE

� Hra/súťaž
Pracujte samostatne. Napíšte v priebehu 5 minút 
čo najviac podstatných mien pomenúvajúcich čas-
ti ľudského tela.

� Samostatná úloha �

1.  Vyhľadajte „kukučie vajce“ a  vráťte ho do 
správnej sústavy ľudského organizmu:
Kostrová sústava: kĺb, chrbtica, lebka, sánka, 
panva, pažerák
Obehová sústava: krv, srdce, cievy, bubienok, 
chlopňa, vlásočnica
Dýchacia sústava: pľúca, nos, pošva, hrtan, 
priedušnica, priedušky
Tráviaca sústava: ústa, hltan, rebro, žalúdok, 
pečeň, črevo
Koža: pokožka, potné žľazy, nechty, vlasy, most, hmatové telieska
Pohlavná sústava: semenník, pohlavný úd, nozdry, vaječník, vajíčkovod, mater-
nica
Nervová sústava: mozog, neurón, miecha, biela hmota, chlpy, mozoček
Zmyslové orgány: oko, tepna, ucho, kladivko, labyrint, dúhovka 

2. Porozmýšľajte, ktorá sústava ľudského tela chýba?

Ľudské telo: dokonalý počítač 
Ľudský organizmus je iste jedným z  najkomplikovanejších systémov. Takmer za 
každých okolností naše telo pracuje. Srdce usilovne bije, pľúca dýchajú, žalúdok trá-
vi... Napriek tomu, že svojmu organizmu mnohokrát nepomáhate, váš najosobnejší 
počítač usilovne pracuje dňom i nocou. Všetko je dokonale naprogramované a na-
časované. 
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Ľudský organizmus funguje nepretržite 24 hodín denne. No nie všetky orgá-
ny fungujú s  rovnakou intenzitou. Aj to je dôvod, prečo sa necítite po celý deň 
rovnako. Ak zabúdate v skorých hodinách na ranné rituály, robíte chybu. Okolo 
šiestej až siedmej hodiny vrcholí činnosť hrubého čreva, čo znamená, že je naj-
vhodnejšia doba navštíviť WC. Po ôsmej hodine rannej sa telo naštartuje. Vrcholí 
činnosť žalúdka, a tak je ideálne zjesť vyvážené raňajky a čerstvé šťavy plné vita-
mínov. Desiatu si doprajte mimoriadne výživnú. V  tomto čase ľahšie telo strávi 
aj sladkosti, preto ak si radi zamaškrtíte, urobte tak doobeda. Okolo jedenástej je 
telo pripravené na podanie maximálneho psychického výkonu. Pokiaľ okolo obeda 
cítite únavu, je to prirodzené. Pomôže krátky spánok, mierna fyzická aktivita alebo 
aspoň osvieženie na čerstvom vzduchu. Po pätnástej hodine nastáva výkonnostný 
vrchol a  zároveň čas na výdatnejšie jedlo. Antibiotiká či iné liečivé preparáty je 
najvhodnejšie užiť medzi siedmou a deviatou hodinou. V neskorších večerných 
hodinách si doprajte relax. Po deviatej hodine totiž sa telo pripravuje na spánok, 
preto sa vtedy výrazne nerozrušujte, nefajčite, nekonzumujte ťažké jedlá a vyva-
rujte sa alkoholu. Takto si zabezpečíte pokojnejší a dlhší spánok. Aby si vaše telo 
dostatočne oddýchlo, mali by ste spať ideálnych 8 hodín denne. Vhodné je, ak 
si môžete ísť ľahnúť okolo jedenástej hodiny večer. Ak sa zvyknete budiť medzi 
treťou a piatou ráno, môže to mať na svedomí fajčenie alebo ochorenia dýchacích 
ciest. Je to z  toho dôvodu, že v  tomto čase vrcholí činnosť pľúc. Počúvanie bio-
rytmu vášho tela vám však môže pomôcť nielen ku kvalitnejšiemu spánku, ale aj 
k výrazne lepšiemu životnému pocitu. 

Lexika
Nepretržite – bez prestávky, stále, ustavične, neprestajne
Rituál, -u, L –i, m. r. – zvyk, zvyklosť, obrad
Vrcholiť, -í, -ia – dosiahnuť najväčšiu mieru, najvyšší stupeň
Vyvážený – vyrovnaný, v rovnováhe, harmonický
Intenzita – stupeň sily, účinnosti, mohutnosti
Vhodný – ktorý vyhovuje požiadavkám, hodiaci sa, primeraný, dobrý
Dopriať si, -praje, -prajú – dožičiť si, dať si, dovoliť si
Maškrtiť, -í, -ia – jesť sladkosti, zákusky, pochutnávať si na niečom
Výdatný – bohatý množstvom, hojný, sýty
Preparát, -u, m. r. – prípravok (liečivý)
Mať na svedomí – zaviniť niečo zlé, byť príčinou niečoho

� Úloha k textu

Zostavte „denný režim ľudského organizmu“
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� Samostatná úloha �

1.  Vyriešte hádanky o  zdraví. Použite v  správnom tvare slová: čaj, vitamín, sopeľ, 
imunita, teplota, baktéria, injekcia, nádcha, tabletka.

Organizmu sa dobre žije, ak neničia ho .......................................................................

Deti od strachu ako vlci vyjú, keď im sestrička pichá .................................................

Chorú máme stále našu Gitu, asi má slabú ..................................................................

Bolí ťa hrdlo, tak si daj horúci bylinkový .....................................................................

Chorému telu tečú sliny na potrebné ...........................................................................

Lejú sa z teba litre potu, iste máš vysokú .....................................................................

Prechladla naša Vladka, teraz ju ničí ............................................................................

Lekár sa pýta, že či všetky zjedol si tieto ......................................................................

Mám alergiu na peľ, z nosa mi tečie .............................................................................

2. Vymyslite desiatu hádanku: ............................................................................................

Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby. Ľudia však do popredia kladú zdravie 
telesné. Na duševné zdravie sa často zabúda, hoci Svetová zdravotnícka organizácia 
definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Už v 19. sto-
ročí sa vo vojnách pozorovalo, že ak sa armáde darí a víťazne postupuje, rany voja-
kov sa hoja rýchlejšie a s menšími komplikáciami ako v obdobiach, keď prehráva a 
ustupuje.

V extrémnych situáciách, napríklad pri polárnych expedíciách, dosahujú úspe-
chy často psychicky najodolnejší, a nie tí, čo sú najlepšie telesne pripravení. Pri bá-
daní po rizikových faktoroch rôznych ochorení sa postupne objasnil vplyv život-
ného štýlu, stravovacích návykov, pracovného zaťaženia a telesnej aktivity. Zistil sa 
však aj významný vplyv nálady, postojov, prístupu k ochoreniu, ale aj k iným ľuďom 
na priebeh najmä chronických ochorení. Strach, smútok, bezmocnosť, beznádej, 
rezignácia ochoreniu jeho priebeh zhoršujú, zatiaľ čo odvaha, odhodlanie, nádej, 
zmysel pre humor a aktivita majú priaznivý vplyv.

Moderný človek si svoje pocity často neuvedomuje, hanbí sa za ne. Psychické 
trápenia prežíva potom prostredníctvom telesných pocitov, s ktorými prichádza za 
lekárom.

Za mnohými telesnými ťažkosťami sú obyčajné psychické problémy. Patria sem 
bolesti hlavy, chrbta, závraty, únava, bolesti na hrudníku, bolesti tráviaceho traktu, 
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hnačky alebo zápchy, poruchy spánku. Spoznaním príčiny ťažkostí a ich odstráne-
ním, alebo aspoň snahou ju riešiť, sa zlepšujú aj telesné ťažkosti. Nielen psychika 
však ovplyvňuje telesné ochorenia.

Platí to aj naopak. Závažné telesné ochorenie ovplyvňuje celý život človeka, jeho 
vzťahy k najbližším, k priateľom, ku kolegom. Niekto reaguje strachom, smútkom, 
beznádejou, iný hnevom, podráždením, hádavosťou. 

Lexika
Expedícia – výprava s určitým, hlavne vedeckým, cieľom i odosielanie
Odolný – nezničiteľný, rezistentný, imúnny, pevný, zdatný
Objasniť, -í, -ia – vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť
Ochorenie – choroba, neduh, nemoc
Chronický – dlhotrvajúci, často sa opakujúci
Pátrať, -a, -ajú – hľadať, stopovať, usilovať sa niečo dozvedieť
Rizikový faktor – nebezpečný, škodlivý vplyv, činiteľ

� Úlohy k textu

1.  Vysvetlite na konkrétnom príklade (kladnom či zápornom) definíciu zdravia: 
Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody.

2.  Vysvetlite myšlienku: Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby. Pokúste sa 
vysvetliť vzťah tela a duše graficky.

3.  Ktoré vlastnosti a postoje pomáhajú ľuďom prekonať chorobu?
4.  Ktoré telesné problémy často spôsobujú stres, pesimizmus, nedôvera, introvertnosť, 

nízke sebavedomie?
5.  Zmeňte pasívne vety na aktívne.

Príklad:  Nielen pri liečbe duševných ochorení sa ukázalo, že je veľmi dôležité 
zaoberať sa duševnými problémami chorého.
Nielen pri liečbe duševných ochorení vedci ukázali, že je veľmi dôležité 
zaoberať sa duševnými problémami chorého.

 a)  Na duševné zdravie sa často zabúda.
 b)  Už v 19. storočí sa vo vojnách pozoroval vplyv duševného stavu na telesný.
 c)  Pri bádaní po rizikových faktoroch rôznych ochorení sa postupne objasnil 

vplyv životného štýlu.
 d)  Zistil sa však aj významný vplyv nálady, postojov, prístupu k ochoreniu.
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� Samostatné úlohy �

1.  Poraďte človeku s chronickou chorobou: Ako zabrániť rozvoju psychických kom-
plikácii pri telesných ochoreniach?

2.  Uvažujte, aký je vzťah medzi zdravím, dobrou fyzickou zdatnosťou a peknou es-
tetickou postavou a životosprávou? Životospráva je súbor zručností, vedomostí 
a  zvykov, ktoré sa denne automaticky opakujú 
a tvoria tvoj životný štýl.

3.  Životospráva je ako stôl so štyrmi nohami. Kaž-
dá z tých nôh musí byť dobre tvarovaná, stabilná, 
silná a rovnako dlhá ako tie ostatné, aby sa stôl 
nekýval.

 Porozmýšľajte, čo predstavujú nohy tohto stola.
4.  Na základe získaných vedomostí doplňte graf:

Bojíš sa chrípky? 
„Ja sa veru nebojím žiadnej hlúpej chrípky, lebo sa už od leta otužujem,“ povedal 
minule Keco, keď nám mama opäť dala na stôl šalát. Bez mučenia sa musím pri-
znať, že zeleninové jedlá a šaláty dupľom nepatria medzi moje obľúbené jedlá. Zato 
mamina mi ich strká ku každému jedlu, denne ma kontroluje, či som všetko zjedol 
v školskej jedálni a každú chvíľu mi núka pokrájanú uhorku. Jedná so mnou ako 
s malým deckom. To je čo za život! Veď mne úplne stačí nejaký hamburger, vrecko 
čipsov, nejaká mafinka a kola, litre koly. 

Nerozumiem, ako môže byť moje dvojča tak odlišné. Keco každé ráno, po obede 
i pred spaním venčí nášho Hava. Preto behá vonku v každom počasí. Jeho sprchova-
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nie v studenej vode, spanie pri otvo-
renom okne a  denné cvičenie ešte 
nič nie je, on totiž... každý deň zje 
aspoň jedno jablko a  mrkvu alebo 
misku kyslej kapusty. Chápete? Dob-
rovoľne! Jemu to vraj chutí! Ja som 
ešte ochotný zjesť jablko, keď mi ho 
Klára ošúpe a pokrája na mesiačiky. 
Zeleninový šalát, ten nikdy! A den-
ne cvičiť, brrr. Vírusy si aj tak nevy-
berajú. Je síce pravda, že ak má sil-
nejšiu imunitu, neochorie tak veľmi, 
ale predsa si poleží s horúčkou aj on.

Imunita je zložitý systém ochra-
ny, ktorý si buduje telo každého z  nás. Ochraňuje nás pred vírusmi, baktériami, 
plesňami, hubami, parazitmi... Niektorí ľudia majú imunitný systém poškodený 
alebo nedostatočne vybudovaný. Vtedy ich organizmus ľahko ochorie. Sú to väč-
šinou malé deti, starí ľudia alebo tí, ktorí majú nezdravý životný štýl, napr. sa málo 
pohybujú, fajčia, málo spia, stále sa stresujú, jedia mastné a sladké jedlá a podobne. 
Ale ohrození sú aj tí, ktorí bývajú v prekúrených bytoch, príliš teplo sa obliekajú, 
úzkostlivo dbajú na čistotu a sú zo všetkého vystrašení.

� Úlohy k textu

1.  Porovnajte životosprávu Keca a jeho brata Pavla.
2.  Primerane veku vysvetlite škôlkarovi, čo je imunitný systém a ako si ho má posilniť.
3.  Podčiarknite príznaky chrípky: vypadávanie vlasov, horúčka najmenej 38 °C, bo-

lesť hlavy, svalov a kĺbov, tŕpnutie končatín, nutkanie na vracanie, suchý kašeľ, 
celková únava, zápcha, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, krvácanie z nosa, opuch 
členkov.

� Samostatné úlohy �

1.  Navrhnite leták do detskej ambulancie, ktorý by obsahoval informácie, ako sa chrá-
niť pred chrípkou (čomu sa vyhýbať, čo nepoužívať, čo jesť a piť, ako sa starať o čis-
totu a pod.).
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2. Spojte príznaky s chorobou:

Príznaky Choroba

Prehnaná chuť do jedla; časté pocity hladu; chudnutie; pocit zmätenosti; časté močenie
(i v noci); častý smäd a sucho v ústach; bolesti brucha; vracanie.

Úpal.

Horúčka nad 40 °C; zastavenie potenia; malátnosť i strata vedomia; silná bolesť hlavy; zrých-
lené dýchanie; suchá, horúca a červená koža; dezorientácia; zrýchlený a silný pulz.

Senná nádcha.

Svrbenie v  nose, ústach, hrdle a  očiach; výtok z nosa alebo upchatý nos; časté kýchanie
(15-30 kýchnutí za sebou); slziace a červené oči.

Kliešťová encefalitída.

Zvýšená teplota; únava; bolesť hlavy; nevoľnosť; bolesť svalov; zvracanie; citlivosť na svetlo; 
kŕče; triaška; poruchy zraku.

Rubeola.

Mierna teplota; opuch lymfatických uzlín za ušami; vyrážka na tvári, ktorá sa šíri po celom 
tele; strata chuti do jedla; bolesť hlavy; bolesť a opuch kĺbov; mierny zápal očných spojiviek.

Cukrovka.

3. Zistite, ktoré detské choroby prekonal váš spolužiak. Napíšte ich príznaky.
4.  Povedzte, na aké problémy sa špecializujú odborní lekári: anestéziológ, alergológ, 

endokrinológ, gastroenterológ, gynekológ, hematológ, chirurg, dermatológ, in-
ternista, kardiológ, neurológ, pediater, oft almológ, onkológ, ortopéd, otorinola-
ryngológ, patológ, reumatológ, stomatológ, urológ.
a)  Napíšte slovenské označenia týchto lekárov – špecialistov.
b)  Vymyslite jednoduché piktogramy pre tieto špecializované medicínske odbory.

„Zdravý človek je len nevyšetrený pacient,“ – žar-
tujú občas lekári. To, že sa cítime dobre, ešte nie je 
všetko. Niektoré ochorenia cítiť nemusíme. Cuk-
rovka, vysoký tlak či rakovina môžu byť spočiat-
ku nenápadné. K svojmu praktickému lekárovi by 
sme preto mali ísť aspoň raz za 2 roky.

Na preventívnu prehliadku sa rozhodla ísť aj 
Klára. Aby nemusela sedieť v čakárni spolu s cho-
rými, rozhodla sa objednať telefonicky.

Zdravotná sestra:   Dobrý deň! Ordinácia doktor-
ky Šikovnej. Prosím!

Klára:  Dobrý deň, tu Klára Slováko-
vá, chcela by som sa objednať na preventívnu prehliadku.

Zdravotná sestra:  Kedy si naposledy bola na prehliadke?
Klára:  Asi pred dvomi rokmi, ale neviem presne.
Zdravotná sestra:  Ešte raz meno a dátum narodenia.
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Klára:  Klára Slováková, 17. 
apríl .........

Zdravotná sestra:  V poriadku, môžeš prísť 
v stredu o 7:00. Príď na-
lačno a  prines so sebou 
vzorku ranného moču!

Streda 7:00
Zdravotná sestra:  Klára Slováková, nech sa 

páči! Priprav si kartičku 
poistenca!

Klára:  Dobrý deň! Nech sa páči 
kartu poistenca a tu mám moč.

Zdravotná sestra:  Polož ho na umývadlo! Odlož si veci a sadni si! Moč je čistý.
  Teraz ťa odvážim, odmeriam, zmeriam krvný tlak a vezmem krv. 

A potom pôjdeš k pani doktorke.
Klára:  Mám sa vyzuť?
Zdravotná sestra:  Samozrejme, vyzuj sa! Váha 65 kg, výška 171 cm. Vyhrň si rukáv, 

zmeriam ti tlak. 125/80, horný je vyšší, v dospievaní je to normál-
ne. Alebo máš strach?

Klára:  Len trošku, neznášam odber krvi. Zvyknem odpadnúť.
Zdravotná sestra:  Neboj sa, to vyriešime. Rukáv nechaj vyhrnutý a ľahni si! Nepoze-

raj sa na injekciu a mysli na niečo iné! Tak, už to je!
Klára:  Vôbec som to necítila.
Zdravotná sestra:  Ešte si chvíľu polež! Vstávaj pomaly! Skontrolujeme oči. Nosíš 

okuliare?
Klára:  Nie. 
Zdravotná sestra:  Zakry si pravé oko a pre-

čítaj tento riadok zľava 
doprava.

Klára:  k, m, c, l, e, b
Zdravotná sestra:  Výborne! Druhé oko 

a tento riadok sprava do-
ľava.

Klára:  g, n, a, i, p, s
Zdravotná sestra:  Zrak máš v poriadku. Tu 

je tvoja zdravotná karta, 
môžeš ísť k pani doktor-
ke.
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Klára:  Dobrý deň, pani doktorka.
MUDr. Šikovná:  Dobrý deň, Klára, podaj mi kartu. BMI 22,2. Máš nejaké zdravot-

né problémy?
Klára:  Nie, len občas nádchu.
MUDr. Šikovná:  Má niekto v rodine vysoký krvný tlak, rakovinu, cukrovku, prob-

lémy so srdcom?
Klára:  Nikto.
MUDr. Šikovná:  Fajčíš? Piješ alkohol? Berieš drogy? Užívaš antikoncepciu?
Klára:  Nie, nič z toho.
MUDr. Šikovná:  Dobre. Teraz skontrolujeme čistotu dýchania, činnosť srdca 

a brušnú dutinu. Vyzleč si tričko, popočúvam ťa. Dýchaj zhlboka! 
Nedýchaj! Zakašli! Fajn.

  Ľahni si! Ak budeš cítiť bolesť, povedz mi. Toto bolí?
Klára:  Nie, nič ma nebolelo.
MUDr. Šikovná:  Postav sa a predkloň sa! Skontrolujem chrbticu. Vidno, že športu-

ješ. Všetko je v poriadku. Môžeš sa obliecť! 
  Vypíšem ti výmenný lístok na gynekologickú prehliadku, aby sme 

mali istotu, že si úplne v poriadku. Nech sa páči, máš tam aj tele-
fónne číslo, môžeš sa objednať.

Klára:  Veľmi pekne ďakujem! Dovidenia!
Zdravotná sestra:  Krvný obraz bude o týždeň, môžeš sa zastaviť vo štvrtok medzi 

7:00 – 8:00. Potom ťa preočkujeme aj proti tetanu.
Klára:  Určite prídem. Ďakujem za všetko, dovidenia.

� Úlohy k textu

1.  Odpovedzte na otázky:
Prečo išla Klára k lekárke?
Prečo sa objednala telefonicky?
Čo musela priniesť Klára so sebou?
Čo absolvovala Klára u zdravotnej sestry?
Prečo mala Klára vyšší krvný tlak?
Na čo sa pýtala lekárka Kláry v rozhovore?
Aké vyšetrenie urobila lekárka?
Prečo dostala Klára výmenný lístok?
Čo znamená BMI 22,2? 

2.  Vyhľadaj všetky vety so slovesom v rozkazovacom spôsobe a napíš, čo musela Klára 
urobiť a čo urobí.
Príklad: Príď nalačno.  Klára musí prísť nalačno.  Klára príde nalačno.
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� Samostatná úloha �

Pracujte vo dvojiciach.
a) Objednajte sa k zubnému lekárovi na ošetrenie.
b) Objednajte sa na preventívnu prehliadku u gynekológa.

Vytvorte dialóg
a) u stomatológa – problém so zubom múdrosti
b) u otorinolaryngológa – problém s pískaním v ušiach
c) u dermatológa – problém s akné
d) u ortopéda – problém so skoliózou

Zaujímavosti
�	Z HIStÓRIE MEDICíNY
Starí Slovania mali podľa všetkého problémy najmä s tuberkulózou a artritídou, 
dnešných obyvateľov Slovenska trápia najčastejšie civilizačné choroby 21. storočia.
Ako sa počas stáročí prehlbovali rozdiely medzi vrstvami obyvateľstva, zásadne sa vzďa-
ľovali ich životné podmienky a ovplyvnili aj vývoj zdravia. Majetní ľudia bývali luxusnej-
šie, boli lepšie chránení pred chladom a v stravovaní si dopriali. Niektorí to prehnali a 
trpeli zažívacími problémami a dnou, ktorá spôsobuje kruté bolesti dolných končatín.
Chudobní trpeli podvýživou. Oslabený organizmus ľahko podľahol aj bežným choro-
bám najmä v chladných mesiacoch, no najväčším problémom boli infekčné ochorenia.
Stredovek vytvoril ideálne podmienky na vlny epidémií, ktoré usmrtili milióny Európa-
nov. Mestá prudko rástli, nemali však vyriešenú kanalizáciu a odvoz odpadu.
„Na vidieku zas žila často v jedinej zle vetranej miestnosti celá rodina a v zimných me-
siacoch aj domáce zvieratá. Hneď vedľa domu bola kopa hnoja, ktorou sa voda v studni 
neraz kontaminovala,“ hovorí Ľudmila Pavlíková z oddelenia histórie medicíny a zdra-
votníctva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ľudí často trápili kožné 
a pohlavne prenosné ochorenia. Medzi 14. až 18. storočím napríklad znížili morové epi-
démie „čierna smrť“ počet obyvateľov Európy o tretinu. Baktérie moru napádali lymfatic-
ký či tráviaci systém alebo pľúca a spôsobovali zápaly spojené s vysokými horúčkami a 
opuchmi. Bezprostrednou príčinou smrti bol rozpad orgánov a krvácanie.
Ešte v 19. storočí zomrelo na Slovensku 50-tisíc ľudí pri epidémii cholery. „Darilo sa i tu-
berkulóze, toto vážne pľúcne ochorenie bolo často príčinou smrti aj v minulom storočí 
medzi svetovými vojnami. Boj s ním vyriešil objav penicilínu,“ vysvetľuje Anna Falisová 
z Historického ústavu SAV v Bratislave. Informácie o príčinách úmrtí však nie sú presné. 
„Posudzovali ich často ohliadači mŕtvol, ktorí nemali medicínske vzdelanie.“
Veľkým problémom predošlých dvoch storočí bola aj vysoká úmrtnosť detí. „Umierali 
často na čierny kašeľ, šarlach či záškrt. Problémom boli aj osýpky, pravé kiahne a detská 
obrna. Až po druhej svetovej vojne sa Európa vďaka očkovacím vakcínam s mnohými 
chorobami vyrovnala,“ hovorí historička.
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Dnes sú problémom ľudí na Slovensku ako obyvateľov vyspelej krajiny najmä civilizačné 
ochorenia spôsobené prejedaním, stresom, fajčením, pitím alkoholu a nedostatkom po-
hybu. Ľudí trápi srdcovo-cievny systém, chronické choroby pľúc, rakovina a metabolické 
ochorenia, ako je cukrovka. „Významné z hľadiska úmrtnosti a prípadov invalidity sú aj 
úrazy, ale aj psychické poruchy,“ povedala Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Sveto-
vej zdravotníckej organizácie WHO na Slovensku.
Vyriešiť zdravotné problémy populácie nebude ľahké ani v budúcnosti. „Vývoj nových 
liekov zažíva obdobie rozmachu, ale kým sa nový liek dostane k pacientovi, ubehne aj 
desať rokov a stojí to miliardy,“ hovorí Sedláková.
Vďaka lepšej hygiene sa svet zbavuje kiahní, osýpok a iných infekčných chorôb, prichá-
dzajú však nové, ako sú AIDS či SARS a vracia sa tuberkulóza.
V roku 2020 bude podľa WHO medzi najčastejšie príčiny úmrtí patriť ischemická choro-
ba srdca, depresívna psychóza a dopravné nehody. Dnes na Slovensku jedno zo sied-
mich úmrtí ľudí do 25 rokov spôsobí dopravný úraz.
V minulosti bolo lekárov málo, ľudia sa preto spoliehali na rady olejkárov, ktorí poznali 
tajomstvo byliniek.
Pacientom na Slovensku pomáhali v minulosti najmä olejkári. Vedomosti, ako spracovať 
liečivé rastliny do olejov a mastí, sa naučili od mníchov.
Ak vyslovíme alebo počujeme slovo stredovek, okamžite sa nám v mysli vybavia kato-
va zakrvavená sekera, temno, ožiarené horiacimi hranicami, mešce so zlatom, prípadne 
predchodcovia dnešných lekárov, vyrábajúci zázračné elixíry z  rastlín, ktoré rástli pod 
šibenicami a zo zvieracích výkalov. 
A tak sa môžeme dočítať, že v chirurgickej praxi sa naďalej vypaľovali rany žeravým žele-
zom, krvácanie zastavovalo kadidlom a bielkom a na hnisavé rany sa prikladala armén-
ska hlina a prach z ropúch.
Pomliaždené tkanivo sa obkladalo horúcim cestom z rozomletej fazule a gáfru, na vlhké 
obklady sa používal med, pivo, ocot, víno, olej alebo moč.
Na bolestivé kĺby a na vredy prikladali čerstvé ľudské výkaly.

� Úlohy k textu

1. Vypíšte z textu typické choroby minulosti a súčasnosti.
2. Vypíšte z textu príčiny chorôb v minulosti a súčasnosti.
3. Spomeňte si na „babské rady“ ako liečiť niektoré choroby.

� Samostatné úlohy �

1.  Zamyslite sa, ako by ste dnes zastavili krvácanie, ošetrili rany a odreniny a utíšili 
bolesť kĺbov.

2.  Zamyslite sa nad myšlienkou Paula Z. Pilzera: „Zdravie nie je všetko, ale bez zdra-
via všetko je ničím.“ Napíšte krátku úvahu.
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PRÍRODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

� Hra/súťaž
A  Priraďte „domov“ (košiar, úľ, brloh, maštaľ, chliev, krtinec, hniezdo, stajňa, potok, 

more, nora, búda, močiar, rieka) k týmto zvieratám: medveď, kôň, krava, prasa, 
pes, lastovička, krt, žaba, krokodíl, rak, žralok, líška, ovca, včela, kapor.

B Doplňte členov zvieracích rodín:

 samec samička mláďa

 pes ................................ šteňa

 ................................ ................................ levíča

 gunár ................................ ................................

 ................................ mačka ................................

 pštros ................................ ................................

 ................................ krava ................................

 tiger ................................ ................................

 cap ................................ ................................

 ................................ ................................ jahňa

 ................................ kobyla ................................

D Spojte slová, ktoré patria k sebe. 
pes – mňauká papagáj – bučí
vrana – zavýja vrabec – kikiríka
mačka – breše, šteká krava – škrieka
vlk – kráka kôň – čviriká
sliepka – mečí kohút – kvičí, krochká
prasa – reve koza – kotkodáka
lev – erdží
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D Napíšte, aký zvuk vydávajú tieto zvieratá (použite citoslovcia).
E  Napíšte, ku ktorému zvieraťu by ste prirovnali človeka, ktorý je: 
  prefíkaný, ťarbavý, hladný, špinavý, smradľavý, múdry, hlúpy, malý, veľký, praco-

vitý, jedovatý, dotieravý, zdravý, vrtký, nevinný, studený, namyslený, starý, prítul-
ný, hrabivý, pomalý, rýchly, spotený. 

F Vysvetli spojenie:

priletel k nim bocian ............................................................................

ošklbal ho ako hus ............................................................................

je tvrdohlavý ako mulica ............................................................................

urobil si z neho pokusného králika ............................................................................

chrobák v hlave ............................................................................

zbil ho ako hada ............................................................................

je veľké zviera ............................................................................

má hrošiu kožu ............................................................................

� Úlohy k textu

Na základe doterajších vedomostí doplňte chýbajúce informácie v texte Čo je prí-
roda?
Vysvetlite na konkrétnom príklade, ako sa mení príroda počas roka.
Porozmýšľajte, prečo vyhynuli dinosaury.
Vysvetlite, prečo si môžeme predstaviť prírodu ako pyramídu.

Čo je príroda?
Nie je jednoduché odpovedať na túto otázku, pretože príroda je všetko, čo je okolo

nás, a čo nevytvoril človek, napríklad: ............................................................................

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

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

Ak chceme mať jasný obraz o prírode, musíme ju rozdeliť na .................................

............ a ..................................... prírodu.
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V  prírode sa všetko mení, nič nie je 
stále. Čo sa nevie prispôsobiť novým pod-
mienkam, musí zahynúť. Prírodu si môže-
me predstaviť ako pyramídu, ktorej základ 
tvorí ríša minerálov. Keď vystúpime vyššie, 
nájdeme tam rastlinnú ríšu, nad ňou je ríša 
zvierat a na vrchole stojí človek. Iba človek 
je zatiaľ najschopnejší prispôsobovať sa 
meniacim sa životným podmienkam.

Otázkou života a smrti je rovnováha v prírode. Pre každú oblasť sú typické ur-
čité druhy rastlín a živočíchov. Život v prírode je často krutý. Prežije iba najzdravší 
a najsilnejší jedinec. 

� Samostatná úloha �
1.  Pracujte v skupinách. Vyberte si jedno ročné obdobie. Napíšte čo najviac slov, ktoré 

sú späté s daným ročným obdobím (podstatné mená, prídavné mená, slovesá, prí-
slovky). 

2.  Pracujte spoločne. Vyberte zo slov 4 trojslabičné slová. Vytvorte báseň. 
  Obmieňajte zadanie. Napr. vyberte 4 podstatné mená, vyberte 4 dvojslabičné slove-

sá.
Jar     Leto     Jeseň     Zima

3.  Pripravte predpoveď počasia na dané ročné obdobie formou správy v  novinách, 
v televízii a v rozhlase. Použite všeobecné informácie o počasí a klíme na Slovensku 
počas roka. 

Jar, leto, jeseň a zima sú štyri ročné obdobia, ktoré charakterizujú klímu a počasie na 
Slovensku. Každé ročné obdobie trvá tri mesiace. Vzduch z Ázie prináša na Sloven-
sko sucho, v lete horúčavy a v zime silné mrazy. Naopak, oceánsky vzduch prináša 
zrážky, nižšie letné teploty, v zime spôsobuje odmäk a v lete ochladenie počasia. 
V nížinách a kotlinách je často hmla, najmä v zime. Aj nadmorská výška Slovenska 
ovplyvňuje teplotu, klímu a počasie počas ročných období.

Jar na Slovensku začína 21. marca. Je charakteristická chladnými ránami, s prie-
mernou dennou teplotou okolo 9 °C v prvých týždňoch ročného obdobia a okolo 
14 °C v máji a 17 °C v júni. Počasie a klíma na jar sú na Slovensku veľmi premenlivé. 

Leto na Slovensku začína 22. júna. Zvyčajne sa vyznačuje teplým počasím s den-
nými teplotami presahujúcimi 30 °C a prevažne aj teplými nocami. Júl je najteplejším 
letným mesiacom na Slovensku, kedy môže krajinu zasiahnuť veľmi teplá vlna po-
časia s teplotami až okolo 37 °C, najmä v oblastiach južného Slovenska, v okolí miest 
Komárno, Hurbanovo alebo Štúrovo. Môžu sa vyskytovať prehánky alebo búrky. 
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Jeseň na Slovensku začína 23. 
septembra a vyznačuje sa prevaž-
ne daždivým a veterným počasím, 
i keď prvé týždne môžu byť veľmi 
teplé a slnečné. Priemerná teplota 
v septembri je okolo 14 °C a v no-
vembri 3 °C. 

Zima začína 21. decembra. Počasie na Slovensku je v zime chladné s teplotami 
–5 až –10 °C. V decembri a v januári sa zvyčajne vyskytuje sneh. V nižších nad-
morských výškach sneh nepretrváva celú zimu, strieda sa s odmäkom alebo je su-
cho a  mráz. Niekedy sa vyskytujú zrážky vo forme dažďa. V horských oblastiach 
Slovenska je väčšinou sneh, často sa stretávame s klimatickými inverziami počasia. 
Studený vzduch sa vtedy prenesie do kotlín a dolín, kým v horách je teplota vyššia 
so slnečným počasím.  

4. Doplňte mapu mysle.

5. Vytvorte podobné mapy mysle Znečistenie vody a Znečistenie pôdy.
Mama:  Keco, choď vyniesť smeti, prosím. Máš ich pri dverách.
Keco:  Mami, to nemyslíš vážne, veď sú tu tri vrecia. To mám ako odniesť?
Mama:  Neboj sa, to zvládneš. Len to nehoď do jedného kontajnera, vonku stoja tri. 

Pekne to rozdeľ. A mohol by si skočiť aj do obchodu. Tu je zoznam.
Keco:  Tak dobre, len mi daj drobné na bus, už mi neplatí mesačný. 
Mama:  Ale veď ti stojí na dvore bicykel. A zober si tú plátennú tašku, čo visí v pred-

izbe. 
Keco:  Načo taška? Veď mi dajú igelitku. Mami, a môžem si kúpiť energetický ná-

poj?
Mama:  Plastové tašky mi domov nenos. A nechcem vidieť žiadne malinovky v ple-

chovkách. Dobre vieš, že na výrobu plechovky treba veľmi veľa energie a je 
problém ich triediť. Ak si smädný, napusti si vodu z vodovodu, máš tam 
sklenenú fľašku. 

Znečistenie ovzdušiazdroje

dôsledky

príznaky/účinky

dôsledky

4. Doplňte mapu mysle

5. Vytvorte podobné mapy mysle Znečistenie vody a Znečistenie pôdy
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Keco:  Mami, a kde mám svoje rifle? Ty si ich ešte 
nevyprala. Večer máme stretko s chalanmi, 
čo si oblečiem?

Mama:  A  to mám prať jedny nohavice? Počkaj, 
kým naplním práčku. Pozbieraj všetko špi-
navé i z bratovej izby, ak toho bude dosť, 
zajtra to vyperiem. A  dones mi i  prací 
prášok, ale len ten so značkou EKO. Jas-
né?

Keco:  Jasné! Už idem. Nechaj mi, prosím, peniaze. 
Večer skočíme s Paľom do Mekáča.

Mama:  Už som vám hovorila, že sa mi nepáči, keď jete vo fastfoodoch. Sú dosť 
neekologické. Všetko jedlo je zabalené, dokonca aj to, čo zjete hneď tam. 
Jedlá sú v plastových obaloch, dostanete k nim plastový príbor. Všetko je 
na jedno použitie a množstvo z toho sa nedá recyklovať. Jedna reštaurácia 
fastfoodu za jeden deň vyrobí asi toľko odpadu, koľko vážia dve sedemroč-
né deti spolu. To si vedel? Nemôžete ísť radšej niekde do reštaurácie, kde 
jedlo dostanete na porcelánových tanieroch, k tomu kovový príbor a pijete 
zo skleneného pohára?

Keco:  Paľo! Vypni, prosím, u mňa počítač i telku. Mama má „ekologickú horúčku“.
Mama:  Nesmej sa! Každý jeden z nás svojím správaním prispieva k zlepšeniu alebo 

zhoršeniu životného prostredia na našej Zemi. Nesmieme zabúdať na to, že 
čím viac si zhoršíme životné prostredie, tým viac ohrozíme zdravie všet-
kých ľudí, zvierat a celý život na Zemi. Niekedy stačí málo, aby sme prírode 
trošku pomohli.

 

� Samostatná úloha �

Pracujte v skupinách. Prvá skupina napíše na papier odpovede na otázku: Ako po-
máha rodina Slovákovcov chrániť životné prostredie? Papier s  odpoveďami posunie 
druhej skupine, ktorá dopíše vlastné nápady a pripomienky. Druhá skupina odovzdá 
papier tretej. Keď sa papier vráti prvej skupine, pracujte spoločne. Napíšte, čo ľudia 
musia, majú, môžu a nesmú robiť, ak chcú chrániť prírodu.

� Úlohy k textu

Pracujte v štvorčlenných skupinách. Rozdeľte sa v skupine podľa písmen abecedy A, 
B, C, D. 
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Žijeme ekologicky
Prečíta člen skupiny A:
Balená voda. Nemusíš kupovať balenú vodu vo fľašiach, radšej si napusti vodu 
doma z vodovodu. Po vodu vo fľašiach musíme ísť do obchodu, zaplatiť a z obchodu 
odniesť domov. Ak plastové fľaše dáme do kontajnera na to určeného, skončia na 
skládke, kde sa rozkladajú sto rokov.

Malinovka v plechovke? Radšej nie! Keď kupujeme nápoje, najlepšie je kupovať 
ich vo fľašiach, ktoré sa dajú v obchode vrátiť. Úplne najhoršie sú pre životné prostre-
die plechovky. Na ich výrobu treba veľmi veľa energie a je problém ich triediť. Plas-
tové fľaše a nápojové kartóny sú lepším riešením – dajú sa celkom ľahko recyklovať.

Informujte ostatných členov skupiny o prečítanom texte.

Prečíta člen skupiny B:
Reštaurácie s  rýchlym občerstvením – fastfoody. Veľa detí aj dospelých obľubuje 
fastfoody. Žiaľ, väčšina fastfoodov je dosť neekologických. Všetko jedlo je zabalené, 
dokonca aj to, čo zjeme hneď tam. Jedlá sú v plastových obaloch, dostaneme k nim 
plastový príbor. Všetko je na jedno použitie a množstvo z toho sa nedá recyklovať. 
Jedna reštaurácia fastfoodu za jeden deň vyrobí asi toľko odpadu, koľko vážia dve 
sedemročné deti spolu. Preto je lepšie vybrať si reštauráciu, kde jedlo dostanete na 
porcelánových tanieroch, k tomu kovový príbor a pijete zo skleneného pohára.

Informujte ostatných členov skupiny o prečítanom texte.

Prečíta člen skupiny C:
Šetrime papier. Papier je najviac vyhadzovaný odpad v Európe. Každý človek v Eu-
rópe vyhodí počas roka priemerne také množstvo papiera, že na jeho výrobu bolo 
treba zoťať sedem stromov. Pritom papierom sa dá ľahko šetriť a dá sa výborne re-
cyklovať. Môžeš napríklad písať a kresliť na druhú stranu papiera, alebo kupovať si 
papier, ktorý bol vyrobený recyklovaním. Pozri sa najbližšie v papiernictve naprí-
klad na zošity a určite nájdeš aj také, ktoré boli vyrobené z recyklovaného papiera 
– je to na nich napísané. Ak už doma chceš papier vyhodiť, dávaj ho do škatule alebo 
do koša na to určeného a potom ho vyhoď do kontajnera na papier.

Informujte ostatných členov skupiny o prečítanom texte.

Prečíta člen skupiny D:
Chcete chrániť túto planétu? Potom noste džínsy dva dni v týždni, perte ich len každý 
piaty deň a nechajte ich, aby sa usušili samy. Štúdia ukázala, že pranie v práčke, suše-
nie v sušičke a žehlenie predstavuje 47 percent ekologických škôd, ktoré džínsy spô-
sobujú. Ročne to predstavuje asi 240 kWh energie, čo je rovnaké ako hodinové pou-
žívanie štyritisíc 60-wattových žiaroviek. Čistenie za sucha je „ekologické nešťastie“. 
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Informujte ostatných členov skupiny o prečítanom texte.

Slniečko už vonku svieti,
Peťko ide vyniesť smeti.
Dolu schodmi rýchlo trieli,
vidí štyri kontajnery:
Modrý, žltý, zelený,
obyčajný kovový.
Do modrého, raz, dva, tri,
pôjdu staré zošity.
Do žltého hodí z diaľky

malú fľašku z minerálky.
V zelenom sa uložili
sklené fľaše od výživy.
A v tom sivom, bez nálepky,
ležia všetky ďalšie smietky.
Peťko doma pomáha,
veď to nie je námaha.
Poďme odpad triediť všetci,
nech sú z neho nové veci.

� Úlohy k textu

1. Napíšte názov básničky.
2.  Pomôžte Peťkovi roztriediť (separovať) odpad do jednotlivých farebných kontajnerov: 

keramický hrnček, črepy z rozbitého konferenčného stola, kniha bez väzby, šup-
ky z ovocia a zeleniny, reklamná plastová taška, téglik z Ramy, reklamné letáky 
z Tesca, gumená hračka, sklenená fľaša s pokazenou zaváraninou, prasknuté zr-
kadlo, použité papierové plienky, kartón, vrecúško od múky, použitá tapeta, po-
travinová fólia, lepenka, téglik od jogurtu, žiarovka, vianočný stromček, rozbitý 
porcelánový črepník, vatové tampóny, obaly od mlieka, uzáver z fľaše od kávy, pa-
pier na pečenie, skladačka Lego, plechovka od acetónu, sklo z auta, PET fľaša od 
oleja, škrupinky z vajec, viečko z jogurtu, polystyrén, obal od motorového oleja
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 vhadzujeme nevhadzujeme
Modrý kontajner
Žltý kontajner
Zelený kontajner

V niektorých obciach je kontajner aj na bioodpad a červený na kovy. Čo dávame do 
týchto kontajnerov?

� Samostatná úloha �

Pripravte plagát zameraný na separáciu odpadu vo vašej škole. Zdôraznite význam 
separácie. Vplyv na životné prostredie. Uveďte, čo môžeme vyrobiť recykláciou sepa-
rovaného odpadu.
Použite slovné spojenia: druhá šanca, ohľaduplný k životnému prostrediu, všetko má 
svoj začiatok, časovaná bomba.

Zaujímavosti 

Leonardo DiCaprio patrí k najaktívnejším hollywoodskym bojovníkom za životné pros-
tredie. Vysnívaný raj si buduje na súkromnom ostrove. Veľa sa však dá urobiť aj kúpou 
správnej tašky, tak ako to robí Alanis Morissettová a Julia Robertsová.
Predsavzatím kanadskej speváčky Alanis Morissettovej sa môže inšpirovať každý. Bojuje 
proti igelitovým taškám. Sympatická Alanis im hovorí rázne nie v domácnosti i počas 
turné. V jej rebríčku hodnôt vedú veci, ktoré možno recyklovať. „Ak je to možné, chcem 

Leonardo DiCaprio patrí k najaktívnejším hollywoodskym bojovníkom za životné pros-
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využívať veci viackrát,“ povedala novinárom. Na nákup si väčšinou zvolí tašku utkanú 
z konope a kupuje si ekologické baterky.
Na recyklované tašky, šetrné k životnému prostrediu, si potrpí aj držiteľka Oscara a troj-
násobná mama Julia Robertsová. Keď boli jej deti menšie, používala len plienky bez 
obsahu chlóru. Práve tento chemický prvok ničí prírodu a je súčasťou mnohých jedno-
razových plienok.
Zástankyňou zelenej módy je populárna britská návrhárka Stella McCartneyová. Pri 
výrobe svojich modelov sa zriekla používania živočíšnych materiálov, ako napr. kožuši-
ny, ovčej vlny alebo kože. Využíva organické prírodné materiály, tieto zásady dodržiava 
nielen pri jednotlivých modeloch, ale i pri doplnkoch. Dlhoročná bojovníčka za práva 
zvierat navyše vyvinula rad biokozmetiky, ktorá sa netestuje na zvieratách, neobsahuje 
silikóny ani syntetické konzervačné látky.
„Vegánsku“ kolekciu topánok zase navrhla herečka Natalie Portmanová. Všetky topánky 
sú vytvorené z alternatívnych materiálov. Celý výťažok z predaja ide na konto nadácie 
ochrany prírody. „Vždy, keď sa obliekam, viem, že nemám na sebe kožu, a to je skvelý 
pocit,“ hovorí sympatická Natalie, ktorá dodržiava makrobiotický životný štýl.
Americký herec Leonardo DiCaprio patrí k  zástancom alternatívnych zdrojov energie. 
Spolupracuje na výrobe solárnych panelov, hybridov a elektrických áut. Svoju popula-
ritu využíva na to, aby ľudí upozorňoval najmä na globálne otepľovanie. Momentálne 
spolupracuje s  veľkým hotelovým komplexom na vytvorení ekorezortu. S  priestorom 
nemal problém, Leonardo ho buduje na svojom súkromnom ostrove.
Herec Dustin Hoff man nepotrebuje k šťastiu luxusnú limuzínu. Pri výbere auta rozhodu-
je fakt, nakoľko je šetrné k životnému prostrediu. V rovnakých šľapajach ide aj jeho mlad-
ší kolega a exmanžel Scarlett Johanssonovej Ryan Reynolds. Svoju obľúbenú motorku či 
pešiu chôdzu rád vymení za jazdu na elektromobile. Zdravší spôsob presunu propaguje 
všade. Takisto rád kompostuje a využíva dažďovú vodu.
Na svoj hybridný automobil nedá dopustiť ani Cameron Diazová. Zároveň často propagu-
je väčšie využitie alternatívnej veternej a slnečnej energie. Tie používa aj vo svojom vlast-
nom dome. Okrem toho sa pravidelne zapája do aktivít, ktoré súvisia s ochranou čistoty 
oceánu. „Chcela by som na surfe plávať v čistom oceáne,“ povedala milovníčka pohybu.
Len máloktorá celebrita sa zasadzuje za ochranu amazonských dažďových pralesov tak 
ako modelka Gisele Bundchenová. „Každý sa musí viac angažovať v  boji proti výrubu 
dažďových pralesov,“ povedala pri jednom stretnutí atraktívna Brazílčanka. Od roku 
2009 je vyslankyňou dobrej vôle OSN pre životné prostredie. V minulosti bola pravidelne 
tvárou ekologickej kampane brazílskeho výrobcu topánok.
Rovnako akčne ako vo fi lme reaguje nezlomná bojovníčka Xena v bežnom živote. Hereč-
ka Lucy Lawlessová vo februári obsadila s ďalšími šiestimi aktivistami hnutia Greenpeace 
ťažobnú loď pri Novom Zélande. Týmto spôsobom bojovali proti hĺbkovej ťažbe ropy na 
Antarktíde. „Nechcem, aby moje deti vyrastali vo svete, kde nezostali výnimočné mies-
ta nedotknuté alebo kde sme zničili prirodzené prostredie ľadových medveďov kvôli 
kvapkám ropy.“
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� Úlohy k textu

Vyhľadajte v texte priamu reč. Zmeňte ju na nepriamu. 
Príklad: Alanis Morissettová povedala novinárom, že ak je to možné, chce využívať 
veci viackrát.
Sympatická Natalie hovorí, že....
Milovníčka pohybu Cameron povedala, že...
Atraktívna Brazílčanka pri jednom stretnutí povedala, že...
Lucy Lawlessová hovorí, že… 

� Samostatná úloha �

Zistite, ako prispieva k  ochrane životného prostredia váš spolužiak, napíšte krátku 
správu do novín. Inšpirujte sa textom.

História Greenpeace
V roku 1971 vykonávali Spojené štáty americké na malom ostrove pri západnom 
pobreží Aljašky testy atómových zbraní. Tento ostrov bol posledným útočiskom 
troch tisícov ohrozených morských vydier, domovom orla, sokola sťahovavého a 
ďalších divokých zvierat. 

Dvanásť ľudí si prenajalo starú rybársku loď. Muži sa vydali na cestu z kanadské-
ho Vancouveru, aby atómovému testu zabránili. Zvolili si názov, ktorý vyjadroval 
záujem o prírodu a ich túžbu zbaviť svet jadrovej hrozby - Greenpeace (zelený mier). 
Odvaha, nasadenie a nenásilná forma protestu tejto hŕstky ľudí sa neskôr stali prí-
kladom, ktorý inšpiroval tisíce ľudí k ich nasledovaniu. Jeden člen posádky si so 
sebou vzal knihu starých indiánskych legiend s názvom Bojovníci dúhy. Kniha 
obsahovala 200 rokov staré proroctvo indiánskej stareny z kmeňa Cree, v ktorom 

sa hovorí: „Až Zem bude spustošená, 
rieky otrávené, more sčernie a vtáci 
začnú padať z neba, potom v posled-
nej chvíli Indián znovu získa svojho 
ducha, spojí sa s bielym mužom a 
naučí ho úcte k Zemi. Spoločne po-
vstanú proti ničeniu a stanú sa Bojov-
níkmi dúhy.“ Táto kniha zmenila po-
sádke život a vďaka nej vznikla jedna 
z najznámejších ekologických organi-
zácií na svete. 

Dnes je organizácia Greenpeace 
známa najmä svojimi priamymi ak-
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ciami, ktorými upozorňuje verejnosť na vážne ekologické problémy. Akcie sú však 
iba špičkou ľadovca v tvrdej a serióznej práci, ktorú často nie je až tak vidieť. Green-
peace dnes spolupracuje s uznávanými expertmi a laboratóriami, vedie vedec-
ké výskumy a expedície a snaží sa presadzovať riešenie problémov a pozitívne 
zmeny. Greenpeace tiež spolupracuje s mnohými medzinárodnými inštitúciami 
vrátane OSN. Greenpeace je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá používa 
nenásilnú formu protestu, aby upozornila na problémy životného prostredia. Hlav-
né princípy Greenpeace, ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých kampaniach, sú: 

Prinášame svedectvo o ničení životného prostredia mierovým a nenásilným spô-
sobom. Používame nenásilnú konfrontáciu na zvýšenie množstva a kvality verejnej 
diskusie.

Pri poukazovaní na hrozby pre životné prostredie a  hľadaní riešení nemáme 
žiadnych stálych partnerov ani protivníkov. Zabezpečujeme si fi nančnú nezávislosť 
od politických alebo komerčných záujmov.

Hľadáme riešenia na propagovanie otvorenej diskusie o voľbách spoločnosti o ži-
votnom prostredí.

� Úlohy k textu

1. Odpovedzte na otázky.
Čo testovali v roku 1971 USA pri pobreží Aljašky? 
Pre koho bol ostrov pri Aljaške posledným útočiskom?
Koľko ľudí si prenajalo starú rybársku loď?
Z ktorého štátu loď vyplávala? 
S akým cieľom vyplávala posádka k Aljaške?
Čo obsahovala kniha s názvom Bojovníci dúhy? 
Aký názov si zvolila posádka v rybárskej loďke? 
Čo sa podľa knihy Bojovníci dúhy stane s riekami a vtákmi?
Akú formu protestu si posádka zvolila? 
Ktoré hlavné princípy sa odrážajú vo všetkých kampaniach Greenpeace?

2. Zmeňte doplňovacie otázky v úlohe 1 na zisťovacie. 

Na zisťovacie otázky odpovedáme áno – nie, začínajú sa zvyčajne slovesom.
Príklad: a)  Testovali v roku 1971 USA pri pobreží Aljašky atómové zbrane? Áno, testovali 

atómové zbrane.
b)  Testovali v roku 1971 USA pri pobreží Aljašky novú kozmickú loď? Nie, netes-

tovali novú kozmickú loď.Ť
A

H
Á

K
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Svetový deň vody (22. 3.) 
Nieto lepšej vody ako voda z hory,
z takej vody nikto ešte nebol chorý.
Pite, deti, pite, vždy mi dosť zostane.
Ak nemáte hrnček, nastavte si dlane.

Voda sa nachádza všade okolo nás a aj napriek tomu je 
vzácna. Žijeme vďaka nej, ale veľa o nej nevieme. Čo by 
ti o vode povedal:

........................................: 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý 
deň si potrebujeme doplniť viac ako 2 litre tejto tekuti-
ny, ktorá nahrádza vodu, ktorú sme stratili vylučovaním, 
potom a  dýchaním. Voda je dôležitejšia ako jedlo. Bez 
jedla vydržíte niekoľko týždňov, bez vody iba niekoľko 
dní.

........................................: Voda s  chemickým vzorcom 
H2O je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je to bez-
farebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V prírode sa 
vyskytuje v troch skupenstvách – v pevnom: sneh a ľad, 
kvapalnom: tekutina a plynnom: vodná para.

........................................: Voda pokrýva ¾ Zeme, z toho 
97 % tvoria oceány, rieky, jazerá, moria, 2 % zaberajú ľa-
dovce a 1 % vody je v jaskyniach a horninách. Len toto 
jedno percento je vhodné na pitie.

........................................: Voda je základným predpokla-
dom na vznik života. Je to meradlo, podľa ktorého sa ur-
čujú planéty, na ktorých je možné žiť.

........................................: Na Slovensku človek spotrebuje
120 l vody na osobu a  deň. Iba 4 litre vody denne sa 
minú na varenie a pitie. 55 l použijeme v kúpeľni, 32 l na 
splachovanie záchodov, 25 l na pranie a 8 l na umývanie 
riadov.

........................................: Pri narodení tvorí voda 80 % te-
lesnej hmotnosti bábätka. Voda rozpúšťa viac látok než 
ostatné kvapaliny. V čase, keď cítiš smäd, telo už stratilo 
1 % zo svojho celkového množstva vody.
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Prečo musíme piť viac vody?
Prospieva tvojmu zdraviu i zdraviu rodičov: 2 poháre vody hneď po prebudení 

podporujú funkciu vnútorných orgánov. 1 pohár vody 30 minút pred jedlom pro-
spieva tráveniu.

Budeš mať zdravšiu pleť: voda zvlhčuje pokožku zvnútra, bojuje proti vyschnutej 
koži a fľakom. Tajomstvo mladosti sa skrýva v obyčajnom pohári vody. Potvrdia to 
všetky modelky.

Vyplavuje z tela jedovaté látky: obličky zachytávajú všetko, čo prejde telom, a sú 
úplne závislé od vody.

Priaznivo pôsobí na kĺby a svalstvo: voda tvorí časť tekutiny v mazive, ktoré sa 
nachádza v kĺboch a svaloch. Jej nedostatok veľmi pociťujú športovci.

Dodáva energiu: výskumy dokázali, že nielen čokoláda dodáva energiu, aby mo-
zog správne fungoval, potrebuje dostatok tekutín a základom mozgu nie je nič iné 
ako voda.

Reguluje teplotu organizmu: voda upravuje chladiaci systém tela. Preto treba viac 
piť pri športovaní a pri námahe, pri ktorej sa potíme.

� Úlohy k textu

1.  Rozhodnite, v  ktorých častiach textu hovorí o vode: ekológ, astronóm, geograf, 
biológ, chemik, detský lekár.

2. Rozhodnite, ktorý výrok z dvojice je pravdivý (X).

Každý deň by sme mali vypiť dva litre akejkoľvek te-
kutiny.

Smäd pociťujeme pri strate 1 % z celkového množstva 
vody v tele.

V kuchyni spotrebuje človek denne menej vody ako pri 
umývaní sa.

Na pitie sú vhodné ¾ vody, ktorá sa nachádza na Zemi.

Nedostatok vody v organizme môžeme nahradiť napr. 
čokoládou.

Nedostatok vody v  tele človeka spôsobuje problémy 
pri pohybe.

Proti vyschnutej pleti je možné bojovať častým umý-
vaním tváre.

V tele novorodenca (dieťaťa) je väčší podiel vody ako 
v tele dospelého človeka.

Trávenie môžeme podporiť vypitím jedného pohára 
vody tesne pred jedlom.

Na Zemi sa z  celkového množstva vody nachádzajú 
v pevnom skupenstve len 2 %.

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   69 2015.06.04.   10:46



70 voĽnÝ Čas a hobbyvoĽnÝ Čas a hobby

VOĽNÝ ČAS A HOBBY

� Hra/súťaž
Zahrajte si domino. Priraďte k sebe tie časti domina, ktoré sa k sebe hodia. Pomenujte 
koníčky, ktoré sa spájajú s týmito pojmami.

vlek kraslica

zem fotoaparát

kostým kocka

známky príroda

džem javisko

lyže vareška

vlna album

farby ihlice

Lego motyka

koníčky, ktoré sa spájajú s týmito pojmami.

voĽnÝ Čas a hobby70
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Voľný čas a záľuby
Nájsť správny pomer medzi štúdiom, povinnosťami a zábavou nie je jednoduché. 
Napriek tomu sa investícia do kvalitne stráveného voľného času vyplatí. Je to preven-
cia pred stresom a vyhorením. Výskumy dokazujú, že ľudia, ktorí majú hobby alebo 
aspoň občasnú voľnočasovú aktivitu, sú výkonnejší, psychicky vyrovnanejší a aj cel-
kovo zdravší. Nie je úžasné, že môžeme takto šikovne spojiť príjemné s užitočným?

Ako si zmysluplne vyplniť voľný čas? S hobby! Hobby nie je len o tom zalepiť 
pár hodín voľného času. Hobby je láska, mnohým ľuďom napĺňa životy zmyslom a 
niektorí žijú takmer len pre svoje hobby. Vďaka hobby trávite svoj čas aktívne, učíte 
sa niečo nové, rozvíjate svoje schopnosti, stretávate a spoznávate sa s ľuďmi... Viete o 
tom, že aj smer v psychológii, ktorý lieči za pomoci hľadania zmyslu života, sa opiera 
o hobby. V koncentračných táboroch si vytvorili väzni „záujmové krúžky“, ktoré im 
pomohli prežiť. Ak dá hobby vášmu životu zmysel, nájdite si ho. Ak budete preží-
vať existenčné výšiny pri paličkovaní, paličkujte, ak nájdete zmysel v parašutizme, 
robte ho. Je jedno, aké hobby si zvolíte. Ak vás robí šťastnými, zvolili ste si správne.

Slávny herec Johnny Depp, ktorý si v mnohých fi lmoch zahral drsného chlapca, je 
v bežnom živote pravý opak. Ako si inak vysvetlíme, že svoje voľné chvíle trávi hrou 
s bábikou Barbie. Vlastní rozsiahlu zbierku týchto obľúbených hračiek malých slečien.

Modelka, herečka, speváčka, dedička hotelového impéria, jednoducho multi-
funkčná celebrita Paris Hilton dáva vo voľnom čase prednosť prírode. Chytá žaby 
a púšťa ich do voľnej prírody. Podľa jej slov je to zábava. No čo na to žabky?

Herec Tom Hanks je známy svojou zberateľskou mániou. K jeho najzaujímavej-
ším zbierkam patrí kolekcia starých písacích strojov. A všetky vraj fungujú.

Brad Pitt by si mal dať veľký pozor na svoju partnerku Angelinu Jolie. Herečka 
je totiž vášnivou zberateľkou nožov a dýk. Prvý exemplár dostala od svojej matky, 
keď mala 12 rokov. Nebezpečná zbierka ostrých predmetov má už jasného dediča. 
Rovnakej vášni prepadol aj jej najstarší syn.

Mohlo by sa zdať, že Justin Bieber nemá na svoje koníčky čas. Predsa si nájde 
chvíľku, aby sa mohol pohrať s Rubikovou kockou. V skladaní je majster. Jeho osob-
ný rekord je 84 sekúnd.

Kto by si pomyslel, že výbušný boxer Mike Tyson je takým milovníkom zvierat. 
A nie hocijakých. Stará sa o holuby.

Hviezda Titanicu a iných známych fi lmov Leonardo DiCaprio má doma rozsiah-
lu zbierku fi gúrok akčných hrdinov. Medzi jeho najobľúbenejšie patria postavičky 
z Hviezdnych vojen.

Povedali by ste, že obľúbená herečka Susan Sarandon je blázon do stolného teni-
su? Svojej záľube venuje veľa voľného času, dokonca sa stala predsedníčkou jednej 
americkej organizácie, ktorá sa tomuto športu venuje.
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� Úlohy k textu

1. Doplňte tabuľku.

Ktorá celebrita je vo voľnom čase: Zberateľ/zberateľka
Milovník/milovníčka prírody –
chovateľ/chovateľka

Športovec/športovkyňa

2. Označte, či je výpoveď pravdivá (+) alebo nepravdivá (–).
Ľudia, ktorí majú nejaký koníček, sú zdravší a lepší v práci. ☐
Kto sa venuje záľubám, aktívne využíva svoj voľný čas. ☐
Hobby robí človeka šťastným a často dáva zmysel jeho životu. ☐
Ľudia, ktorí podnikajú, nepotrebujú mať koníčky. ☐
 K vášnivým zberateľom patria herci Johnny Depp,
Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. ☐
Justin Bieber poskladá Rubikovu kocku za menej ako 2 minúty. ☐
Syn Angeliny Jolie zbiera figúrky akčných hrdinov. ☐
K vášnivým chovateľom žiab patrí i boxer Mike Tyson. ☐
 V dome Toma Hanksa nájdeme niekoľko zbierok,
i zbierku funkčných písacích strojov. ☐
Susan Sarandon je predsedníčkou organizácie, ktorá sa venuje pingpongu. ☐

� Samostatná úloha �

Doplňte do textu prídavné mená v správnom tvare: aktívny, psychický, fyzický, voľ-
ný, pasívny, kreatívny, hudobný, dostupný, populárny, kuchársky, obľúbený, správny, 
vhodný, zradný, veľký, základný, zdravotný, hudobný.

Voľný čas môžeme tráviť aktívne alebo pasívne. Buď sa zabávame alebo sme zabá-
vaní. K .................................. činnostiam patria tie, ktoré zapájajú ............................... 
alebo ............................. stránku. Takéto trávenie ........................... času nás zbavuje 
únavy a pomáha rozvíjať niektoré schopnosti a zručnosti. Ide napríklad o prechádz-
ky, jogu, hranie šachu, či kreslenie. Medzi ................................... patria pozeranie 
televízie, filmov alebo hranie na automatoch. Niektorých ľudí baví zbieranie zná-
mok, iní preferujú ................................... záľuby ako je drevorezba, fotografovanie, či 
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nakrúcanie filmov, hranie na .............................. nástroji alebo vyrábanie modelov. 
K ............................... hobby patrí dnes záhradkárčenie alebo varenie. Varenie je veľ-
mi ............................... vďaka množstvu .......................................... show, ako napríklad 
tá s ................................. Jamie Oliverom. K záľubám pestovaným v prírode patrí aj 
............................... výbava. Napríklad ku turistike potrebujeme ........................... obuv, 
bundu, ruksak a pršiplášť, lebo počasie v horách býva .................................... Mana-
žéri vo ........................... spoločnostiach uprednostňujú telocvične a fitness centrá. 

Krúžky navštevujú hlavne deti. Rodičia ich tam prihlásia, aby sa naučili 
......................... pravidlá fair play, zdokonalili svoj talent a zlepšili ............................ 
stav. Je vhodné krúžok zvoliť podľa schopností dieťaťa. Nemá žiadny zmysel, aby 
dieťa bez .............................................. sluchu chodilo na klavír.

� Samostatné úlohy �

1.  Povedzte, čo radi robia, čo majú radi a čo majú najradšej členovia rodiny Slovákov-
cov.

Rád/ rada... Má rád/rada... Najradšej má...

Keco pravidelne cvičí. Keď je pekné počasie, ide si zabehať 
alebo zaplávať. Ani v  zime nezaháľa. Má permanentku do 
fitka. Minulý rok začal chodiť na tréningy vodných pólistov.

Keco rád športuje, 
behá, pláva a  chodí 
do fitka.

Keco má rád šport, 
beh, plávanie a  po-
silňovanie.

Najradšej má vodné 
pólo.

Paľo sa vždy najviac teší na víkend a prázdniny. Vtedy môže 
dlho leňošiť, raňajky si vychutnáva v posteli a vstáva až na 
obed. Obedoval by tiež v pyžame, keby mu to mama dovo-
lila.

Klára je členkou Klubu filmového diváka, kde premietajú 
staré kvalitné filmy. Obľubuje historické a  psychologické 
filmy i filmové spracovania známych literárnych diel. Napo-
sledy ju zaujal film Smrť v Benátkach.

Otec Peter je vyštudovaný inžinier. Už pár rokov má vlastný 
prosperujúci autoservis. Autá mu prirástli k srdcu natoľko, že 
keď dávajú v telke F1, zbytočne od neho čosi chcete. Vtedy 
nevidí ani nepočuje, čo sa okolo neho deje.

Mama Terézia má sedavé zamestnanie. Doma však nepose-
dí. Najviac sa zvŕta okolo sporáka. Variť sa naučila od svojej 
nebohej mamy. Za koláčmi, ktoré pečie každú nedeľu, sa len 
tak zapráši. Je majsterkou v zaváraní.
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Rád/ rada... Má rád/rada... Najradšej má...

Starý otec Laco trávi najviac času vo svojej záhradke. Rýľuje, 
sadí, okopáva, pleje a  chová zajace. Celú rodinu zásobuje 
zdravou zeleninou a  kvalitným mäsom. Najviac sa teší na 
zber ovocia. Po stromoch lezie ako zamlada.

Keď navštívite dom rodiny Slovákovcov, udrú vám do očí 
nádherné obrusy, dečky, prikrývky... Sú to diela babky Vier-
ky. Ručným prácam sa venuje od detstva. Sama si uštrikova-
la, povyšívala a uháčkovala výbavu. Keď išla do dôchodku, 
prihlásili ju vnúčatá na kurz čipkovania. Úplne mu prepadla. 

2.  Porozprávajte, ako trávia voľný čas jednotliví členovia vašej rodiny. Použite frázy: 
prepadol/prepadla (čomu); je člen/členka (čoho) – je členom/členkou; zvŕtať sa v...; 
nevidí ani nepočuje; k srdcu mu/jej prirástol/prirástla (čo); najviac času trávi v/pri 
(čom).

3. Porozprávajte, ktoré aktivity robíte spoločne.

Naša rodina je športovo/umelecky založená. Voľný čas trávime spoločne. Každý člen ro-
diny trávi voľný čas po svojom. Moji najbližší majú rôzne záľuby. V našej rodine sa dedí 
láska k hudbe, športu, chovu holubov...
Venuje sa (čomu) športu, zbieraniu, maľovaniu, keramike...
Je vášnivý športovec, maliar, spevák, zberateľ...
Od detstva/už pár rokov zbiera známky, vinety, plagáty... Doma má rozsiahlu zbierku 
známok, plagátov, vinet, plechoviek... V zbierke má... kusov známok... Jeho/jej najcen-
nejší exemplár je... Najviac si cení plagát Elvisa... 
Voľný čas trávi športovaním/pri športe, čítaním kníh, v horách, pri vode...
Keď má voľný čas, hrá na gitare, číta knihy...
Navštevuje jazykovú školu, potápačský kurz, kurz ručných prác... 
Nemá žiadne hobby... Na koníčky nemá čas. Nenavštevuje žiadne záujmové krúžky/
kluby...

4.  Vyplňte dotazník. Na základe dotazníka porozprávajte o aktivitách svojho spolu-
žiaka.
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D OtA Z N í K :

Pohlavie: ............................................................   Vek: ............................................................
I. Akým činnostiam sa vo svojom voľnom čase venuješ najradšej? (Zakrúžkuj najviac 3 možnosti)

Sledujem televízne programy.
Surfujem na internete.
Hrám počítačové hry.
Čítam knihy, časopisy, noviny.
Venujem sa športu.
Chodím do záujmového krúžku.
Starám sa o zvieratá.
Chodím na diskotéku.
Chodím do cirkevného spolku.
Navštevujem priateľov.
Navštevujem kultúrne podujatia (divadlo, kino, koncerty, festivaly, galérie, múzeá a pod.).
Brigádujem.
Počúvam hudbu.
Iné: ......................................................................... (doplň)

II. Kto najviac ovplyvňuje spôsob, akým tráviš voľný čas? (Zakrúžkuj 1 možnosť)
Rodina.
Priatelia.
Spolužiaci.
Priateľ/priateľka.
Iné: ........................................................... (doplň)

III. Myslíš si, že v tvojom okolí je dostatok možností aktívne tráviť voľný čas?
Áno.
Skôr áno.
Nie.
Skôr nie.
Nezaujímam sa o to.

IV. Čo podľa teba sťažuje realizovanie voľnočasových aktivít a podujatí pre mládež?
Nedostatok financií.
Nedostatočná propagácia.
Málo informácií.
Slabá ponuka.
Nezáujem mladých.
Nedostatok dobrovoľníkov pomáhajúcich pri organizácii a priebehu podujatí.
Iné: .....................................................(doplň)

V. Si členom nejakej mládežníckej organizácie, združenia, umeleckej skupiny, športového klubu?
Akého: ..............................................................................................................................
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5.  Prečítajte si informácie o voľnočasových aktivitách Eleny, Renáty, Erika a Tomáša.

Elena (23): Má úžasnú prácu, ktorá ju pohlcuje. Celý deň 
sedí pri počítači v kancelárii, ale veľmi ju to baví. Zvykla si 
pracovať aj doma, s priateľom mali občas voľné len víken-
dy. Potom sa prihlásila na jedno cvičenie pre ženy a úplne 
ju to dostalo. Získala nové priateľky, s ktorými má mnoho 
spoločného. Najnovšie sa prihlásili na kurz patchworku a 
plánujú aj spoločne strávenú dovolenku. Po práci je plná 
energie. Paradoxne má pocit, že teraz stíha omnoho viac, ako keď 
len chodila do práce!

Renáta (18): Asi ako každá žena miluje varenie a pečenie. Najradšej pečie zákusky a varí čín-
ske jedlá na rôzne spôsoby. Jej typickou špecialitou je jablková bábovka s kakaom, poliata 
bielou a tmavou čokoládou a posypaná karamelizovanými orechmi. Kedysi ju robila len na 
Vianoce, bol to taký tradičný rodinný koláč. Dnes ho robí i na sviatok svojich priateľov. Pri 
varení nepoužíva zásteru, ale varí v domácom oblečení. Ak má trochu voľného času, rada 
tiež cestuje a venuje sa bicyklovaniu alebo posilňovaniu. Momentálne má málo času, ale 
dúfa, že sa to zlepší. Prihlásila sa na tenis a teraz bude trochu trénovať. Na jar by už chcela 
ísť aj na nejaký turnaj.

Erik (21): Vo chvíľach voľna sa venuje poľovačke. Nie vždy 
má však na pleci pušku, niekedy je to len vrece s krmivom 
pre zver. Nedávno strelil svojho prvého daniela, najradšej 
však poľuje na diviaky. Poľovať chodieva okrem Slovenska 
aj do susedného Česka a do Maďarska. Miluje prírodu a pre-
chádzky v nej. Tam si vždy oddýchne.

tomáš (22): Prežil veľkú časť detstva v Alžírsku, miluje cestovanie a spoznávanie nových 
miest, kultúr a ľudí. Ako dieťaťu sa mu spolu s rodičmi podarilo pri presunoch do Alžírska 
precestovať časť Európy. Keďže sa hovorí, že je dobré spojiť príjemné s užitočným, po skon-
čení strednej školy si počas prázdnin zarábal ako sprievodca turistov. Po maturite odišiel 
študovať jazyky do Paríža. Koniec semestra trávi na cestách. Dobrodružstvo má v  krvi. V 
posledných troch rokoch navštívil šaolinský kláštor v Číne, Srí Lanku, Japonsko, Libanon a 
absolvoval aj výlet na Mont Blanc. Radšej strávi dlhší čas v jednej krajine a navštívi v nej aj 
miesta, kam sa bežný turista nedostane. Uprednostňuje putovanie s plecniakom na chrbte 
pred pobytom v luxusných rezortoch. Jeho druhou záľubou je šport. Hráva tenis a golf. V 
lete rád trávi čas vodnými športmi, ako je vodné lyžovanie alebo splavy. V zime lyžuje a ve-
nuje sa aj rekreačnému skialpinizmu. Šport v prírode ho napĺňa.
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6.  Na základe získaných informácií doplňte interview redaktora spoločenského časo-
pisu s Elenou.

Redaktor:  Aký je váš vzťah k vašej práci?

Elena: .......................................................................................
Redaktor: Ostane vám čas aj na oddych?

Elena: ..........................................................................................
Redaktor:  Dostatočne ste si cez víkend oddýchli a pripravili sa na nový pracovný 

týždeň?

Elena: .........................................................................................
Redaktor: Čo vám táto aktivita priniesla?

Elena: .........................................................................................
Redaktor: Typicky ženské ručné práce vás nezlákali?

Elena: .........................................................................................
Redaktor: Dokážete sa pri toľkých aktivitách venovať práci tak ako kedysi?

Elena: ...........................................................................................
Redaktor:  Prajem vám veľa úspechov v práci i pri voľnočasových aktivitách. Ďa-

kujem za rozhovor.
7. Pripravte podobné interview redaktora spoločenského časopisu

s Renátou,
s Erikom,
s Tomášom.

8.  Logicky usporiadajte vety: 
☐  Keby som chodila na kurzy zberateľov, vymieňala by som si známky s inými 

zberateľmi.
☐  Keby som vytvorila kompletné série, nemusela by som zháňať nové známky.
☐  Keby som si vymieňala známky s inými zberateľmi, zbavila by som sa rovna-

kých známok.
☐  Keby som mala viac voľného času, mala by som rozsiahlu zbierku známok.
☐ Keby som nemusela zháňať nové známky, mala by som viac voľného času.
☐  Keby som sa zbavila rovnakých známok, doplnila by som si chýbajúce znám-

ky.
☐ Keby som si doplnila chýbajúce známky, vytvorila by som kompletné série.
☐  Keby som mala rozsiahlu zbierku známok, chodila by som na burzy zberate-

ľov.
9.  Použite podmieňovací spôsob a povedzte, akej aktivite by ste sa venovali, keby ste 

mali viac voľného času.
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Podmieňovacím spôsobom vyjadrujeme podmienku, pri splnení ktorej sa dej koná 
alebo by sa mohol konať. Podmieňovací spôsob používame v prítomnom a minulom 
čase. Podmieňovací spôsob prítomného času slovesa tvoríme zo slovesa v minulom čase 
a častice by.
Prítomný čas
Mám radosť.
Musím spievať.

Minulý čas
Mal som radosť.
Musel som spievať.

Podmieňovací spôsob prítomný čas
Mal by som radosť.
Musel by som spievať.

Podmieňovací spôsob minulého času slovesa vzniká zo slovesa v minulom čase, častice 
by a slovesa byť v minulom čase. 
Prítomný čas
Mám radosť.
Musím spievať.

Minulý čas
Mal som radosť.
Musel som spievať.

Podmieňovací spôsob minulý čas
Bol by som mal radosť.
Bol by som musel spievať.

Najčastejšie sa používa v súvetí s podraďovacou spojkou keby:
Mal by som radosť, keby si išla so mnou do 
divadla.
Keby som hral v muzikáli, musel by som 
spievať.

Bol by som mal radosť, keby si bola išla so 
mnou do divadla.
Keby som bol hral v muzikáli, bol by som 
musel spievať.

Pozor: Za spojkou keby (aby) nasleduje už iba tvar minulého času.

Ako deti trávia voľný čas 
Nuž ako ktoré. Závisí to od veku i možností rodiny. Asi veľmi netreba polemizo-
vať o tom, že by bolo fajn, keby voľný čas trávili zmysluplne, rozvíjali svoje danosti 
a hlavne mali z toho radosť. 

V mesiacoch február – marec prebiehal prieskum na stránke jupik.com, ktorý sa 
pýtal samotných detí na to, ako trávia voľný čas. 

K  téme sa vyjadrilo 1  206 školákov,   50,99% detí vo veku od 6 do 10 rokov 
a 48,34% detí od 10 do 14 rokov. Z mladších školákov má pre seba viac ako 4 – 5 
hodín voľného času každý deň presne 41,9%.  Staršie deti sa zrejme viac venujú svo-
jim záľubám v krúžkoch a na športových tréningoch, 4 - 5 hodín voľného času len 
pre seba má 34,7 %. Na druhej strane je zaujímavý fakt, že až 5,9% mladších žiakov 
uviedlo, že má pre seba len jedinú hodinu. 

Pri spôsobe trávenia „času pre seba“ jednoznačne vyhral internet v počítači – ten 
je najzaujímavejší pre všetky deti, ktoré si mali možnosť vybrať medzi televíziou, in-
ternetom na počítači, knihou, mobilom, mobilným internetom a časopisom. Vo ve-
kovej skupine 6 – 10 rokov ho za najzaujímavejší  označilo 53,9% (televíziu 40,3%). 
V kategórii 10 – 14 rokov si ho vybralo 56,4% (mobilný internet 37,1%). 

Na otázku, koľko voľného času strávia s rodičmi, odpovedali obe vekové skupiny 
podobne. Štyri až päť hodín spolu s  mamou alebo s  otcom strávi 32% mladších 
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a 27,9% starších žiakov. Len hodinu si spoločne užijú 4,1% mladších a 7,7% starších 
školákov.   

 K prieskumu Jupíka sa vyjadrila i psychologička Eva Krkošková a tá potvrdzuje, 
že „dieťa veľmi potrebuje voľný čas, v ktorom nie je organizované, ale samé si urču-
je svoje aktivity. Po splnení povinností odpočíva aktívne aj pasívne. Aj vo voľnom 
čase aktivizuje svoje vnútorné zdroje, trénuje a rozvíja svoje danosti a predpoklady. 
Nachádza svoju osobnosť,  poznáva svoju povahu, potreby, záujmy, talent, buduje si 
vzorce správania voči ľudskému svetu. Vo voľnom čase sa dieťa učí organizovať si 
časový priestor, ktorý má k dispozícii a učí sa prekonávať nudu.“ 

Čiže deťom nutne musíme poskytnúť aj priestor pre nich samých a chvíľu ich 
život neorganizovať. 

 

� Úloha k textu

Spracujte informácie získané výskumom formou koláčových grafov, postupujte podľa 
pokynov:
Graf rozdeľte na tri časti. Modrou farbou označte najvyššie percentuálne vyjadrenie, 
žltou najmenšie a tretiu časť vyfarbite červenou. Do jednotlivých častí uveďte hodnoty 
v percentách.

1. graf: Vek respondentov

2. graf: Dĺžka voľného času detí vo veku 6 – 10 rokov
3. graf: Spôsob trávenia voľného času mladších žiakov
4. graf: Voľný čas starších žiakov strávený s rodičmi

� Samostatná úloha �
Napíšte, čo môžete, chcete, máte a čo nemusíte robiť počas prázdnin.
Príklad:
Cez prázdniny môžem spať dlhšie.   Cez prázdniny nemusím vstávať skoro.

Deti vo veku od 6 do 10 rokov – 615

Deti  vo veku od 10 do 14 rokov – 583

Deti iného veku – 8
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ŠPORT A ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY

� Hra/súťaž
Napíšte 5 slov, ktoré sa začínajú na písmená š, p, o, r, t a sú spojené s témou šport.
Napíšte 5 viet, ktoré sa začínajú písmenami š, p, o, r, t a sú spojené s témou šport.

Šport (sportare, desporter, disportare – baviť 
sa, rozptyľovať sa, príjemne tráviť voľný čas) 
zabezpečuje zdravý fyzický a psychický vývoj 
človeka. Pomáha zvyšovať jeho vytrvalosť, 
silu, rýchlosť, obratnosť, učí ho spolupracovať 
a hrať fér. Okrem vrcholového (profesionál-
neho) športu poznáme i masový a rekreačný 
šport. Pre rekreačných športovcov je šport 
určitý druh duševného odpočinku a rehabi-
litácie. Najrozšírenejšie športové disciplíny 
sú turistika, cyklistika, plávanie, beh a rôzne 
druhy kolektívnych hier. 

Výkony profesionálov môžu dnes vďaka televíznym prenosom pozerať fanúšiko-
via na celom svete. Najpopulárnejšie sú futbal, tenis, hokej, atletika a motoristické 
športy. Okrem rôznych turnajov a súťaží o poháre sa konajú majstrovstvá Európy 
a majstrovstvá sveta. Najväčším športovým podujatím sú olympijské hry. Zúčastniť 
sa na olympiáde je snom každého športovca. 

V súčasnosti sú so športom spojené aj negatívne javy, ako je doping a brutalita 
fanúšikov.

� Úlohy k textu

Odpovedzte na otázky.
a) Aký je rozdiel medzi vrcholovým a rekreačným športom?
b) Podľa akých kritérií môžeme športy rozdeliť?
c) Ktoré morálne a vôľové vlastnosti pomáha šport rozvíjať?
d) Ktoré športy sú v Maďarsku najpopulárnejšie?

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   80 2015.06.04.   10:47



ŠpoRT a ŠpoRTové disCipLíny 81

e) Čomu vďačíme za možnosť sledovať športové prenosy i zo vzdialených krajín?
f) Čo je snom vrcholových športovcov?
g) S ktorými negatívnymi javmi bojuje vrcholový šport v súčasnosti?
h) Čo rozumieš pod pojmom „profesionalizácia“ vrcholového športu?

� Samostatné úlohy �

1. Vymenuj najúspešnejších športovcov minulého roka. 
2.  Zistite, aký vzťah má k športu a pohybu váš spolužiak. Pomôžte si otázkami. Svoje 

zistenia prezentujte v triede.

Aký je tvoj vzťah k športu?
Čo robíš pre svoju kondíciu? Cvičíš, športuješ pravidelne? Koľko času venuješ 
športu? 
Aké sú možnosti na športovanie v tvojom okolí?
Ktorá športová disciplína je tvoja obľúbená?
Si športovým fanúšikom? Ktorému klubu fandíš? Chodievaš na zápasy?
Sleduješ televízne prenosy zo športových podujatí? Ktoré?
Čítaš športové správy? 
Môže šport škodiť zdraviu? Aký názor máš na tému šport a doping?

Aktívne sa venujem atletike/futbalu/plávaniu/stolnému 
tenisu/tenisu/hádzanej/basketbalu/volejbalu... 
Som členom/členkou futbalového/volejbalového družstva.. 
Trénujem pod vedením pána/pani..., mojím trénerom/mojou trénerkou je... 
Tréningy mám dvakrát do týždňa/denne/každý druhý deň... Mám dvojfázový tréning...
Zúčastnila som sa na majstrovstvách republiky v  atletike/vo futbale, kde som získala 
prvé/druhé/tretie miesto..., mojím/naším doterajším najväčším úspechom bolo prvé/
druhé/tretie miesto na...
Chcel/chcela by som sa venovať atletike/futbalu/tenisu/hádzanej/volejbalu/... 
Aktívne sa nevenujem žiadnemu športu... 
Športujem iba rekreačne/iba vo voľnom čase/iba občas...
Kondíciu si udržiavam plávaním/behom/cvičením..., občas si chodievam zabehať/zaplá-
vať/zahrať tenis... 
Nie som aktívny športovec/aktívna športovkyňa..., nie som športovo založený/založe-
ná, nie som športový typ..., nemám nadanie na šport... som športový antitalent.... som 
športové drevo.

Ť
A

H
Á

K
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3. Odpovedzte na otázky.
Akým športovým aktivitám sa môžeš 
venovať v škole? 
Ako je vybavená telocvičňa? Aké ná-
radia a náčinia sú v nej? Čo chýba vo 
vašej telocvični?
Ako často máte hodinu telesnej vý-
chovy? Čo robievate na hodine te-
lesnej výchovy? (V telocvični hráme 
basketbal, volejbal, hádzanú...)
Aké úspechy dosiahli žiaci vašej ško-
ly v športe?

82
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4. Doplňte chýbajúce výrazy:
................................. je kolektívny šport, v ktorom sa ................................. usilujú 
dať ................................. kopnutím lopty alebo ................................. do súperovej 
................................. Oproti sebe hrajú dve ........................., ktoré majú (koľko) 
............... hráčov, z ktorých jeden je ............................. Hru riadi ..............................., 
ktorý má na ....................................... neobmedzenú právomoc. Má ..........................
.................., ktorou môže prerušiť zápas v prípade porušenia pravidiel.

.......................... hrajú dve 6-členné ............................. Namiesto ..................... sa po-
užíva ...................., ktorý sa hráči snažia .................................(čím) dostať do súpe-
rovej ........................... Jedna .......................... trvá 20 minút. Úmyselné podrazenie 
sa trestá ................................ (čím) a odchodom na ......................................................

........................................ hrajú dvaja alebo štyria ........................................ na ...........

.............................., ktorý rozdeľuje nízka ........................................... Hráči hrajú s ..

............................................. a snažia sa odraziť ...................................... ponad ..........

............................. tak, aby ju nemohol ............................... vrátiť.

Atletika je jedným z  najstarších druhov športu. Kolískou organizovanej atleti-
ky je antické Grécko, kde bola atletika hlavnou náplňou antických olympijských 
hier. V novoveku sa rozšírila najprv na školách v Anglicku. Ľahká atletika má 47 
športových disciplín, zahŕňa chôdzu, behy, skoky, hody a viacboj. K ťažkej atleti-
ke patrí zápas a vzpieranie.

Behy sú na rôzne vzdialenosti ..................................... (100, 200, 400 m), ................
.................... (800, 1 500, 3 000 m), ........................................ (5 000, 10 000 m), naj-
dlhší je .......................................... beh, ktorý meria ................................m. Poznáme 
aj ...................................................... a ..................................................... beh.
Skoky sú ............................, ............................., .................................., .....................
Ďalšie atletické disciplíny sú hod ............................, hod ......................................, 
hod ................................, vrh ...................................... a  desaťboj, t. j. v disciplíne, 
ktorá preverí atléta po stránke rýchlostnej, vytrvalostnej, silovej a dokonca aj 
gymnastickej.
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Plávanie je vytrvalostná, aeróbna aktivita, čo znamená, že je vykonávaná ne-
jakou intenzitou a v pravidelných intervaloch. Poznáme štyri plavecké štýly: 
......................., ..............................., .........................., ..................... Ak plávajú druž-
stvá, hovoríme o ........................................ a ak je základom tanečná choreografia, 
tak o ........................................... plávaní.

K  športovej gymnastike patria prostné cvičenia s  náčiním: .............................., 
..........................., ............................., ............................., ............................ a  cviče-
nia na náradiach: ..........................., ................., .........................., .............................., 
.........................
V zime je veľmi obľúbené lyžovanie, ktoré sa delí na klasické, severské: ...............
......................., .........................................., ........................................ a na alpské, zjaz-
dové: ................................., .................................., ............................................., ...........
........................................ Novou olympijskou disciplínou je .....................................
............ lyžovanie. Lyže môžu byť ......................................., ....................................... 
a ........................................Mladí si obľúbili snowboarding.
K loptovým kolektívnym hrám zaradíme: ..................................., ..............................
........, ............................., .....................................
V Európe si získali obľubu aj bojové a obranné športy, napr.: ..................................

Keco: Hej, Pali, vstávaj! Poď si so mnou zabehať!
Pavol:  Nechaj ma na pokoji! Veď je nedeľa ráno. Je len šesť hodín. Včera si bol na 

tréningu, nestačilo ti?
Keco:  Včera bolo včera! Tak ideš? Odkedy sme sa presťahovali, hrozne si zlenivel. 

Už si nejdeš ani zahádzať na kôš.
Pavol: Povedz mi dva dôvody, prečo by som mal ísť s tebou!
Keco:  Po behaní sa odbúra stres, upokojíš sa a získaš nadhľad. Úplne si resetuješ 

hlavu. A ako na teba pozerám, asi je pravda, že lenivosť je závislosť. Poď so 
mnou, lebo čochvíľa budeš lenivejší ako voš. Stačí začať!

Pavol: Keď mňa po behu bolia kolená. A je to nuda.
Keco: Ty máš stále nejaké výhovorky. Tak si tu lež, ja idem.
Pavol: Počul si už o exorexii? Vraj ju majú dievčatá, ale ty si asi výnimka.
Keco:  A to je čo?
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Pavol:  Ešte si nepočul o  závislosti od cvičenia. 
Exorektik prepadne cvičeniu a nevie s ním 
prestať. Myslí si, že jeho organizmus zvládne 
všetko. Napriek tomu, že nebezpečne chud-
ne, vyžíva sa v športe. Ak vynechá tréning, 
okamžite má pocit viny. Každý deň cvičí. 
Prestane sa stretávať s priateľmi, stále pozerá 
do zrkadla a nikdy nie je spokojný so svojím 
telom. 

Keco:  Nie som posadnutý! Ja som so svojím telom 
spokojný, necvičím preto, aby som schudol. 
A mám kopu kamarátov, na rozdiel od teba! 

� Úlohy k textu

Odpovedzte na otázky.
1. Prečo chodí Keco behať?
2. Prečo Pali nechce chodiť behať?
3. Prečo Keco nie je exorektik?

� Samostatné úlohy �

1.  Pracujte v dvojiciach. Vytvorte podobný dialóg, skúste presvedčiť svojho spolužiaka, 
aby išiel s vami plávať, na bowling alebo na zumbu.

2. Pospájajte časti dialógu. Vyberte zo skupín A, B a C repliky.
A Dobrý deň! Chcela by som si vyformovať pekné bruško.
 Môžem ísť do plaveckého bazéna?
 Prepáčte, je táto dráha voľná?
 Natiahnite, prosím, sieť. A otvorte dvere, nech sa tu vyvetrá.
 Dnes idú vleky hrozne pomaly.
 Večer idem na korčule. Ideš so mnou?
B Áno, ale musíte mať plaveckú čiapku.
 Krásne počasie vytiahlo ľudí. Sneh je fantastický.
 Nie, teraz tu prebieha tréning. V každej dráhe sú postavené prekážky.
 V poriadku. Vyskúšame tradičné cviky. Sed - ľah a výkopy.
 Už sa teším. Snáď nebude vonku veľa cyklistov.
 Budeme hrať tenis alebo volejbal?
C Môžete mi požičať aj okuliare? Od chlóru mi slzia oči.
 Koľko sérií po koľko opakovaní mám urobiť?
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 Už sa teším. Idem vyskúšať snowboard. 
 Dajte ju nižšie, dnes si zahráme nohejbal.
 Aj keby bolo, predbehneme ich.
 Ďakujem, prídem si zabehať neskôr.

3.  Na akých športoviskách sa odohrávajú tieto dialógy? (športová hala, futbalové ih-
risko, tenisový kurt, plaváreň, telocvičňa, atletický štadión, fitnescentrum/posilňov-
ňa, lyžiarsky svah, cyklistický chodník a pod.)

Otestujte sa
1. Pravda alebo nepravda?
 + –

História olympiády nie je veľmi stará. ☐ ☐
Olympiádu založil najvyšší boh Zeus. ☐ ☐
Posledné staroveké olympijské hry boli v poradí 393. ☐ ☐
Olympijské hry trvali štyri dni. ☐ ☐
Atléti sa pripravovali 10 dní pred hrami. ☐ ☐
Víťazi dostali medaily. ☐ ☐
Súťažili muži a ženy sa na nich pozerali. ☐ ☐
Súťažilo až 45 tisíc športovcov. ☐ ☐
Rímsky cisár Theodosius I. zrušil olympijské hry. ☐ ☐
Olympiu zničil požiar. ☐ ☐

2. Vyhľadajte súťažné disciplíny starovekých olympijských hier.

h o d d i s k o m b

a o i h g f o e d c

j u d k l i k j y o

í e b o x b s o g r

j í e ľ š g f b í é

k s h e ľ t ý ť č z

a y k t á z e ä ľ y

v e i n e s a p á z

i h j ž é s d ď o m

í á v č j k e v ó m

3. Poznáte olympijské symboly?
a) Aké farby sa nachádzajú na olympijskej vlajke?
b) Čo symbolizujú olympijské kruhy?
c) Čo v slovenčine znamená olympijské heslo Citius, Altius, Fortius?
d) Ktorý olympijský symbol je spomienkou na Prometeov čin?
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� Samostatná úloha �

Predstavte si, že sa u vás organizujú olympijské hry. Nakreslite ich maskota a dajte 
mu meno.
Nakreslite ikonky jednotlivých športových disciplín.

Kontrolný text
Olympijské hry sa konali prvý raz v roku 776 pred n. l. a posledný raz roku 393 n. 
l., t. j. dovedna 293-krát. Od prvých do posledných uplynulo 1169 rokov. Olympia 
bola nielen ich dejiskom, ale aj rodiskom. Počiatky olympijských hier sú nejasné. 
Avšak o ich vzniku existuje mnoho mýtov. Ako zakladateľ sa najčastejšie spomína 
Herakles. Jednou z úloh, ktoré mal vykonať, bolo vyčistenie stajní kráľa Augiáša. 
Keď mu kráľ odmietol zaplatiť, porazil ho v bitke a na pamiatku tohto činu sa začali 
konať v Olympii slávnosti, ktoré Herakles zasvätil svojmu otcovi Diovi (Zeus).

Olympijské hry mali veľký význam, pretože upevňovali národnú jednotu Gré-
kov, ktorí boli rozdelení na množstvo kmeňov. Hry sa konali každé 4 alebo 5 rokov 
v spojení s najdôležitejším sviatkom Olympie, čiže oslavami boha Dia.

Pred olympijskými hrami poslovia z Olympie pozývali na účasť po celom antic-
kom Grécku, oznamovali presný dátum konania hier a vyhlasovali boží mier.

Ako športovci sa na olympijských hrách smeli zúčastniť iba slobodní občania 
gréckeho pôvodu (vylúčení boli cudzinci, otroci, ženy), pozerať sa na hry mohol 
ktokoľvek, okrem gréckych vydatých žien. Pre ženy sa v čase olympijských hier 
konali samostatné preteky v  behu. Športovci sa museli dostaviť do Olympie me-
siac pred začiatkom hier na intenzívnu prípravu spojenú s diétou. Hry sa otvárali 
sprievodom športovcov a ich slávnostnou prísahou Diovi. Pôvodne trvali jeden deň 
a pozostávali len z jednoduchého behu na diaľku v štadióne. Neskôr trvali päť dní. 
Začínali sa pri východe Slnka, a to behom, potom nasledoval zápas, pästný zápas, 
kombinácia zápasenia a pästného boja a pentatlon (hod diskom, hod oštepom, beh, 
skok do diaľky a zápasenie). Neskôr sa k týmto disciplínam pridali aj preteky kon-
ských záprahov a jazdecké preteky. Tieto súťaže sa konali na štadióne. Štadión bol 
posypaný pieskom. Mal tvar obdĺžnika s dĺžkou 200 m a šírkou 34,6 m. Podľa antic- 
kých údajov sa na štadión vmestilo 40 000 až 45 000 divákov – mnoho z nich vraj 
svoje miesta obsadzovalo už večer. Vstupné sa, pochopiteľne, neplatilo.

Na konci každej súťaže ovinuli čelo víťaza červenou vlnenou páskou. Až v pos- 
ledný deň hier víťazi dostali (vavrínové) olivové vence. Byť víťazom na olympijských 
hrách bola najväčšia pocta, akú mohol niekto dosiahnuť. Víťazi mali právo dať si 
postaviť v posvätnom háji v Olympii svoju sochu. 

V 4. stor. olympijské hry upadali, ostro sa proti nim stavalo kresťanstvo, ktoré 
sa v tom čase stalo oficiálnou ideológiou Rímskej ríše. Roku 393 či 394 po Kr. vy-
dal cisár Theodosius prísny zákaz konania hier. V roku 426 boli na príkaz cisára 
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zničené všetky budovy v Olympii. O sto rokov neskôr sa zo svojho koryta vyliala 
rieka Alfeios a Olympia zmizla pod nánosom piesku a bahna. Tak sa uzavrela jedna 
dôležitá kapitola dejín.

� Samostatná úloha �

Doplňte do textu slovo, ktoré je tajničkou krížovky:
Aktivácia ..................... pred športovým výkonom:
Vylúčenie ................................. je dôležité vtedy, keď sa športovec pripravuje na svoj 
výkon. Telo sa začne viac potiť, rozširujú sa zreničky, nervová sústava dostáva im-
pulz, športovec je pripravený na športový výkon. Vylúčením .................................. 
náhle získa prílev energie a schopnosť lepšej reakcie. Srdce rýchlejšie pumpuje krv 
a svaly pracujú lepšie. 

Bohužiaľ, ak nie je športovec schopný kontrolovať tok tohto hormónu, môže to 
mať vplyv na jeho zdravie. 

Tajničku vytvára tretie písmeno:
Zimný šport, ktorý kombinuje streľbu s behom na lyžiach. (7) 
Jeden z najstarších športov na svete, pri ktorom potrebujeme rakety a košík. (9)
Špeciálne športové topánky, používané na pohyb po ľade i zemi. (7)
Pomôcka, ktorá sa používa v atletike pri jednom z behov. (8)
Športovci, venujú sa vodnému športu, pri ktorom používajú ľahké dlhé športové 
plavidlo. (8)
Preteky družstiev, pri ktorých členovia absolvujú vymedzený úsek. (7)
Olympijský šport, v ktorom dve družstvá pomocou rúk premiestňujú loptu cez 
sieť. (8)
Druh pretekov napr. v dráhovej cyklistike, pri ktorom sú pretekári rozdelení pod-
ľa kvalifi kačných časov. (8)
Extrémny šport, pri ktorom je človek za členky priviazaný o elastické lano. (13)
Raketový šport, ktorý sa hrá indoor – na kurte ohraničenom stenami. (6)

� Samostatná úloha �

Využite internet. Predstavte jeden z  extrémnych (adrenalínových) športov: B.A.S.E. 
jumping, Buildering, Bungee jumping, Caving, Ice diving, Kitesurfi ng, Noodling, 
Paintball, Paragliding, Parkour a free running, poweriser, whitewater raft ing, skate-
boarding, slamball, street luge, stunt pogo, surfi ng, unicycling, wakeboarding a pod.
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OBCHODNÉ DOMY A NAKUPOVANIE

� Hra/súťaž
Abeceda. Doplňte vetu slovom, ktoré sa bude začínať na ďalšie písmeno abecedy.
Príklad:  A. Včera som bol/-a v obchode. Kúpil/-a som auto.
 B. Včera som bol/-a v obchode. Kúpil/-a som auto a baterky.
 C. Včera som bol/-a v obchode. Kúpil/-a som auto, baterky a cestoviny.

Je sobota ráno. Dnes ide do potravín Klára. 
Mama jej napísala, čo treba nakúpiť. 

Klára:  Mami, nikde si nenapísala, koľko 
čoho treba nakúpiť. Koľko škatúľ 
mlieka mám zobrať?

Mama:  Dve škatule. Dva litre nám úplne stačia.
Klára: A vajec? Mám zobrať šesť alebo desať?
Mama: Zober obal s desiatimi kusmi.
Klára: A načo nám je chlieb aj rožky?
Mama:  Ak kúpiš desať rožkov, stačí štvrťka chleba. A  jedno maslo, 250-gramové 

balenie.
Klára: V mäsiarstve mám kúpiť len párky a šunku?
Mama: Áno, 6 párov párkov a 20 deka hydinovej šunky. 
Klára: Polkilové balenie paradajok bude dosť?
Mama:  Nekupuj balené paradajky. Radšej vyber 5 – 6 stredne veľkých. Pri pokladni 

ti ich odvážia. A nezabudni syr, asi 250 gramov a škatuľku zeleného čaju.
Klára: Idem do obchodu, potrebuje ešte niekto niečo?

Je sobota ráno. Dnes ide do potravín Klára. 

Mama:  Dve škatule. Dva litre nám úplne stačia.

Zoznam:
mlieko rožky
vajcia párky
paradajky šunka
maslo čaj
chlieb tvrdý syr
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Otec a bratia zoznam doplnili: 
Otec chce: jogurt – 3 kusy, ovocné; špagety – 1 vrecúško.
Bratia:  čipsy – 2 vrecúška; minerálka – 4 fľaše, jemne sýtená; čokoláda – dve 

tabuľky, mliečna.
Doplňte dialóg: Klára – otec, Klára – bratia.

� Úlohy k dialógu

1. V ktorých oddeleniach potravín Klára nakupovala?
2. Doplňte tabuľku:

tovar váha kus balenie

alkohol

múka

jablko

tričko

saláma

avokádo

oriešky

papuče

žemľa 

müsli tyčinky

3. Doplňte správne spojenie množstva a tovaru

Kúpiť/nakúpiť + A
Kúpiť/nakúpiť kus/kilo/liter + G

liter kus deka/deko (deka)gram balenie deci vrecúško škatuľka

1 (jeden) liter (jeden) 
kus

(jedno) 
deka/deko

(jeden) 
dekagram

(jedno) 
balenie

(jedno)
deci

(jedno)
vrecúško

(jedna) 
škatuľka

2, 3, 4 dva, tri, 
štyri litre

dva, tri, 
štyri kusy

dva, tri, 
štyri deka

dva, tri, štyri 
(deka)gramy

dve, tri, 
štyri
balenia

dve, tri, 
štyri deci

dve, tri, štyri 
vrecúška

dve, tri, štyri 
škatuľky

5 a viac päť litrov päť kusov päť deka/
dekov

päť (deka)
gramov

päť balení päť deci päť vrecúšok päť škatuliek

Ť
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Pozor!
Škatuľka (vzor žena) – škatuľa (vzor ulica)
A. Tovar: káva, tvaroh, žemľa, špekáčiky, vanilkový cukor, droždie, kakao.

Mama ma poslala kúpiť...

B. Tovar:  káva (balenie – 2) , tvaroh (dkg – 20), žemľa (8), špekáčiky (kus – 11), vanilkový 
cukor (vrecúško – 4), droždie (1), kakao (škatuľa – 2)
Kúpila som...

� Samostatná úloha �

Všimnite si využitie slovíčka pár v týchto vetách. Vhodne ho nahraďte synonymami 
dvojica, málo, niekoľko.

Do obchodu vstúpil manželský pár.
Obchodník nemal dobrú tržbu. Prišlo len pár ľudí.
Mám len pár minút, aby som stihla všetko nakúpiť.
Prosím si tri páry tenkých klobás.
V chladničke je len pár vajec. Musíš kúpiť aspoň desať, aby som mohla upiecť koláč.
Poznám len pár luxusných značiek, no aj tak najradšej nakupujem na trhu.

Lesk nákupného centra
Csaba center je zábavno-obchodné centrum Bé-
kešskej Čaby, v ktorom môžeme nakupovať, zaba-
viť sa, posedieť si, porozprávať sa, zašportovať si 
v posilňovni, zahrať si biliard a bowling, navštíviť 
galériu alebo kino i najesť sa. Má tri poschodia. 
Nemusíme ísť po schodoch, môžeme použiť 
výťah alebo pohyblivé schody (eskalátor). Na 
prízemí i na poschodiach je mnoho obchodov 
s rôznym tovarom. 

Obchodné centrá tak na jednej strane napĺ-
ňajú komerčné záujmy podnikateľov, na strane druhej uspokojujú potreby 
človeka modernej doby. Hlavne tých, ktorí chcú byť „in“, nosiť to, „čo letí“, kupovať 
a stretávať sa v lesklom, rôznofarebnom prostredí.

Čo môže návštevník centra prežívať? Je to individuálne, ale pokúsme sa zamerať 
na stálych návštevníkov. Mnohí sa v priestoroch s množstvom tovarov a služieb pre-
mieňajú na úspešných a bohatých, unikajú zo sveta každodenného stresu do sveta 

Ť
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Csaba center je zábavno-obchodné centrum Bé-
kešskej Čaby, v ktorom môžeme nakupovať, zaba-
viť sa, posedieť si, porozprávať sa, zašportovať si 
v posilňovni, zahrať si biliard a bowling, navštíviť 

ňajú komerčné záujmy podnikateľov, na strane druhej uspokojujú potreby 
človeka modernej doby. Hlavne tých, ktorí chcú byť „in“, nosiť to, „čo letí“, kupovať 
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92 obChodné doMy a nakupovanie

pozlátka a zábavy. Stotožňujú sa s mediálnymi hviezdami. Kupujú, nech to stojí, čo 
to stojí, často bez ohľadu na to, či to potrebujú. Dajú sa zlákať slovami z reklám: „Kto 
by nevyužil výhodnú ponuku? Nakúp, veď je to také krásne a za primeranú cenu!“ 
Možné je však aj to, že obchodné centrá sú „korzom“, kde stretneme známeho, zná-
mu, posedíme si v kaviarni, porozprávame sa. Bolo by však naivné myslieť si, že to 
je hlavným poslaním obchodných centier.

� Samostatné úlohy �

1. Pospájajte obchody s tovarom. 
Predajne/obchody: potraviny, papiernictvo, drogéria a kozmetika, odevy, kuso-
vý textil, obuv, bytový textil, bižutéria, klenoty, kvetinárstvo, trafi ka, novinový 
stánok, hračky, darčeky, galantéria, nábytok, elektro a biela technika, predajňa 
sanity, kuchynské potreby, šport, železiarstvo, optika.
Výrobky/produkty/tovar: príbor, tenisky, kabát, závesy, spodná bielizeň, gom-
bíky, záclony, koberec, chladnička, vodovodná batéria, dlažba, kladivo, plavky, 
klinec, pánsky oblek, opasok, kytica, televízor, mixér, ponožky, lyže, dezodorant, 
pinzeta, ihly, drevené kocky, umývadlo, časopis, jogurt, poličky, obraz, kvetináč, 
zlaté hodinky, manžetové gombíky, obrus, hojdací koník, tričko, stužky, slnečné 
okuliare, obrúčky, cigarety, náušnice, konferenčný stolík.

2.  Vysvetlite vzťah medzi výrazmi. Použite slovesá: kupovať, predávať, vystavovať, 
platiť, obchodovať, ponúkať, vyberať.
Zákazník/klient 
Obchodník
Tovar
Účet
Obchod, predajňa

3. Doplňte slovesá v správnom tvare do viet:

Väčšina slovenských slovies má dve podoby (dva vidy): dokonavú (dej je už ukončený) a 
nedokonavú (dej stále prebieha, nie je ukončený). Nedokonavé - nevieme, či dej, ktorý 
takéto slovesá vyjadrujú, už skončil alebo stále trvá, príp. či sa zopakuje. Dokonavé – dej, 
ktorý vyjadrujú, je už ukončený. Väčšinou ich tvoríme pomocou predpôn.
nakupovať – nakúpiť kupovať – kúpiť
platiť – zaplatiť ponúkať – ponúknuť
prezerať (si) – prezrieť (si) objednávať (si) – objednať (si)
kontrolovať – skontrolovať
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Klára veľmi rada .............................. Vždy ........................... všetko, čo jej mama napíše.
Zeleninu a ovocie zvykne ...................... na trhu. V sobotu ................. na trhu zemiaky.
Slovákovci najčastejšie .................................... v hotovosti. Ráno pán Slovák 
........................... bankovou kartou.
Naša pekáreň ........................... rôzne druhy pečiva. Predavačka .......................... zá-
kazníčke nový výrobok.
Zákazníci si pred kúpou tovar vždy dôkladne................................... Peter si poriadne 
...................................... knihu a doma zistil, že má zlepené strany.
Obchodník pravidelne ................................... tovar v stredu. Ráno sa rýchlo vypredali 
rožky, preto musel obchodník .................................... pečivo aj poobede.
Pracovníci inšpekcie pravidelne ............................. kvalitu tovaru. Niekde treba 
............................ i čistotu obchodu.

Rodina Slovákovcov sa spoločne vybrala na nákupy do obchodného centra. Kaž-
dý z nich má svoj cieľ. Klára si chce doplniť garderóbu. Potrebuje niečo elegantné, 
šaty veľmi nenosí, ale sukňu s blúzkou má rada. Sukňa by mala byť kratšia, tak nad 
kolená. Tmavá, nemusí byť čierna. Uprednostňuje prírodný materiál, bavlnu, vlnu 
a hodváb. Blúzku chce s nazberaným rukávom, výstrihom a jemným zaujímavým 
detailom. Klára má štíhlu postavu.

Chlapci snívajú o novom televízore. Chcú niečo moderné od Samsungu s uhlo-
priečkou väčšou ako 60 cm. Snívajú o 3D televízore, ale majú len 100 tisíc forintov. 

Rodičia sa chystajú k známym na oslavu okrúhlych narodenín. Mama si nemá 
čo obuť k hnedému nohavicovému kostýmu s béžovými doplnkami. Chce niečo na 
vyššom opätku, aby nemusela skracovať nohavice. Nemá rada extravaganciu, len 
niečo klasické, bez výrazných detailov. Potrebuje najmenšie dámske číslo.

Otca poverili kúpiť kyticu. Oslávenkyňa miluje kvety s výraznou vôňou.

5.  Doplňte dialógy. Zistite, v ktorých predajniach sa odohrávajú.
Predajňa: ..............................................
Predavač: Dobrý deň! Pomôžem vám?
Peter a Pavol:  Ďakujeme. Pozeráme, aké máte 

..............................
Predavač: Máte záujem o .....................................?

5.  Doplňte dialógy. Zistite, v ktorých predajniach sa odohrávajú.
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Peter a Pavol: Áno, máme záujem o značku ................................
Predavač: Môžem vám ponúknuť niekoľko 3D noviniek.
Peter a Pavol: Po 3D televízore túžime, ale nemáme dosť .................................
Predavač:  V  tom prípade tu máme niekoľko akciových typov vo veľmi dobrej 

kvalite s uhlopriečkou 42, 60 a 72 cm.
Peter a Pavol: Ukážete nám ten s .................................... uhlopriečkou?
Predavač:  Tento typ stojí 134 tisíc forintov. Dám vám ho ku pokladni?
Peter a Pavol: ........................................................................................................................

Predajňa: ..............................................
Predavačka:  Dobrý deň! Čo vám ponúknem? 

Máte záujem o  izbový kvet alebo 
o kytičku?

p. Slovák:  .................................................... na 
oslavu .............................................

Predavačka:  Pre koho? Muža alebo ženu?
p. Slovák: ................................................
Predavačka: Vyberiete si z hotových kytíc?
p. Slovák:  Sú veľmi pekné, ale ja by som po-

treboval niečo špeciálne. Musia tam byť ....................................................
Predavačka:  V poriadku. Máme tu ruže,  ľalie i frézie. Môžem vám urobiť bieder-

meierku z ruží.
p. Slovák: Nechám to na vás, len nech je ............................... a ....................................
Predavačka: Zabalím vám ju do celofánu alebo do papiera?
p. Slovák: Radšej do ............................................., aby ju videla aj manželka.
Predavačka: Spolu to bude 1 800 Ft. Budete platiť ........................ alebo v hotovosti?
p. Slovák: Kartou.

Predajňa: ..............................................
p. Slováková:  Dobrý deň. Mohli by ste mi poradiť? Hľadám .........................................
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Predavačka:  Dobrý deň. S  radosťou. Tu máme elegantné 
dámske modely. Aké číslo a akú farbu hľadáte?

p. Slováková:  Potrebujem číslo .............. Hľadám niečo 
................... alebo ....................

Predavačka:  Ako sa vám páči tento model? Nenápadný opätok a pekná spona na 
boku.

p. Slováková: Sú pekné, ale ..............................................................................................
Predavačka: A čo tieto?
p. Slováková: Môžem ich ..........................................................
Predavačka: Samozrejme! Chcete celý pár?
p. Slováková:  Áno, ďakujem. Sú veľmi ................................... a .......................................

.... Zoberiem si ich.
Predavačka: Nech sa páči ku pokladni.
p. Slováková: Ďakujem.

Predajňa: ..............................................
Predavačka:  Dobrý deň! Prajete si niečo elegantné alebo 

športové?
Klára: ..............................................................
Predavačka: Šaty alebo kostým?
Klára:  Ani šaty, ani kostým. Hľadám .............
Predavačka:  Na fi gurínach máme pekne naaranžované mo-

dely. .................................?
Klára: Jeden sa mi páči. Len sukňa je dlhá.
Predavačka: Akú dĺžku chcete, midi alebo mini?
Klára: .............................. 
Predavačka: Blúzka vám vyhovuje? 
Klára:  Blúzka je perfektná, má .......................... farbu, .................................... ru-

kávy a ............................ výstrih, no najviac sa mi páči...............................
..... je to zaujímavý detail.
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Predavačka: Z tohto modelu máme číslo 38 a 42. Chcete vyskúšať obe?
Klára:  Nie, vyskúšam len .................................. Kde máte .....................................

......, chcela by som sa vidieť.
Predavačka:  Nech sa páči. Vyzeráte výborne. Sukňu skrátime a blúzka nepotrebuje 

úpravy, ............................... vám perfektne.
Klára:  Ďakujem! Kedy si môžem prísť po sukňu? 
Predavačka: Zajtra. A skrátenie máte v cene.
Klára: Dovidenia!

� Samostatná úloha �

Vyznáte sa vo svete obchodu? Otestujte svoje vedomosti. Spojte stĺpce tabuľky.

Ulica mesto značka produkt, výrobok

Oxford Street
Champs-Élysées
Fifth Avenue
Via Montenapoleone
Parížska ulica
Mariahilfer Strasse
Váci utca

Praha
Miláno
Paríž
Londýn
Budapešť
New York
Viedeň

Sugarbird
CherCher
Gucci
Tiffany‘s
Jones
Marks and Spencer
Guerlain

šaty pre tehotné
overal
parfum a kozmetika
kožená kabelka
šperky
elegantný dámsky kostým
spodná bielizeň

Prečo nosia ľudia značkové oblečenie?
Módna novinárka Hadley Freedmanová začala svoju odpoveď slovami: je to preto, 
že sú hlúpi! V prvom rade si títo ľudia namýšľajú, že ak majú na štítku svojho obleče-
nia nejakú známu značku, že to z nich robí lepších, významnejších a hodnotnejších 
ľudí. Chcú sa pred ostatnými predviesť nie svojou múdrosťou, ale značkou obleče-
nia, formálnym znakom snobizmu. Čo je však ešte horšie? Ľudia ako hlupáci robia 
nosiče reklamy jednotlivým značkám a firmám. A za túto reklamu platia vlastnými 
peniazmi, keď si kupujú značkové veci. Tieto firmy vlastne šetria na vlastnej rekla-
me. Robia si z ľudí svojich otrokov.

 
Lexika

Namýšľať si, -a, -ajú – vytvoriť si fikciu, vsugerovať si niečo
Štítok -tka/-tku m. r. – lístok, tabuľa s nápisom
Snobizmus, -mu m. r. – snobstvo, povrchný záujem o všetko módne al. spoločensky 
významné
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� Úloha k textu

Súhlasíte s názorom Hadley Freedmanovej? Prezentujte svoj názor.

Za nákupmi do Viedne
Viedeň je skvelým miestom na nákupy všetkého druhu. Dostanete tu naozaj všetko 
v neporovnateľne širšom výbere, často vo vyššej kvalite za lepšie ceny ako u nás. Od 
luxusných svetových značiek až po cenovo výhodnejší tovar. Najpopulárnejším artik-
lom je oblečenie, obuv, kozmetika a bytové doplnky. Mnoho svetoznámych odevných 
značiek, kozmetických fi riem a parfumérií, ktoré tu majú svoje predajne, na našom 
trhu vôbec nepôsobia. Tu ich zoženiete za podobnú cenu ako bežné výrobky z na-
šich predajní. Navyše akciový tovar tu nenájdete len sezónne, ale počas celého roka.

Návštevu mesta si naplánujte tak, aby ste stihli otváracie hodiny. Obchody tu 
bývajú totiž otvorené v pracovné dni bežne len do šiestej, niektoré do pol ôsmej, 
v sobotu do piatej. Časť obchodov má vo štvrtok alebo v piatok predĺžené otváracie 
hodiny a väčšina má predĺženú predajnú dobu aj počas adventu. V nedeľu a počas 
štátnych sviatkov sú všetky obchody zatvorené. Výnimkou sú len obchody na stani-
ciach, letisku, benzínových čerpadlách a obchody so suvenírmi.
Mariahilfer Strasse
Najznámejšiu nákupnú ulicu vo Viedni lemuje vyše 350 
obchodov po oboch stranách na celej jej dĺžke takmer 
4 kilometre.

Svoje zastúpenia tu majú snáď všetky renomované 
módne značky. Obchody tu však neponúkajú iba oble-
čenie. Ulica je obľúbeným miestom nákupov šperkov, 
bižutérie, kozmetiky, elektroniky, nábytku a bytových 
doplnkov. A to všetko často za veľmi rozumné ceny. Me-
dzi obchodmi nájdeme aj mnoho typických viedenských 
kaviarní, reštaurácií a fastfoodov. Zaujímavých ponúk je nekonečné množstvo a na-
kupovaním tu strávite poľahky celý deň.

Na ulici má svoje sídlo aj legendárny obchod s  látkami Komolka. Veľký výber 
kvalitných látok a doplnkov láka ľudí z celého Rakúska.

Ak sa na nákupy chystáte autom, je síce istá šanca, že sa vám podarí zaparkovať 
v okolitých uličkách, ale tieto parkovacie miesta bývajú obsadené už v dopoludňaj-
ších hodinách.
Kärtner Strasse
Na tejto legendárnej ulici v centre mesta je najvyššia koncentrácia obchodov s luxus-
ným tovarom. Zoženiete tu najmä oblečenie a šperky, porcelán a starožitnosti, ale aj 
kozmetické výrobky, módne doplnky, šperky a bytové doplnky. Od roku 1973 je pe-
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šou zónou, takže vás nebude obťažovať dopravný ruch. Svoje hlavné predajne tu majú 
Armani, Hugo Boss, Cartier, Gucci, Louis Vuitton a Prada. Nájdeme tu však aj do-
stupnejší tovar v obchodoch Mango a Zara, veľkú predajňu tu má aj obuv Humanic.
Graben
Ďalšou známou nákupnou zónou vo viedenskom starom meste je Graben. Popri 
obchodoch s luxusnými talianskymi značkami ako Bally, Escada, Lacoste, Gerry 
Weber alebo Stefanel tu sídli najstarší obchod Julius Meinl s vlastnou vyhlásenou 
kaviarňou. Uprostred ulice je vchod do zrejme najluxusnejších podzemných verej-
ných toaliet vykladaných drevom a mramorom s pozlátenými armatúrami.

� Úlohy k textu

1. Vyhľadajte v texte synonymá k slovám:
vynikajúci, výborný – tovar – 
prepychový, drahý –  obchod –
svetoznámy, chýrny, uznávaný – pondelok až piatok –
nesmierny, neobmedzený – sústredenie – 
spoločný –  pásmo, oblasť –
priťahovať, vábiť – zaobstarať, nadobudnúť – 
znepokojovať, vyrušovať –

2. Napíšte, čo je vo Viedni:
najpopulárnejšie ..........................................................................................................
najznámejšie ..........................................................................................................
najnedostupnejšie ..........................................................................................................
najdostupnejšie ..........................................................................................................
najobľúbenejšie ..........................................................................................................
najvyššie ..........................................................................................................
najluxusnejšie ..........................................................................................................
najzaujímavejšie ..........................................................................................................
najkvalitnejšie ..........................................................................................................

3. Odpovedzte na otázky.
Prečo chodia mnohí Slováci nakupovať do Viedne?
Ktoré nákupné ulice koncentrujú najväčší počet obchodov?
Čo okrem obchodov ponúkajú viedenské obchodné ulice?
Prečo je počas nákupov vo Viedni výhodnejšie využiť mestskú hromadnú do-
pravu?
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Ktorú obchodnú ulicu navštevujú hlavne milovníci talianskej módy?
Čím láka firma Komolka zákazníkov?
Kde si prídu na svoje milovníci starožitných bytových doplnkov?

� Samostatné úlohy �

1.  Kde sa vo vašom meste nachádza obchodná ulica?
2.  Čo tu môžete kúpiť?
3.  Ktoré výrobky sú typické pre Maďarsko? Čo by ste odporúčali turistom, aby na-

kúpili?
4.  Radi nakupujete?
5.  Využívate online nákupy? Aký máte vzťah k takejto forme nakupovania? Považu-

jete online obchodovanie za bezpečné?
6.  Doplňte do textu formou hesiel odporúčania pre klientov online obchodov.

Nakupovať cez internet treba s rozumom
Tovar zakúpený v pohodlí domova, lacnejšie ako v obchode a bez zbytočného nahá-
ňania sa po preplnených nákupných centrách – to sú najčastejšie dôvody, pre ktoré 
využívame nákupy online. Hoci mnoho zákazníkov si kupovaný výrobok potrebuje 
takpovediac ohmatať, čoraz viac ľudí využíva pri zháňaní výrobkov práve internet. 
Online prostredie však nepriťahuje len kupujúcich, ale tiež množstvo podvodníkov.

a) ............................................................
Niektoré webové stránky od vás žiadajú osobné údaje, vstupné heslá pre inter-
netové služby, čísla účtov i čísla kreditnej karty. Tieto údaje môžu byť zneužité.

b) ..........................................................
Na internete je veľa legálnych obchodníkov, no i mnoho nečestných. Zistite si o ob-
chodníkovi čo najviac informácií. Pozrite si, či obchodníkova stránka obsahuje 
fórum zákazníkov. Opýtajte sa svojich známych, ktoré obchody vám odporúčajú. 

c) .................................................
Cena tovaru na stránke nemusí byť vždy koncovou. Pri elektronike počítajte s re-
cyklačným poplatkom. Často je potrebné pripočítať cenu dopravy i balné. Vší-
majte si akcie – nie každý internetový obchod dopravu tovaru účtuje.

d) ..............................................
Peniaze za tovar a jeho doručenie môžete vyplatiť pri dverách bytu doručova-
teľovi, no obsah škatule nie je možné bez zaplatenia skontrolovať. Existuje však 
záznam o tom, kto zásielku odoslal a kam putovali peniaze, ktoré ste zaplatili. 
Druhou možnosťou je platba cez internet. Použiť môžete kreditnú kartu. V po-
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sledných rokoch sú čoraz populárnejšie splátkové systémy, ktoré je možné využiť 
i pri nákupe tovaru cez internet. 

e) .................................................
Do 7 pracovných dní môžete bez udania dôvodu odstúpiť od obchodu a tovar 
vrátiť. Ak tak urobíte písomne s potrebnými náležitosťami, predajca je povinný 
vrátiť vám v 15-dňovej lehote peniaze. 

f) .................................................
Vytlačte si všetky informácie o obchode, vrátane popisu produktu, ktorý kupuje-
te, spôsobu doručenia, politiky ochrany súkromia, záruk a akéhokoľvek potvrde-
nia vašej objednávky, ktorú vám obchodník zašle.

� Samostatná úloha �

Pozrite sa na graf a doplňte údaje do textu.
Nakupovanie online aktívne využíva väčšina slovenskej internetovej populácie. Až 
.............. % respondentov uviedlo, že nákup na internete splnil ich očakávania a ďal-
ších .................. ľudí malo len tie najlepšie skúsenosti. Len ...................% slovenských 
zákazníkov má s nakupovaním online negatívnu skúsenosť a .................... opýtaných 
sa nevedelo k téme vyjadriť. Najčastejšie nakupovanými produktmi na internete sú 
pritom knihy, oblečenie a obuv, ktoré za minulý rok nakúpilo až 40 % internetových 
zákazníkov. Štvrtina zákazníkov počas roka cez internet nakúpila mobily a komu-
nikačné prístroje. 

Prieskum sa uskutočnil v máji 2013 na reprezentatívnej vzorke 1 025 oslovených 
respondentov
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SLUŽBY

� Hra/súťaž
1. Doplňte časti telefonického rozhovoru.

Klára:
Dobrý deň, skončila mi platnosť cestovného dokladu.
Dobré ráno, chcela by som sa objednať na strihanie 
a farbenie.
Dobrý deň, nepodarilo sa mi vyprať olejovú škvrnu 
ani s Vanishom.
Dobrý deň, môžem si u vás zriadiť osobný účet?
Dobrý večer, spadol mi net, máte voľný počítač?
Dobrý deň, ako dlho trvá vyvolanie fotiek?
Dobré ráno, opravujete aj kukučkové hodiny?
Dobrý deň, stratila som predpis od lekára, môžete mi vydať lieky 
aj bez neho?
Dobrý deň, dokedy sa podáva Loto?
Dobrý deň, na Hlavnej 33 sa pokazil výťah.

.....  Na pasovom oddelení je dnes nestránkový deň, skúste zajtra.

..... Budete chcieť aj trvalú?

.....  Pokojne sako prineste, odstraňujeme všetky škvrny. Šetrne.

.....  Áno, nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz.

.....  Momentálne sú všetky obsadené, ale o 15 minút sa jeden uvoľní, 
môžem vám ho rezervovať.

..... Fotky z kľúča vyvoláme na počkanie. 

..... Samozrejme, všetky druhy a tipy.

..... Musíte navštíviť lekára, aby vám vydal nový.

..... Máte ešte dva dni. Žrebuje sa v sobotu.

..... Je niekto dnu uväznený?
Doplňte.

101
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Kam volala Klára? Kde zdvihli slúchadlo? Odkiaľ bolo počuť zvonenie 
telefónu?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Poštový úrad
Ľudia od nepamäti vymýšľali spôsoby, ako sa dorozumieť i na väčšiu vzdialenosť. 
Ako sa rozvíjala civilizácia, rozvíjalo sa aj poštovníctvo.

Starí Egypťania, Indovia, Asýrčania, Babylončania, Peržania, Tibeťania, Číňania, 
Gréci, Rimania pospájali časti svojich ríš sieťou ciest, vedúcich horami i dolinami, púš-
ťou i džungľou. Poslovia, prví poštári sveta, bežali po týchto cestách v páľave i v daždi, 
v mraze i čľapkanici, ohrozovaní nepriateľmi i dravou zverou, neraz hladní a smädní.

Aby sa správa nedostala do nepovolaných rúk, niesol posol napríklad zaja-
ca, ktorý mal v bruchu zašitý list. Alebo poslovi - otrokovi oholili lebku, nezma-
zateľnou farbou na ňu napísali list a keď vlasy podrástli, posol sa vybral na ces-

tu. V mieste určenia ho zasa oholili a prečítali list. 
V Grécku zasa písali správu na pásik papiera omo-
taný na palici. Aby sa správa dala prečítať, musel 
sa pásik navinúť na palicu rovnakej hrúbky. Samo-
zrejme, listy sa písali aj jednoduchším spôsobom 
- na papyrus, pergamen a v  Číne už aj na papier.

Neskôr peších chodcov vymenili jazdci. Jazdilo 
sa na koňoch, na muliciach, na ťavách, na slonoch, 
podľa toho, odkiaľ a kam posol šiel. Staroveké náro-
dy používali na dopravu správ už aj „leteckú poštu“ – 
poštových holubov. V starom Grécku napríklad ho-
luby roznášali správy o víťazoch olympijských hier.

tu. V mieste určenia ho zasa oholili a prečítali list. 
V Grécku zasa písali správu na pásik papiera omo-
taný na palici. Aby sa správa dala prečítať, musel 
sa pásik navinúť na palicu rovnakej hrúbky. Samo-
zrejme, listy sa písali aj jednoduchším spôsobom 
- na papyrus, pergamen a v  Číne už aj na papier.

sa na koňoch, na muliciach, na ťavách, na slonoch, 
podľa toho, odkiaľ a kam posol šiel. Staroveké náro-
dy používali na dopravu správ už aj „leteckú poštu“ – 
poštových holubov. V starom Grécku napríklad ho-
luby roznášali správy o víťazoch olympijských hier.
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Rímska pošta prepravovala na veľkých nákladných vozoch a na 
menších dvojkolesových vozoch ľudí, listy, balíky i veľké náklady. 
Kone menili v staniciach niekoľko ráz za deň a cestujúci sa mohli kaž-
dých 12 hodín osviežiť v oddychových staniciach.

Pád Rímskej ríše znamenal pre Európu koniec poštového spojenia. 
Pravidelné poštové linky so stanicami na výmenu koní a pokazených 
vozov sa znovu zaviedli až začiatkom 16. storočia.

Predchodcami dnešných poštových úradov boli univerzitné mest-
ské a kráľovské pošty. Bolo to miesto, kde úradníci preberali a zhro-
mažďovali poštu a vyberali poplatok za doručovanie.

Poštové schránky sa začali používať až v 19. storočí. Prvú známku 
nalepili na obálku v roku 1840. 

Známka sa stala nenahraditeľným pomocníkom a čoskoro aj predmetom záujmu 
fi latelistov.

Od 19. storočia urýchlili prepravu zásielok vlaky, neskôr automobily a lietadlá.
Pokrok sa však nezastavil. Fenoménom dnešnej doby sa stala elektronická pošta 

(email), ktorá sa ako spôsob komunikácie začala používať v roku 1965.

Na ulici pred poštou sa stretli Klára a Niki.
Niki:  Ahoj, Klára, kam sa tak ponáhľaš?
Klára:  Čauko, Niki, prepáč, musím letieť, je veľa 

hodín a ja musím poslať domov tento balík. 
Balila som ho skoro pol hodiny, nemohla 
som nájsť špagát. 

Niki:  Len pokojne, nemusíš sa plašiť. Pošta je 
otvorená až do siedmej, včera som bola po-
dať list a všimla som si otváracie hodiny.

Klára:  Chvalabohu, ešte musím vypísať poštovú 
sprievodku. Dnes nič nestíham!

Niki:  Pomôžem ti. Včera som vypisovala podací 
lístok, je to podobné ako sprievodka. List som poslala doporučene 
a prvou triedou. Dúfam, že už došiel.

Klára:   Si zlatá, aj pero som si v tej rýchlosti zabudla. Prečo si posielala doporučený 
list, nemohla si ho poslať obyčajne? Je to lacnejšie.

Niki:  Chcem ísť v zime na lyžiarsky kurz na Slovensko. V obálke bola prihláška 
a kópia občianskeho preukazu, nechcem, aby sa to stratilo. Teraz idem uhra-
diť pobyt peňažným poukazom.

Klára:  Tak fajn, poďme spolu! Dúfam, že tam nebude veľa ľudí!

Klára:  Čauko, Niki, prepáč, musím letieť, je veľa 
hodín a ja musím poslať domov tento balík. 
Balila som ho skoro pol hodiny, nemohla 

lístok, je to podobné ako sprievodka. List som poslala doporučene 
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Na pošte
Klára:   Sakra! To sa vari všetci zbláznili? Veď je 

tu milión ľudí!
Niki:  Nerob paniku! Ide to rýchlo, len si 

musíme zobrať poradové čísla. Ty ideš 
k okienku s balíkmi, ja si vyberiem číslo 
k okienku, kde sa platia šeky. 

Klára:  Pozri na svetelnú tabuľu, o chvíľu si na 
rade ty. Ja si idem poprosiť sprievodku a zatiaľ ju vypíšem. Požičaj mi, pro-
sím, pero. Vďaka!

Niki:  Vieš, kam treba napísať adresy? Ty si odosielateľ a adresát je tvoja mama. Ne-
popleť to! Ja som si poukaz vypísala doma, aby som sa nepomýlila. Zlom väz!

Klára:  I tebe veľa šťastia! Stretneme sa pred poštou, vrátim ti pero a pozývam ťa na 
zmrzku. 

Pred poštou
Niki: Klára, kde si tak dlho? Už som chcela odísť.
Klára:  Prepáč, ale zle som vypísala poštovú sprievodku. Musela mi pomôcť poštová 

úradníčka. Nevedela som, že poštové služby sú také drahé. Poslala som balík 
druhej triedy, poistila som ho na 30 eur a platila som 2,5 eura. Myslela som, 
že nebude mať ani 2 kilá a mal o 20 dkg viac. Čo už, dáme si iba jeden kopček 
zmrzliny, lebo mi ostalo len 1 euro. Ty si vybavila všetko hladko?

Niki:  Jasnačka, veď už mám skúsenosti. Len som zabudla napísať číslo účtu a va-
riabilný symbol. Musela som zavolať našej triednej, ale bolo to len desať čísel. 
A ešte som bola kúpiť známku. Na budúci týždeň má moja stará mama 60 
rokov, pošlem jej pohľadnicu. Známku nalepím na obálku a  hodím ju do 
schránky. Nebudem musieť stáť v rade na pošte.

Klára: Mám k tebe ešte jednu prosbu.
Niki: Tak hovor!
Klára: Mohla by si ísť so mnou i do banky. Potrebujem si založiť bežný účet.
Niki: V pohode. Len si nezabudni zobrať dva doklady. 

� Samostatné úlohy �

1. Doplň dialóg medzi poštovou úradníčkou a Niki, ktorá chce kúpiť známku. 
Poštová úradníčka:  Dobrý deň, čo si želáš?

Niki: .....................................................
Poštová úradníčka:  Na list alebo pohľadnicu?

Niki: .......................................................
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Poštová úradníčka: Budeš posielať pohľadnicu v obálke?

Niki: ..............................................
Poštová úradníčka:  Tak to potrebuješ známku na list. 

Niki: ........................................................
Poštová úradníčka: Ak posielaš list do zahraničia, známka je drahšia.

Niki: .............................................................
Poštová úradníčka: Aj do Čiech je známka drahšia, prosím si 50 centov.

Niki: ................................................
Poštová úradníčka:  Dovidenia!

2.  Doplň dialóg medzi poštovou úradníčkou a Klárou, ktorá chce poslať balík. Použi 
vety:
Prepáčte, pomýlila som sa, hneď to prepíšem.
Chceš balík poistiť? Na akú sumu, 30 eur alebo 200 eur?
Pošlem ho druhou triedou.
Adresát dostane balík asi o 2 dni.
Ak sa balík náhodou stratí, musíš priniesť poštovú sprievodku.

� Úlohy k dialógom

1. Odpovedzte na otázky.
Aké druhy listov môžeme poslať na pošte?
Aké poštové smerovacie číslo má mesto, kde bývate?
Čo okrem listov môžeme na pošte podať? 
Aké formuláre/tlačivá museli dievčatá na pošte vypísať?
Ku ktorým okienkom/priehradkám sa dievčatá postavili?

2. Napíšte otázky k odpovediam.
Lyžiarsky pobyt idem uhradiť peňažným poukazom.
Pošta je otvorená až do siedmej.
Áno, balík musíme najprv odvážiť.
Ty si odosielateľ a adresát je tvoja mama.
Ja idem k okienku, pri ktorom sa platia šeky.
Keď posielam list doporučene, musím vypísať podací lístok.

3. Napíšte antonymá.
Pošta je otvorená. Pošta je .............................................
Predpoludním je na pošte veľa ľudí. .................................. je na pošte ................ ľudí.
Poštový priečinok sa nachádza vzadu. Poštový priečinok sa nachádza 
..............................
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Poštár vloží list do schránky. Ja si list zo schránky ...............................
Nerada listy posielam, rada listy ........................................
Pani pri okienku predáva známky. Ja si dve známky ............................................
Poštárka nalepila známku na obálku. Ja som známku .............................................
Máte ťažký balík? Nie, mám ................................ balík, má len pol kila.
Chcete poslať špeciálny list? Nie, chcem poslať ........................................ list.

4. Napíšte 5 činností, ktoré robíme na pošte.

� Samostatná úloha �

1.  Vypíšte tlačivá: podací lístok a poš-
tovú poukážku. 

2.  Dialóg správne usporiadajte. Napíšte, ktorá veta bude 1., 2.,...
B. Dobrý deň. Dostala som oznámenie o zásielke. ...............
A. Tu na tento riadok. Tu je váš list. ...............
B. Nech sa páči. Mám pri sebe občiansky preukaz. ..............
A. Musím si zapísať vaše údaje a hneď vám ho vrátim. 
     Bude to len chvíľka. .............
B. Ďakujem pekne. Dovidenia! ............
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A. Dobrý deň! .....1......
B. Kde mám dať podpis? ............
A. Tu musíte ešte napísať paličkovým písmom meno a tu to podpíšete. ............
B. Dobre, počkám. ............
A. V poriadku. Potrebujem váš občiansky prekaz alebo cestovný pas. ............

3.  Vyhľadajte v osemsmerovke 19 slov, ktoré sa viažu k téme Pošta. Ostane vám 12 
písmen, to je tajnička.
List, ktorý píšeme priateľom a známym, je ..............................................................

P O D A C Í L Í S T O K S

O O D O S I E L A T E Ľ Ú

H S Š K CH R O M D Á T U M

Ľ L N T R E X P R E S N E

A O K A Á A D R E S A Ý S

D V Í M N R P O S L A Ť T

N E L U K L Z N Á M K A O

I N A S A L I S T Č S P I

C I B E N E Č U R O P O D

A E S T Y K L Á I C I N I

4. Vyhľadajte správne synonymá.
1. poštový úrad a) adresát
2. doručovateľ b) doporučený list
3. zaplatiť (napr. šek) c) rýchlo
4. listová zásielka d) prvou triedou
5. expresne e) zbieranie známok
6. vyplniť f) poštár
7. príjemca g) kasa
8. pokladňa h) pošta
9. fi latelia i) vypísať
j) uhradiť
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5. Opíšte 5 vetami obrázok.
Doplňte do textu neurčité slovesné tvary v správnom tvare: 
Neurčitky: vytvoriť, prihlásiť, používať, prihlasovať (sa), slúžiť, použí-
vať, zadať, stlačiť, kliknúť, odpovedať, poslať, vymazať, odhlásiť (sa), čítať.

Vytvorte si bezplatnú e-mailovú schránku
E-mailovú schránku si môžete ................................... po kliknutí na odkaz ..................
................. Proces prihlásenia sa väčšinou skladá z niekoľkých krokov:
1.  Akceptovanie podmienok používania - tu sa napríklad zaväzujete, že nebudete 

schránku ................................. na žiadnu trestnú činnosť.
2.  Vyplnenie osobného dotazníka - požadujú sa základné osobné údaje. 
3.  Vytvorenie užívateľského/prihlasovacieho mena - s ním sa budete ......................

.............. a zároveň to bude tá časť „pred zavináčom“ vo vašej e-mailovej adrese. 
4.  Zvolenie hesla – bude ................................ na overenie prístupu k vašej schránke. 

Ako schránku ......................................?
Priamo na hlavnej stránke môžete ............................ svoje prihlasovacie meno a 
heslo. Rozšírenejšie je prihlasovanie celou e-mailovou adresou. Po zadaní hesla 
stačí ..................... Enter, prípadne ........................ na Login. Po prihlásení sa do-
stanete do vašej schránky. Najdôležitejšími položkami v menu sú Prijaté správy 
a Nová správa. Správy, ktoré ste už odoslali, nájdete v priečinku Odoslané sprá-
vy. Pri zobrazení ľubovoľného e-mailu máte možnosť naň ..................................
......, ........................ ho ďalej a ................................ Po ukončení práce s poštou 
sa nikdy nezabudnite .............................., aby vašu poštu nemohol ..................... 
nikto iný.

Zapamätajte si
Prevzaté slovo anglického pôvodu e-mail sa v slovenčine udomácnilo v podo-
bách e-mail, email, mail i mejl. Tieto štyri uvedené podoby sú spisovné a skloňu-
jú sa podľa vzoru dub. V lokáli jednotného čísla majú príponu -e, napr. v e-maile 
(nie v e-maili ani v emaily!). Slovo e-mail skloňujeme takto: v jednotnom čísle 
N. e-mail, G. (z) e-mailu, D. (uveriť) e-mailu, A. (čítať) e-mail, L. (v) e-maile, I. (s) 
e-mailom; v množnom čísle e-maily, G. (z) e-mailov, D. (uveriť) e-mailom, A. (čí-
tať) e-maily, L. (v) e-mailoch, I. (s) e-mailmi.
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� Samostatné úlohy �

Neurčité slovesné tvary nevyjadrujú kategórie osoby, čísla, času a spôsobu.
K  neurčitým slovesným tvarom patria: neurčitok (písať), prechodník (píšuc), činné 
príčastie prítomné (píšuci), trpné príčastie (písaný), slovesné podstatné meno (písanie).
Neurčité slovesné tvary tvoríme:
Z 3. os. pl. prítomného času
prechodník  činné príčastie
píš-u píš-uc píš-uci, píš-uca, píš-uce
tancuj-ú tancuj-úc tancuj-úci, tancuj-úca, tancuj-úce
vid-ia vid-iac vid-iaci, vid-iaca, vid-iace
 (nesklonné) (vzor cudzí)
Z neurčitku a prípony –ný, -ený, -tý 
 trpné príčastie
písa-ť písa-ný, písa-ná, písa-né
vidie-ť vid-ený, vid-ená, vid-ené
schudnú-ť  schudnu-tý, schudnu-tá, schudnu-té 
 (vzor pekný)
Z trpného príčastia a prípony –ie
 slovesné podstatné meno
písan-ý písan-ie
viden-ý viden-ie
schudnut-ý schudnut-ie
 (vzor vysvedčenie)

1. Doplňte tabuľku:
neurčitok slovesné podstatné meno prechodník trpné príčastie

akceptovanie

kliknutie

otvorenie

overenie

používanie

prihlásenie

prihlasovanie

ukončenie

uvedenie

vyplnenie

zadanie

zvolanie

Ť
A

H
Á

K
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2. Doplňte vhodné podstatné mená.
Pr.: Uviesť údaje uvedenie údajov
Používať ............................................... používanie ...............................................
Stlačiť .................................................... stlačenie ...................................................
Akceptovať ............................................ akceptovanie ...........................................
Vyplniť ................................................... vyplnenie .................................................
Zadať .................................................... zadanie .....................................................
Naplniť ................................................. naplnenie .................................................

3. Upravte vety.
Do svojej schránky môžete vstúpiť po zadaní hesla.
Akceptovanie podmienok vás zaväzujte, že nebudete schránku používať na trest-
nú činnosť.
Vytvorením prihlasovacieho mena vznikne vaša mailová adresa.
Pri zobrazení ľubovoľného e-mailu máte možnosť naň odpovedať.
Po ukončení práce sa vždy odhláste.
Po naplnení schránky vám prestanú chodiť nové správy.
 a) tak, že zmeníte slovesné podstatné meno na určitý slovesný tvar:
Pr.: Do svojej schránky môžete vstúpiť, keď zadáte heslo.
 b) tak, že zmeníte slovesné podstatné meno na prechodník:
Pr.: Do svojej schránky môžete vstúpiť zadajúc heslo.
 c) tak, že zmeníte slovesné podstatné meno na trpné príčastie.
Pr.: Do svojej schránky môžete vstúpiť, keď je ........................................ heslo.

4.  Prečítajte si texty troch mailov. Rozhodnite, ktorá z ukážok je bez chýb. Povedzte, 
akých chýb sa dopustili autori e-mailov.

A. POSLITE MI ZIADOST! O STIPENDIUM MAM ZAUJEM!

B. Ďakujem ti za blahoželanie k meninám, nečakala som, že si spomenieš.

C.  V prilohe Ti posielam pozvanku na stretnutie. Mas tam vsetky dolezite informacie. 
BTW, nezabudni oznamit, ci prides. Maj sa pekne. Tesim sa na Teba.

5. V ktorej z možností je text napísaný správne:
Vážená pani profesorka, boli by ste taká láskavá a uvoľnili môjho syna z vyučo-
vania.
Vážená pani profesorka, bola by ste taká láskavá a uvoľnila môjho syna z vyučo-
vania.

6.  Peter je chorý. Lekár ho vypísal na celý týždeň a tak sa rozhodol napísať mail svojej 
triednej učiteľke. Pomôžte mu:
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V banke
Niki:  Ahoj, Klári, máš so sebou občian-

sky i pas?
Klára:  Čau, dík, že si prišla. Doklady mám, 

potrebujem aj poradové číslo?
Niki:  Nie, počkáme. Tá žltá čiara ohra-

ničuje diskrétnu zónu. Pozri, 
priehradka vpravo je voľná, poď!

Klára:  Dobrý deň, chcela by som si za-
ložiť bežný účet.

Pracovníčka banky:  Dobrý deň, poprosím váš ob-
čiansky preukaz a ešte jeden do-
klad na overenie totožnosti. 

Klára:  Nech sa páči! Môže byť pas?
Pracovníčka banky:  Pas alebo študentský preukaz. Keďže už máte viac ako 18 ro-

kov, môžem vám ponúknuť dva produkty: Balík Pohoda alebo 
Študentský účet Fun.

Klára:  Čo obsahuje Balík Pohoda?
Pracovníčka banky:  V balíku získate platobnú kartu, bezplatné výbery z viac ako 

250 bankomatov, platby kartou v  obchodoch a  na internete, 
služby Internet Banking i dobíjanie kreditu mobilných operá-
torov.

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

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

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

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

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

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

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

.....................
S pozdravom
 ........................................
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Klára:  A koľko stojí vedenie účtu?
Pracovníčka banky:  Mesačný poplatok je 5 eur. Ak vám na účet príde 400 eur me-

sačne, máte jeden trvalý príkaz a z účtu platíte inkaso, tak za 
vedenie účtu neplatíte.

Niki:  Myslím si, že pre teba bude výhodnejší ten študentský účet. Ten 
mám aj ja a som spokojná. Si študentka, tak ho máš bezplat-
ne, k tomu medzinárodnú platobnú kartu s vlastným dizajnom 
a kopu výhod.

Pracovníčka banky:  Vaša kamarátka má pravdu, no potrebujem vidieť váš študent-
ský preukaz. Okrem tých bežných služieb môžete ísť s  týmto 
účtom i do mínusu 300 alebo 600 eur so zvýhodnenou úroko-
vou sadzbou až o 5% a bezúročné čerpanie do 150 eur. Navyše 
dostanete SIM kartu Easy Free s kreditom 9 € a internetom 
i šancu vyhrať jeden z piatich smartphonov.

Klára:  Ok, tak vás poprosím ø ten študentský účet. 
Pracovníčka banky:  Pripravím vám zmluvu. Chcete aktivovať aj Internet Banking?
Klára:  Áno.
Pracovníčka banky:  V zmluve máte číslo, ktoré použijete pri prihlásení ako identifi-

kačné číslo. Tu vás poprosím zadať heslo. Musí mať minimálne 
šesť znakov, pre väčšiu bezpečnosť použite čísla, veľké i malé 
písmená a jeden znak. Tu ho zopakujte. Ďakujem. Tu je zmlu-
va. Poprosím podpis. Ešte raz. Táto zmluva je vaša, táto ostáva 
banke.

Klára:  A kedy dostanem platobnú kartu? 
Pracovníčka banky:  Platobnú kartu si môžete vyzdvihnúť na budúci týždeň. PIN 

kód vám príde poštou. Karta sa aktivuje pri prvom použití, na-
príklad pri výbere peňazí z bankomatu alebo platbe v obchode. 
Máte ešte nejaké otázky?

Klára:  Zatiaľ nie, ďakujem. Ak by mi niečo napadlo, zastavím sa. Ďa-
kujem vám veľmi pekne. Dovidenia!

Pracovníčka banky: Dovidenia!
Niki:  Dovidenia!
Klára:   Kam ideme teraz?
Niki:  Musím ísť ešte na políciu. Cez víkend som bola na turistike 

v Tatrách a stratila som občiansky preukaz.
Klára: Ak chceš, pôjdem s tebou, dobre?
Niki: Budem rada.
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� Úlohy k dialógu

1. Označte, či je výpoveď správna alebo nesprávna.
Klára si ide do banky vybrať peniaze.
Niki radí Kláre, aby si zobrala so sebou dva doklady totožnosti.
Čakajúci klienti nesmú vstúpiť do diskrétnej zóny.
Pracovníčka banky ponúkla Kláre dva produkty.
Vedenie Balíka Pohoda je bezplatné len pri splnení určitých podmienok.
Klára sa rozhodla založiť si Študentský účet Fun.
Za študentský účet bude Klára platiť o 5 % menej, lebo je študentka.
Klára môže prečerpať svoj nový účet až do výšky 600 eur.
Študentský účet ponúka rôzne bonusy.
Heslo na Internet Banking nemôže mať menej ako šesť znakov.
Klára dostane platobnú kartu spolu s PIN kódom priamo v banke.

2. Porovnajte bankové produkty Balík Pohoda a Študentský účet Fun.

Balík Pohoda Študentský účet Fun

Platobná karta

Služby Internet Banking

Bezplatný výber hotovosti z bankomatov

Dobíjanie kreditu 

Mesačný poplatok za vedenie účtu

Zvýhodnená úroková sadzba 

Možnosť výhry smartphonu

Platba kartou v obchode

3. Uvažujte, pre ktorú skupinu obyvateľov je výhodné využiť Balík Pohoda.

Prečo vznikli peniaze
Slávny ekonóm Robertson raz povedal: „Ani láska neurobila z ľudí takých bláznov, 
ako to dokázali peniaze.“ Peniaze môžu urobiť človeka šťastným iba v dvoch prípa-
doch: vtedy, keď vás nimi niekto obdaruje a vtedy, keď vy obdarujete niekoho iného.

Platidlá vznikli vtedy, keď vznikol obchod. Obchod si vyžiadal platidlá ešte skôr, 
ako vznikli mince. Boli to rôzne tovary, za ktoré sa dali vymeniť ostatné: dobytok, 
ryža, kožušiny, mušle, perly. Švédi používali vlnené látky a starí Aztékovia a Mayo-
via pre nás exotickú menu, a to kakaové bôby.  Kakaové bôby ako mena majú síce 
niektoré nevýhody, ako je napríklad komplikované skladovanie, na druhej strane sa 
obyvatelia predkolumbovskej Ameriky nemuseli obávať inflácie, pretože ak hodno-
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ta kakaa následkom nadvýroby poklesla, stiahlo sa z obehu väčšie množstvo bôbov 
a uvarila sa z nich čokoláda. Podobne na tom boli starí Egypťania, ktorí ako pla-
tidlo v niektorých obdobiach a oblastiach používali pivo. Slovania, naši predkovia, 
platili plátnom – odtiaľ slovo „platiť“ i „trh“, kde sa plátno trhalo. Boli také časy, keď 
predkovia obiehali trhovisko s plátnom, aby si zaň mohli vymeniť šunku, prípadne 
dovliekli na trh býka, aby ho vymenili za sekeru. Problém nastal vtedy, ak jedna 
sekera mala hodnotu polovice býka. 

Hoci v Číne poznali už od 7. storočia pred Kr. okrúhle bronzové mince so štvor-
covým otvorom, prvenstvo v našom priestore patrí Grékom. V rovnakom čase sa 
vyskytli mince zo zliatiny zlata a striebra, tzv. elektrónu, aj v maloázijskom štáte 
Lýdia, na jednej strane mali vyrazenú hlavu leva.

 V približne rovnakom období sa začali raziť mince aj na gréckych ostrovoch. 
Pre nás je dôležité, že sa s nimi stretli aj keltskí žoldnieri v službách macedónskych 
panovníkov Filipa II. a Alexandra Veľkého (4. storočie pred Kr.) a tento vynález 
priniesli aj na územie dnešného Slovenska.

Bankovky vynašli Číňania. Prvý raz sa u nich vyskytli papierové peniaze 
v 7. storočí po Kr., aj keď nešlo priamo o bankovky, keďže ich nevydávali banky, ale 
panovníci. V 12. storočí sa s nimi stretol aj známy cestovateľ Marko Polo, ktorý ich 
okrem Číny poznal aj z Japonska a Perzie. Prvé skutočné bankovky vydala až švéd-
ska banka v 17. storočí.

� Úlohy k textu

1. Doplňte na základe textu súvetia:
a) Slávny ekonóm Robertson raz povedal, že...
b) Peniaze môžu urobiť človeka šťastným vtedy, keď...
c) Ako platidlo sa využívali rôzne tovary, ktoré...
d) Kakaové bôby mali niekoľko nevýhod, napriek tomu...
e) Indiáni riešili infláciu tak, že...
f) Slovo platiť je odvodené od slova plátno, ktorým...
g) Ľudia museli začať využívať mince, pretože...
h) V Európe ako prví používali mince Gréci, hoci...
i) Na územie Slovenska priniesli mince Kelti, ktorí...
j) Marko Polo sa stretol s papierovými peniazmi vtedy, keď...
k)  Až papierové peniaze vydané vo Švédsku v 17. storočí môžeme nazvať ban-

kovkami, lebo...
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� Samostatná úloha �

Niki potrebuje peniaze na kolky. Zastaví sa pri bankoma-
te. Ako bude Niki postupovať?
.......  z priehradky zoberie peniaze a potvrdenie o vý-

bere, ktoré si starostlivo uschová.
.......  na klávesnici bankomatu uvedie PIN kód (osob-

né identifi kačné číslo) a potvrdí ho zeleným tla-
čidlom ENTER alebo OK. 

.......  platobnú kartu vloží do otvoru v bankomate.

.......  po výzve bankomatu vyberie platobnú kartu.

.......  stlačí tlačidlo a zvolí jazyk.

.......  stlačí tlačidlo a vyberie si transakciu Výber v hotovosti 20 eur.

.......  stlačí tlačidlo ÁNO a nechá si vytlačiť potvrdenku o výbere.

Na polícii
Informátor: Dobrý deň, slečny, kamže? To je uzavreté oddelenie vyšetrovania.
Niki: Dobrý deň, hľadám oddelenie, kde sa vybavujú občianske preukazy.
Informátor:  To musíte ísť tými sklenenými dverami na prvé poschodie, číslo dverí 

20 až 25. V automate si vyberte poradové číslo.
Niki: Ďakujeme! Neviete nám poradiť, kde si môžem kúpiť kolky?
Informátor:  Tu. Na zápis nejakého údaja potrebujete kolok v hodnote 4,50 eur a pri 

strate je to 16,50. 
Niki:  Dajte mi, prosím, kolky v  hodnote 16,50 

eur.
Klára: A fotku máš?
Niki:  Fotku už netreba, odfotia ma rovno v kan-

celárii. Som na rade, idem dnu. Počkaj ma!
Klára: Ok!
O 10 minút
Niki:  Poďme, do mesiaca mi pošlú SMS a po-

tom sa sem vrátim.

� Úlohy k dialógu

Odpovedzte na otázky. 
a) Kedy si musíme vybaviť nový občiansky preukaz?
b) Kde si môžeme vybaviť nový občiansky preukaz?
c) Na čo potrebujeme kolky?

Niki potrebuje peniaze na kolky. Zastaví sa pri bankoma-

Informátor:  Tu. Na zápis nejakého údaja potrebujete kolok v hodnote 4,50 eur a pri 

Niki:  Dajte mi, prosím, kolky v  hodnote 16,50 

Niki:  Fotku už netreba, odfotia ma rovno v kan-
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d) Prečo by sme sa mali vhodne obliecť?
e) Akou formou dostaneme oznam o vystavení nového dokladu?
f) Aká je lehota vyhotovenia nového občianskeho preukazu?

� Samostatné úlohy �

1. Označte, kedy sa obrátime na Policajný zbor.
Stali sme sa obeťou krádeže.
Chceme kúpiť nový byt.
Zbadali sme požiar.
Spôsobili sme dopravnú nehodu.
Na ulici odpadol človek.
Videli sme hľadanú osobu.
Školáci neprechádzali cez ulicu po priechode pre chodcov.
Potrebujeme nový občiansky preukaz alebo pas.
Kúpili sme si auto.
Suseda nás sleduje cez okno.
Chceme vlastniť zbraň.
Pred domom máme preplnené kontajnery.
Boli sme svedkom krvavej bitky.
Pokazil sa nám v bytovke výťah.
Ušla nám z klietky andulka.
Našli sme na ulici cudziu peňaženku.

2. Čo vieme vybaviť online a čo musíme riešiť osobne.
Platiť účty, učiť sa cudzí jazyk, zmeniť si účes, naučiť sa šoférovať, dať si ošetriť 
zuby, kúpiť si lístky na vlak, dať opraviť televízor, rezervovať si ubytovanie, poistiť 
sa na dovolenku, objednať si knihy z knižnice, vybaviť si cestovný pas, poslať 
balík.

Služby ONLINE Služby OFFLINE
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DOPRAVA A CESTOVANIE

� Hra/súťaž
Zistite, aký dopravný prostriedok sa ukrýva v maľovanej krížovke. Povedzte, kde sa 
tento prostriedok využíva.
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Ako ľudia cestovali v minulosti
Dnes nie je cestovanie žiadny problém. Množstvo dopravných prostriedkov nás jed-
noducho prepraví do akéhokoľvek miesta na svete. Doprava bola od nepamäti dôle-
žitou súčasťou života. Zabezpečovala rozvoj obchodu, turistiky a kultúry. Obdobie 

jej vzniku sa však nedá presne určiť.
Prvým dopravným prostriedkom bol už v kamennej 

dobe sám človek, ktorý používal kožené pomôcky na 
prepravu rôznych predmetov. Neskôr, keď sa zdomácnil 
kôň a vynašlo sa koleso, začali sa vyvíjať i ďalšie doprav-
né prostriedky. 

Roľníci síce v stredoveku strávili celý život na jednom 
mieste, po svete však cestovalo dosť ľudí – napríklad 
kupci, obchodníci, potulní kňazi a študenti. Dopravný-

mi prostriedkami sa to veľmi nehýrilo – chodilo sa pešo, veci sa prevážali na fur-
manských a plachtových povozoch ťahaných koňmi alebo sa splavovali po riekach. 
Na pltiach sa prevážalo drevo i tovar, ktorý putoval až 
do prístavov, odkiaľ sa loďami odvážal až na iné konti-
nenty. Pltníctvo dnes slúži iba ako atraktívna turistika. 

Kupci cestovali na koňoch, náklad si viezli na povo-
zoch. Cesta z Prahy do Viedne trvala takmer dva týžd-
ne, dnes sa dá autom zvládnuť asi za 4 hodiny. Cesto-
vanie v stredoveku bolo veľmi nebezpečné. Pútnikov 
mohli ohroziť zlodeji, nepriaznivé počasie, absencia 
normálnych ciest, divoké zvieratá a iné nebezpečen-
stvá. Navyše bolo aj nákladné – po každých desiatich, 
pätnástich kilometroch sa vyberali rôzne clá. Kôň ako 
hlavný a najrýchlejší spôsob dopravy si svoju pozíciu 
udržal až do začiatku storočia pary, čiže do 19. storočia. 

Začiatok 19. storočia priniesol dopravnú revolúciu. Cestovanie bolo rýchlejšie. 
Prestalo byť výsadou kupcov, potulných obchodníkov a im podobných profesií. Za-

čali sa vyrábať bicykle, v druhej polovici storočia mo-
torky a rôzne druhy automobilov, ktoré sa využívajú 
dodnes na osobnú i nákladnú prepravu. Na turistiku sa 
s obľubou používajú obytné karavany.

Ku koncu 19. storočia už šľachtici voľne cestovali po 
Európe. Každá taká cesta sa však natiahla na mnoho týž-
dňov. Napríklad ak vyšla z rodného mesta mladá dievči-
na, viezla so sebou celý štáb slúžok a na cestách musela 
navštíviť všetky miesta, ktoré jej rodina odporučila. Za-

jej vzniku sa však nedá presne určiť.

dobe sám človek, ktorý používal kožené pomôcky na 
prepravu rôznych predmetov. Neskôr, keď sa zdomácnil 
kôň a vynašlo sa koleso, začali sa vyvíjať i ďalšie doprav-
né prostriedky. 

mieste, po svete však cestovalo dosť ľudí – napríklad 
kupci, obchodníci, potulní kňazi a študenti. Dopravný-

čali sa vyrábať bicykle, v druhej polovici storočia mo-
torky a rôzne druhy automobilov, ktoré sa využívajú 
dodnes na osobnú i nákladnú prepravu. Na turistiku sa 
s obľubou používajú obytné karavany.

Európe. Každá taká cesta sa však natiahla na mnoho týž-
dňov. Napríklad ak vyšla z rodného mesta mladá dievči-
na, viezla so sebou celý štáb slúžok a na cestách musela 
navštíviť všetky miesta, ktoré jej rodina odporučila. Za-
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ujímavosťou je cestovanie cárskych rodín. V ruskej dynastii 
Romanovcov bol v móde prepych. Každý z členov rodiny 
mal vlastný vagón. Na krátky pobyt vo Francúzsku v roku 
1868 si veľkokňažná Alexandra vzala so sebou maršala, 
dve dvorné dámy, lekára, pianistu, maséra, kaderníka, ko-
mornú, ktorá sa jej starala o šperky, správcu fi nancií, dvoch 
lokajov, ďalšiu komornú, ktorá sa mala postarať o šatník a 
štyri ďalšie pomocné komorné. Okrem množstva kufrov a 
truhlíc si so sebou veľkokňažná viezla aj svoj klavír, pretože 
nerada hrala na akýchkoľvek iných nástrojoch. 

Dnes už osobnú vlakovú dopravu využívajú na turistiku všetky vrstvy obyvateľ-
stva. V súpravách sú zaradené i batožinové vozne a na veľké vzdialenosti aj reštau-
račné a spacie. 

Letecká doprava je pomerne mladou formou dopravy. Najviac sa využíva na pre-
pravu osôb.

Oproti ostatným dopravným prostriedkom je letecká doprava najrýchlejšia. Má 
však nevýhody, a to v tom, že potrebuje na vzlietnutie pomerne dlhú dráhu, ktorá sa 
dá vybudovať iba na vhodnom priestranstve. Na Slovensku je 5 letísk – v Bratislave, 
na Sliači, v Piešťanoch, Poprade a Košiciach.

Lexika
Prepraviť, -í, -ia – dopravným prostriedkom dostať na určené miesto
 Preprava – premiestňovanie osôb alebo nákladu dopravnými prostriedkami
Vozidlo – kolesový dopravný prostriedok, zariadenie na vozenie
Vzniknúť, -ne, -nú, -kol – začať existovať, zrodiť sa
 Vznik, -u, m. r. – začiatok existencie, zrod
Zdomácniť, - i, -ia – prispôsobiť novému prostrediu, aklimatizovať
Vynájsť, -jde, -jdu, vynašiel – prísť na niečo nové, objaviť 
Vyvíjať sa, -a, -ajú – vzniknúť v procese vývinu, tvoriť sa
Spôsobiť, -í, -ia – byť príčinou niečoho, zapríčiniť, urobiť
Hýriť (čím), -i, -ia – mať veľa niečoho
Splavovať, -uje, -ujú – dopravovať po vodnom toku (po rieke)
Zvážať, -a, -ajú – vozením dopraviť zhora dolu
Povoz –u, m. r. – voz ťahaný záprahom
Nepriazeň, -ne, ž. r. – prejav neprajnosti, nepriateľstva
Absencia – neprítomnosť, nedostatok
Pozícia – miesto, postavenie vo vzťahu k okoliu
Štáb, -u, m. r. – skupina pomocníkov, spolupracovníkov
Vzlietnuť, -e, -u, -tol – vyletieť smerom hore

Dnes už osobnú vlakovú dopravu využívajú na turistiku všetky vrstvy obyvateľ-
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Pozor
Cestovať, viezť sa, ísť, prevážať sa (ako) autom, autobusom, vlakom, lietadlom, lo-
ďou.
Jazdiť, voziť sa na bicykli, na motorke (motocykli), na mopede, na kolobežke, na 
koni.

 

� Úlohy k textu

1. Odpovedz na otázky dvoma spôsobmi.
 Príklad: Prečo dnes nie je cestovanie problém?
 a)  Cestovanie dnes nie je problém, pretože/lebo existuje veľa dopravných pro-

striedkov, ktoré nás jednoducho prepravia z miesta na miesto.
 b)  Existuje veľa dopravných prostriedkov, ktoré nás jednoducho prepravia 

z miesta na miesto, preto dnes nie je cestovanie problém.
Prečo je doprava odnepamäti súčasťou života ľudskej civilizácie?
Prečo zdomácnením koňa a vynájdením kolesa došlo k rozvoju dopravy?
Prečo prestalo byť v stredoveku cestovanie výsadou obchodníkov, kupcov, potul-

ných kňazov a študentov?
Prečo bolo cestovanie v stredoveku nákladné?
Prečo bolo v stredoveku cestovanie nebezpečné?
Prečo je dnes pltníctvo len turistickou atrakciou?
Prečo sa cesta šľachtických dievčat predĺžila aj na niekoľko týždňov?
Prečo mal každý člen dynastie Romanovcov vlastný vozeň?
Prečo si veľkokňažná Alexandra Josifovna vozila so sebou vlastný klavír?
Prečo sa dnes do vlakovej sústavy pripájajú reštauračné a spacie vozne?
Prečo má Slovensko len päť letísk?

2.  Doplňte do tabuľky Delenie dopravných prostriedkov konkrétne prostriedky na pre-
pravu osôb a nákladu. Pomôžte si textom.

 Delenie dopravných prostriedkov

Dopravné prostriedky

pozemné vzdušné vodné
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� Samostatné úlohy �

1.  Cesta z mesta: Váhate nad tým, ako sa dopraviť na určené miesto? Rozdeľte výhody 
a nevýhody najbežnejších dopravných prostriedkov (auto, vlak, autobus, lietadlo) 
a porovnajte ich. 
–  Nástup pri dome a dovoz až do cieľa; na väčšie vzdialenosti pripojený vozeň 

pre rodiny s deťmi, jedálenský a spací vozeň; najbežnejší a najdostupnejší spô-
sob dopravy; najrýchlejší dopravný prostriedok na veľké vzdialenosti; prestáv-
ky podľa potreby; väčší priestor na pohyb; preprava detí do 6 rokov zdarma 
a do 15 rokov so zľavou; podľa štatistík najbezpečnejší dopravný prostriedok; 
možnosť zakúpenia nápojov a jedla; klimatizácia pri dlhších cestách; prítom-
nosť toaliet; dostupnosť všade; množstvo zliav – napr. skupinové; možnosť 
prevážať bicykel, invalidný vozík; kočiar a pod. 

–  Vysoká nehodovosť; výdavky navyše – diaľničná známka, mýto, miestenka, 
príplatky; cesta trvá dlhšie; obmedzený priestor na pohyb; kinetóza; časté 
štrajky zamestnancov; dieťa do dvoch rokov bez nároku na sedadlo; turbu-
lencie; kontrola pred vstupom do dopravného prostriedku; obmedzená do-
stupnosť; obmedzené používanie toaliet; obmedzené množstvo batožiny; 
samostatná doprava na miesto odchodu daného dopravného prostriedku; 
mikrospánok; znalosť pravidiel cestnej premávky v rôznych krajinách; rôzne 
typy ľudí v prostriedku.

121

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   121 2015.06.04.   10:47



122 dopRava a CesTovanie

2.  Porovnajte cestu jednotlivými dopravnými prostriedkami z hľadiska: rýchlosti, bez-
pečnosti, pohodlia, ceny, pocitov (stres, nuda, vzrušenie a pod.), výhod a pod.
Pozor na pravidlá stupňovania prídavných mien a prísloviek (nepravidelné stup-
ňovanie a stupňovanie opisom).
Príklad: Cesta autom je pomalá, autobusom pomalšia a vlakom najpomalšia.
Autom cestujeme pomaly, autobusom pomalšie a vlakom najpomalšie.

3.  Poznáte netradičné dopravné prostriedky, ktoré sa používajú v  iných krajinách 
a oblastiach?
Slovensko – Vysoké Tatry: .............................................................................................
Taliansko – Benátky: .......................................................................................................
Rusko: ...............................................................................................................................
Južná a juhovýchodná Ázia: ..........................................................................................
Japonsko, Francúzsko: ....................................................................................................
Maďarsko – Békešská Čaba: ...........................................................................................

Peter a Pavol sú študenti. Študujú v Čabe, ale bývajú v Kondoroši. Každý deň cestu-
jú do školy autobusom. Vstávajú skoro ráno, lebo bus odchádza o šiestej. V škole 
sú už pred ôsmou. Vyučovanie majú do tretej a potom utekajú na autobusovú sta-
nicu. Počas cesty busom si robia domáce úlohy alebo počúvajú hudbu. V autobuse 
neradi čítajú. Niekedy sa stretnú so svojimi kamarátmi a rozprávajú sa. Na stanici 
majú zaparkované bicykle, nasadnú na ne a za pár minút sú doma.

� Úlohy k textu

1. Napíšte otázky k textu tak, aby ste sa pýtali na zvýraznené slová.
 Pr.: Študujú v Čabe.  Kde študujú Peter a Pavol? 
2. Položte tieto otázky niektorému spolužiakovi a opíšte jeho cestu do školy.

V Bratislave fungujú električky, trolejbusy, autobusy, taxíky a bicykle. „Kde môže-
me nájsť metro?“ pýtajú sa turisti v Bratislave. „Metro tu nemáme,“ hovoria Brati-
slavčania. V našom hlavnom meste je metro len ilúzia. Michal Tučný, bratislavský 
architekt, hovorí: „Metro je rýchly, moderný a  pohodlný dopravný prostriedok. 
Bohužiaľ, neexistuje projekt metra v Bratislave. Nemáme tunel pod Dunajom a ani 
peniaze. Stavia sa prvá stanica metra na sídlisku Petržalka. Doprava v  meste je 
veľmi zlá. Poobede je zápcha, na moste autá stoja, autobusy niekedy nefungujú 
a taxíky nie sú lacné. Pomoc? Môžeme ísť pešo! Bratislava má pekné chodníky a je 
to zdravé.
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� Úloha k textu

Vypíšte z  textu dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy (MHD – systém 
hromadnej prepravy osôb v  rámci jednej obce alebo mesta). Rozdeľte ich na cestné 
a koľajové. 

� Samostatné úlohy �

1. Uvažujte, prečo je pre veľké mestá výhodné mať metro.
2.  Napíšte 5 zákazov, ktoré platia v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.
3.  Situácia v  autobuse. Do autobusu nastúpi revízor a  kontroluje cestovné lístky. 

Staršia pani nemôže nájsť lístok, je však presvedčená, že si ho pri vstupe označila. 
Hľadá v taške i vo vreckách. Nakoniec ho nájde, ale nie je označený.

  Napíšte krátky dialóg medzi revízorom a  staršou pani a  dramatizujte situáciu 
v autobuse.

 a) Revízor je veľmi trpezlivý a zhovievavý, nevypíše pani pokutu.
 b)  Revízor je veľmi netrpezlivý, neverí, že si pani štikla (označila) lístok. Vypíše 

jej pokutu.

Situácia: Klára bola s priateľmi na lyžovačke vo Vysokých Tatrách. Cestovali autom, 
no počas pobytu sa im jedno auto pokazilo. Klára a jej kamarátka Bea z Pešti musia 
ísť domov samy. Lyže a  ťažké plecniaky im odviezli. Na internetovej stránke ces-
tovných poriadkov www.cp.sk a www.elvira.hu si vyhľadali najlepšie spojenie Starý 
Smokovec – Budapešť – Békešská Čaba.

starý smokovec – košice

Dátum Odkiaľ/Prestup/Kam Príchod Odchod Pozn. Spoje

11. 12. Vysoké Tatry, Starý Smokovec, aut.st.
Poprad, AS MHD
Poprad – Tatry
Košice

>
15:53

17:24

15:36

16:14

Bus 706425
Presun asi 5 min.
Ex 121 Košičan

Celkový čas 1 hod. 48 min., vzdialenosť 114 km, cena 0,85, 5,30 EUR
i SAD Poprad a. s.; Poprad; 052/776 25 55 (Bus 706425)
i Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.; Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3; Informácie získate na čísle Kontaktného 
centra 18 188 (Ex 121)

košice – budapešť

Dátum Odkiaľ/Prestup/Kam Príchod Odchod Pozn. Spoje

11. 11. Košice
Budapešť-Keleti pu

>
21:31

18.02 EC 533 Rákóczi

Celkový čas 3 hod. 29 min., vzdialenosť 272 km, cena 27 EUR jednosmerný/20 EUR spiatočný
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.; Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3; Informácie získate na čísle Kontaktného 
centra 18 188
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budapešť – békešská Čaba 11. 12.

Odchod Príchod Celkový čas Vzdialenosť Cena Trieda 

23:30 01:52 2:22 196 km 3 705 Ft. P 2.

békešská Čaba – kondoroš: medzimestská doprava - autobus: 

M 5:15 5:45 7:10 M 8:00 9:00 Z 10:00 M 10:30 M 11:45 Z 12:35 13:00

13:55 M 14:15 15:50 M 16:35 16:40 M 18:00 + 19:00 Z 20:10 M 20:25 22:30

Legenda: M pracovné dni (pondelok – piatok)
 Z víkend (sobota – nedeľa)
 + sviatky a dni pracovného pokoja

� Úlohy k textu

Preštudujte si pozorne cestovné poriadky.
1. Odpovedzte na otázky:

Koľko dopravných prostriedkov musia využiť dievčatá na ceste domov?
Koľko kilometrov prejde zo Starého Smokovca domov Klára a koľko kilometrov Bea?
Koľkokrát bude musieť prestupovať Klára a koľkokrát Bea?
Kde budú mať obe dievčatá najviac času na prestup?
Kde sa budú musieť ponáhľať?
Koľko minút trvá cesta medzi autobusovou a železničnou stanicou v Poprade?
Koľko minút bude čakať Bea s Klárou na rýchlik do Békešskej Čaby?
Ako dlho bude cestovať zo Starého Smokovca domov Klára a ako dlho Bea?
O koľko kilometrov je dlhšia Klárina cesta?
O koľko hodín kratšie bude sedieť vo vlaku Bea?
Koľko eur zaplatí za lístky Klára a koľko eur Bea? (Pozor! Výhody pri medziná-
rodnom lístku, v Maďarsku má Klára 50% zľavu, kurz 1 euro = 295 forintov.)
Na ktorom telefónnom čísle sa môžu dievčatá dozvedieť informácie napr. o meš-
kaní vlaku?
Akými druhmi vlaku budú dievčatá cestovať?
Aké mená majú vlaky, ktorými budú dievčatá cestovať? Od čoho sú tieto mená 
odvodené?
Stihne Klára posledný autobus do Kondoroša?
Ako dlho by bola Klára na železničnej stanici sama, keby čakala na prvý ranný bus?

� Samostatné úlohy �

1.  Klára príde do Čaby v noci, na najbližší spoj domov musí dlho čakať. Čo by ste 
robili na Klárinom mieste? (Použite podmieňovací spôsob.)

 Keby som bola na Klárinom mieste, ...........................................................................
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2. Doplňte dialógy.
Autobus 706425: Starý Smokovec – Poprad
Vodič: Dobrý deň, kam to bude?
Klára:  Prosím si ......................................................

........................
Vodič:   Máte aj batožinu? Mám otvoriť batožino-

vý priestor?
Klára:  Nie, netreba. Máme len tieto dva ruksa-

ky.
Vodič:  To je v poriadku, môžete si ich zobrať k sebe. Poprosím ....................... eur.
Klára:  ........................................
Vodič: 30 centov späť. Ďakujem! Príjemnú cestu!
Klára: ..................................

Poprad – Tatry, železničná stanica:
Klára:  Dobrý deň. Dva lístky na Košičan 

do .....................
Pokladníčka:  Jednosmerné alebo spiatočné?
Klára:  ..................................................Mies-

tenka je povinná?
Pokladníčka:  Nie, len v označených vozňoch. Po-

zriem vám, ako je vlak obsadený. 
Zatiaľ sa predalo 20 miesteniek. Bu-
dete si prosiť aj miestenku?

Klára:  Ďakujeme, stačia len lístky. Koľko 
platím?

Pokladníčka:  Spolu to bude ........................................ eur.
Klára:   Nech sa páči. A prosím vás, viete mi povedať, z ktorého nástupišťa 

odchádza?
Pokladníčka: Prvé nástupište, koľaj dva. Musíte sa poponáhľať, práve prichádza.
Klára: ..................................................

Košice, železničná stanica:
Klára:  Dobrý deň. ..............................................................................
Pokladník: ................................................................................................
Klára:  Mohli by ste mi povedať, koľko stojí jednosmerný a koľko spiatočný?
Pokladník: ......................................................................................................
Klára:  V tom prípade vás poprosím ....................................... Na aké dlhé ob-

dobie platí?

Vodič:  To je v poriadku, môžete si ich zobrať k sebe. Poprosím ....................... eur.

Pokladníčka:  Spolu to bude ........................................ eur.
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Pokladník: Jeden mesiac, teda do ........................................
Klára: ................................................................................
Pokladník:  K medzinárodnému lístku miestenku nepotrebujete. Vlak je plne ob-

sadený len v piatok a v nedeľu. Miestenka stojí 2 eurá.
Klára: ................................................................
Pokladník: Ak to bude všetko, platíte .........................................................
Klára: Môžem platiť kartou?
Pokladník: Samozrejme! Zadajte PIN a potom stlačte zelené tlačidlo.
Klára: Ešte jedna otázka. Kedy má príchod do Budapešti?
Pokladník:  Ak nebude meškať, tak ..............................................................................
Klára: Ďakujem. Dovidenia!
Pokladník: Dovidenia!

3. Doplňte údaje do lístka.

CESTOVNY LISTOK
FAHRSCHEIN

02 DOSPELY / 
ERWACHSENER

PLATNY/GUELTIG  -
Z/VON/DE DO/NACH/A TR./KL.

VIA: KOSICE - - 
Celkom karta

EUR

4.  Opíšte cestu Kláry a Beáty. Doplňte do textu vhodné tvary slovies: nastúpiť - vystú-
piť – prestúpiť –– ustúpiť – pristúpiť – zastúpiť – zostúpiť – stúpiť.
V Poprade dievčatá veľmi rýchlo ....................................... z autobusu a ponáhľa-
li sa na vlakovú stanicu. Podľa cestovného poriadku .............................. ešte raz 
v Košiciach. Vlak práve prichádza. Keď Klára ................................. na prvý scho-
dík, nechtiac ............................. Beáte na nohu. Bea už nevedela ani o krok ..............
.................................. Nakoniec sa im podarilo úspešne ......................................... do 
správneho vozňa. Pohodlne sa usadili. V kupé boli samy. V Margecanoch k nim 
............................................. mladá žena s dvomi deťmi, ktorá hneď utekala do je-
dálenského vozňa kúpiť džúsy, a tak ju museli pri deťoch ......................................

5.  Doplňte k podstatným menám správne výrazy: čakáreň, úschovňa batožín, celý, 
EuroCity (EC), lôžkový, študentský, ležadlový, expresný, bufetový, súpravový, je-
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dálenský (reštauračný), nástupište, polovičný, pre matky s deťmi, jednosmerný, 
poštový, batožinový, zľavnený, InterCity (IC), nákladný, spiatočný, poštový, 1. 
triedy, osobný, pre dámy, rýchlik, pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a invalidov, miestenka, pokladňa, klimatizovaný, s chodbou uprostred, zrýchle-
ný, otvorený, letenka, kupé, zmeškaný, nástupište, pokuta, výpravca, sprievodca/
sprievodkyňa, cestovný poriadok, pokuta
lístok   vlak   vozeň   stanica

6. Napíš jedným slovom.
miesto, kde kupujeme cestovné lístky ..........................................................................
miesto, kde čakáme na vlak ...........................................................................................
miesto, časť staničnej budovy ........................................................................................
časť vlaku, v ktorom sú ľudia alebo tovar .....................................................................
kufor, plecniak alebo tašky .............................................................................................
informácie o príchode a odchode vlakov ....................................................................
obyčajný vlak na prepravu ľudí ......................................................................................
človek, ktorý cestuje bez cestovného lístka ..................................................................
ľudia, ktorí využívajú dopravu na presun z miesta na miesto ....................................
ženy, ktoré vo vlaku kontrolujú cestovné lístky ..........................................................

Okrem pozitívnych stránok, ktoré doprava so sebou prináša, má doprava a motoriz-
mus veľa záporných stránok. Jednou z najzávažnejších sú dopravné nehody. S roz-
vojom motorizmu sa ich počet zvyšuje. Dochádza pri nich k stratám na životoch, 
k ťažkým úrazom, často s trvalými následkami a k materiálnym škodám, či poško-
deniu životného prostredia.

SMIŽANY – Silný náraz zobudil obyvateľov Smižian o pol druhej nadránom. Mladý 
vodič na Felícii vrazil do kovového plota na moste. Spolu so spolujazdkyňou skončil 
v rukách záchranárov. Pre vodiča sa však problémy ani zďaleka neskončili. 

Cesta mladých ľudí, ktorí šli po svojich kamarátov z chaty, sa skončila po pár 
kilometroch. Vodič nestihol pred nárazom zrejme ani zareagovať, keďže pri nehode 
neboli žiadne brzdné dráhy. Zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnos-
tiam. Na mieste sa tiež polemizovalo o tom, že údajne obaja neboli pripútaní. Poli-
cajti dychovou skúškou u vodiča namerali 2,17 promile. 

Televízii JOJ sa podarilo zistiť, že posádka vozidla vyviazla z nehody iba so škra-
bancami a modrinami. Hospitalizovaní sú na chirurgickom oddelení. 
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Dopravní policajti vodiča obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky. Dvadsaťročnému mladíkovi hrozí ročné väzenie. Nehodou spôsobil 1000-eu-
rovú škodu.  

� Úloha k textu

Prerozprávajte stručne danú situáciu z pohľadu:
a) dopravného policajta
b) záchranára
c) obyvateľa Smižian
d) vodiča

� Samostatné úlohy �

1. Napíšte aspoň 5 pravidiel ako prechádzať dopravným nehodám.
2. Ako môže byť potrestaný vodič, ak tieto zásady poruší?
3. Označte, čo ako účastník dopravnej nehody urobíte.
 a) zavolám na číslo 112 a oznámim dopravnú nehodu
 b)  poskytnem podľa svojich schopností a možností prvú pomoc zraneným oso-

bám
 c) vytiahnem z auta všetky osoby a cenné veci
 d) urobím si niekoľko fotografií a dám ich na facebook 
 e) zostanem na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície a záchranky
 f) odtlačím auto, ak zavadzia ostatným vodičom
 g)  umiestnim výstražný trojuholník a upozorním ostatných vodičov na prekáž-

ku na ceste
 h) odídem čo najskôr z miesta nehody a nechám všetko na iných okoloidúcich
 i) identifikujem sa, ak si to vyžiada policajt alebo záchranár
 j) keď príde televízia, milo sa usmievam do kamery a zakývam rodičom
4. Spojte stĺpce. Kam sa na Slovensku dovoláte na týchto číslach?

158  jednotné európske číslo tiesňového volania na privolanie záchranných 
zložiek

112 polícia
155 hasiči
150 mestská polícia
159 rýchla zdravotnícka pomoc
18 155 horská záchranná služba
18 300 letecká záchranná služba
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5.  Porovnajte tabuľku dopravnej nehodovosti v krajoch na Slovensku. Chýbajúce úda-
je doplňte

Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE SR

2011 635 307 401 395 497

2012 291 280 353 404 309 357

+/– -59 –31 –48 –104 –2 –122

Pohodlne, rýchlo...
bezpečne? 
Lietadlo je podľa štatistických údajov naj-
bezpečnejší prostriedok. Čísla však ne-
presvedčia tých, ktorí sa lietania boja.

Strachom z lietania – aerofóbiou, trpia 
podľa odhadov odborníkov asi štyria ľudia 
z desiatich. Mnohí pociťujeme pred letom 
miernu nervozitu, búšenie srdca, krútenie 
žalúdka, bolesť hlavy, kropaje potu po celom 
tele... Niektorých ľudí sa však zmocní panika, 
ktorú nedokážu sami zvládnuť. Strach z lie-
tania s postupujúcim vekom vzrastá. Najviac 
sa, prirodzene, bojíme lietať pre možný pád 
lietadla. Ženy sa na základe štatistík navyše zvyknú obávať únosu lietadla alebo te-
roristického útoku. K tomu sa môže pridružiť klaustrofóbia, čiže strach z pobytu v 
uzavretom priestore, prípadne strach z výšky. Mnohých mužov sa strach zmocňuje 
aj preto, že počas letu nemajú pod kontrolou dianie v kokpite a všetko závisí len od 
pilota. 

Lietaniu sa však v súčasnosti v mnohých prípadoch ťažko vyhneme, keď musíme 
absolvovať zahraničné pracovné cesty alebo sa vyberieme na exotické dovolenky. 
Väčšina ľudí rieši strach štamperlíkom. Alkohol môže celú situáciu ešte zhoršiť. 
Ak si dáte pohárik, ešte viac stúpne adrenalín. Aj po káve vám začne biť srdce ako 
šialené. Použite iné drobné triky. Na cestu sa oblečte veľmi pohodlne. Balenie si 
nenechajte na poslednú chvíľu. Pozornosť venujte príručnému kufríku, vyhnete sa 
dlhým radám pri registrácii a vážení batožiny. Niekedy na upokojenie stačí sadnúť si 
na správne miesto, radšej si priplaťte rezerváciu konkrétneho miesta. Pred letom si 
dajte niečo ľahké pod zub, zeleninový šalát, cestoviny či chudé mäsko. Nepozerajte 
katastrofi cké fi lmy, ani dokumenty o páde či únose lietadla. Pri návale paniky dý-
chajte pravidelne, výdych musí byť dlhší ako nádych. 
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� Úlohy k textu

Odpovedzte na otázky.
1. Ako sa odborne nazýva strach z lietania?
2. S akými fóbiami sa často spája?
3. Z čoho konkrétne majú strach ženy a z čoho muži?
4. Aké symptómy má fóbia z lietania?
5. Zostavte pre cestujúcich príručku (manuál) Ako sa vyhnúť strachu z lietania.

� Samostatná úloha �

Pani Slováková cestuje na služobnú cestu do Prahy letecky. Letenku si objednala 
z Bratislavy. Logicky usporiadajte časti telefonického rozhovoru pani Slovákovej a ope-
rátora Slovenských aerolínií.
Pani Slováková: Máte, prosím vás, voľnú letenku na 7. septembra do Prahy?
 Okolo obeda.
 Môže byť. Mohli by ste mi ju rezervovať?
 Koľko stojí jednosmerná letenka?
 Ďakujem. Dopočutia.
 Nie, zatiaľ neviem, kedy sa vrátim späť.
 Koľko trvá let? 
 Terézia Slováková. A zaplatím cez internet banking.
Operátor:  Dobrý deň, Slovenské aerolínie, čo si želáte?
  Moment. Priamy let na 7. septembra už voľný nie je. Môžem vám 

rezervovať let na 8. septembra.
 Kedy chcete letieť?
  Priamy let 8. septembra o 13.20 stojí 170 eur. Na aké meno bude 

letenka?
 Odlet z Bratislavy je o 13.20.
 Priamy let trvá asi hodinu. V Prahe ste o 14.25.
 Vystavím vám spiatočnú letenku?
 V poriadku. Príjemný let. Dopočutia.

� Samostatná úloha �

Zamyslite sa nad tým, aký význam má dopravná výchova v základnej škole.
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Cestovný ruch. Dovolenka
Rozvoj dopravy výrazne ovplyvňuje rozvoj cestovného ruchu. Cestovný ruch je od-
vetvie hospodárstva, ktoré zabezpečuje činnosti zamerané na cestovanie a násled-
ný pobyt (ubytovanie a stravovanie). Cestovný ruch sa delí podľa destinácií. Medzi 
základné destinácie patria more, hory, zážitkový turizmus v mestách, náboženský 
turizmus a športový turizmus, keď ľudia cestujú za majstrovstvami, turnajmi a pod. 
Špecifickým druhom turizmu sú kúpele a strediská zamerané na rekondičné pobyty. 
Pobyty zamerané na výučbu cudzieho jazyka v cudzej krajine patria k najobľúbenej-
ším medzi mladými ľuďmi. V dnešnej dobe sú veľmi populárne cesty do neobýva-
ných a neprebádaných oblastí.

Medzi služby cestovného ruchu nezaraďujeme len sprievodcovské a ubytovacie, 
ale aj gastronomické, informačné, propagačné, dopravné, poisťovacie, kultúrne a iné 
služby. 

Klienta služieb cestovného ruchu nazývame turista. Svetová organizácia cestov-
ného ruchu OSN (UNWTO) definuje turistu ako osobu, ktorá strávi najmenej 24 
hodín a  najviac jeden rok mimo svojho domova, nemá z  tejto destinácie príjem 
a neruší svoje právne vzťahy s domovom, kam sa nakoniec vráti.

Začiatky cestovného ruchu na Slovensku sa dávajú do obdobia, keď na ňom Ri-
mania zakladali kúpele. Príčiny rozvoja boli rôzne. V priebehu histórie sa ich výz-
nam menil. Najprv to boli obchodné cesty. Z náboženských dôvodov sa uskutoč-
ňovali pútnické cesty. Liečebné účinky termálnych vôd po Rimanoch spoznali aj 
Slovania. O horské oblasti sa začali zaujímať rekreanti až v 19. storočí. Kultúrnohis-
torické pamiatky sa začínajú doceňovať až v súčasnosti.

Cestovný ruch na Slovensku je zastrešený Slovenskou agentúrou pre cestovný 
ruch, ktorá propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu a prispieva k tvorbe pozitívne-
ho obrazu Slovenska v zahraničí. 

Lexika
Destinácia – cieľová stanica; lokalita ponúkaná cestovnou kanceláriou
Kúpele (pomn., m. r.) – miesto s liečivými prameňmi alebo klímou (a s príslušnými 
liečebňami)
Špecifický – príznačný, charakteristický pre niečo, pre niekoho, zvláštny, osobitý
Gastronómia – náuka o kuchárskom umení i záľuba vo vybraných jedlách, labužníctvo
Propagácia – verejné oznamovanie niečoho
Poistiť, -í, -ia – zabezpečiť vyššiu bezpečnosť
Zastrešiť, -í, -ia – pokryť strechou i zahrnúť , obsiahnuť podriadené zložky
Marketing –u, m. r. – výskum trhu z hľadiska potrieb výroby a obchodu, usmerňovanie 
hospodárskej činnosti
Ruch –u, m. r. – čulý a hlasný pohyb (ľudí, vozidiel a p.) i usilovná činnosť, aktivita
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� Úlohy k textu

Odpovedzte na otázky.
1. Aké služby zabezpečuje cestovný ruch ako odvetvie hospodárstva?
2. Vymenujte klasické i moderné druhy turizmu.
3. Koho podľa UNWTO možno označiť pojmom turista?
4. Napíšte základné medzníky v dejinách turizmu.

� Samostatná úloha �

Vytvorte mapu ø mysle Formy cestovného ruchu 
geografické hľadisko (vnútorný, národný, zahraničný, medzinárodný, regionálny), 
počet účastníkov (individuálny, kolektívny, masový, ekologický), vek návštevníkov 
(mládežnícky, rodinný, seniorský), prevažujúce miesto pobytu (mestský, prímestský, 
vidiecky, horský, prímorský), ročné obdobie (sezónny, mimosezónny, celoročný), 
spôsob organizovania (individuálny, organizovaný), použitý dopravný prostriedok 
(železničný, lodný, letecký, mototuristika), hľadisko dynamiky (pobytový, putovný), 
sociologické hľadisko (návštevy príbuzných a priateľov, sociálny, etnický)

Ako si vybrať správnu dovolenku
Cestovné kancelárie sa už koncom sezóny 
predbiehajú v lákavých ponukách na nasle-
dujúcu sezónu. Ako si vybrať správnu dovo-
lenku, aby sme neboli sklamaní ako v tomto 
roku alebo aby sme prežili niečo ešte vzru-
šujúcejšie? Oslovili sme za vás skúseného 
cestovného sprievodcu a  delegáta Mgr. Ju-
raja Ďalekého.
Redaktorka:  Ste sprievodcom už niekoľko 

rokov, stane sa vám, že vás vaši 
klienti prekvapia?

Juraj Ďaleký:  Zažil som už veru všeličo, ale musím vám povedať, že ma naši klienti 
stále dokážu prekvapiť. Ľudia si často vyberajú dovolenku bez uváže-
nia.

Redaktorka:  Na čo majú naši čitatelia myslieť pri výbere dovolenky?
Juraj Ďaleký:  Základom je zvoliť si destináciu a typ ubytovania. Ak nie ste dobrod-

ruh a nechcete ísť na vlastnú päsť, využite radšej služby cestovnej kan-
celárie, ktorú poznáte. Netreba za každú cenu na dovolenke ušetriť.

Redaktorka:  Nie je zbytočné vyhadzovať peniaze na poistenie?
Juraj Ďaleký:  Hoci je dovolenka hlavne o oddychu, mali by sme byť ostražití. Mnohí 
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cestovné poistenie podceňujú, a keď sa niečo stane, ľutujú. Poistka za-
hŕňa liečebné náklady v zahraničí, poistenie batožiny, zodpovednosť 
za škodu, úrazové poistenie, poistenie storna zájazdu, predčasného 
návratu i nevydarenej dovolenky a poistenie proti insolventnosti. Stojí 
nás 1,50 – 2,50 eur za osobu na jeden deň.

Redaktorka:  Ak predsa len chceme trošku ušetriť, no nie na kvalite dovolenky, 
oplatí sa viac last minute či first minute?

Juraj Ďaleký:  Podľa mňa je výhodnejšie kupovať dovolenku skôr, pretože za skorú 
rezerváciu je množstvo bonusov a výhod. Navyše má klient možnosť 
najväčšieho výberu, nemusí zobrať, čo ostalo.

Redaktorka:  Ktorá destinácia bude hitom sezóny?
Juraj Ďaleký:  Na zľavy do Turecka formou last minute budete čakať márne.
Redaktorka:  Kedy kam cestovať?
Juraj Ďaleký:  Každé ročné obdobie je vhodné na inú dovolenkovú destináciu. To 

by sme pri výbere mali brať do úvahy. Inak sa nám môže stať, že si 
extrémne vysokými teplotami pobyt pri mori zbytočne pokazíme. 
Letné mesiace sú vhodnejšie pre Stredomorie. Egypt i Dubaj majú síce 
celoročnú tradíciu, ale užijeme si ich najviac na jar alebo na jeseň. Do 
Karibiku môžeme cestovať hocikedy, no vyhnime sa mu na jeseň, keď 
sú tam časté hurikány.

Redaktorka:  Mnohí z nás si lámu hlavu nad niektorými názvami v cestovných ka-
talógoch. Dáte nám rýchlokurz?

Juraj Ďaleký:  Apartmán je ubytovanie v rodinných domoch, vilkách alebo pri ho-
teloch. Zväčša má dve miestnosti s kuchynkou a príslušenstvom. Po-
dobné je štúdio so spálňou, kuchynkou, kúpeľňou a obývacou časťou. 
Bungalov je jednoduché ubytovanie v  kempingoch. Pobytovú taxu, 
teda miestny poplatok, zaplatíme napr. v  Chorvátsku a  Bulharsku. 
Najväčšie pohodlie nám zabezpečí all inclusive.

Redaktorka: Ďakujem vám za dobré rady a prajem vám veľa spokojných klientov.

� Samostatná úloha �

1.  Milí čitatelia, aj keď dovolenky a výlety patria medzi veľmi príjemné časti nášho 
života, niekedy sa pár dní alebo pár hodín pred odchodom na ne poriadne stre-
sujeme. Veď to poznáte – čo pobaliť, koľko toho pobaliť, čo si obliecť na cestu, 
mám dosť peňazí?, nebude tam predsa len chladnejšie ako písali? Napíšte nám 
vaše tipy, ako sa vyhnúť preddovolenkovému stresu.

2.  Tieto rady si prečítali i Keco s Paľom a vybrali sa do cestovnej kancelárie.
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Katalóg cestovnej kancelárie Super dovolenka, s. r. o.
Chorvátsko – Hotel Alba
Popis strediska: Komplex hotela Alba a apartmánov sa nachádza v pokojnom prostredí asi 
500 m od centra malého dalmátskeho mestečka Sv. Filip i Jakov. Budovy hotela Alba a apart-
mánov Croatia sú umiestnené priamo na kamienkovej pláži s pozvoľným vstupom do mora.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby, možnosť jednej prístelky, izby pre handicapované osoby, TV/
SAT, telefón, chladnička, vlastné sociálne zariadenie, balkón, trezor. Vzdialenosti: pláž 80 m, 
nákupné možnosti 500 m.

Vybavenie hotela: recepcia s  trezorom s WIFI (za poplatok), reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň, obchod, nestrážené 
parkovisko.
Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetových stolov a večere výber z menu.
Pláž: kamienková s pozvoľným vstupom do mora (vhodná pre deti a neplavcov), slnečníky a ležadlá na pláži za poplatok.
Šport a zábava: tenisové kurty, plážový volejbal, vodné športy na pláži, požičovňa vodných bicyklov, kultúrny program 
v meste.
Doprava: individuálna alebo autobusová. Trasa cez Maďarsko do Chorvátska. Cesta autobusom od slovenských hraníc 
trvá cca 12 hodín.
Výlety: Šibenik a Národný park Krka. Plitvické jazerá. POLOPONORKA (loď v  tvare ponorky, pozorovanie podmorského 
života preskleným dnom – denné i nočné plavby).

Slovensko – Wellness centrum Patince –
Poloha
Wellness centrum Patince sa nachádza v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny, 15 km vý-
chodne od Komárna (smer Štúrovo), v blízkosti rieky Dunaj. Patince sú najjužnejšie položenou 
obcou na Slovensku. V jej blízkosti vyvierajú tri termálne pramene, ktoré sa vyznačujú vyso-
kým obsahom hydrouhličitanov, vápnika, horčíka a síranov. Termálny prameň vyvierajúci v 

areáli priaznivo pôsobí na pohybové ústrojenstvo a jeho choroby. Rekreačný areál sa rozprestiera na ploche takmer 30 ha.
Ubytovanie: Klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa a sociálne zariadenie, TV, rádio, telefón, chlad-
nička s minibarom, trezor, župan. ApArtmány: 4-lôžkový apartmán s 2 spálňami, obývacou izbou alebo 2-lôžkový apartmán 
s 1 spálňou, obývacou izbou a balkónom, klimatizácia, kúpeľňa so sociálnym zariadením, LCD TV, rádio, chladnička s mini-
barom, trezor, internetová prípojka. Možnosť priviesť zviera za poplatok 19 €/noc.
Stravovanie: Raňajky a večere formou bufetových stolov (7 eur/osoba), obedy výber z menu (4,50 eur).
Vybavenie: V areáli sú k dispozícii vonkajšie bazény – rekreačný aj detský. Okrem bazénov môžu návštevníci využiť tobo-
gan a umelo vybudované jazero. V areáli sú moderné športové ihriská, beach-volejbalové, mini golfové a tenisový kurt. Pre 
hostí je pripravená široká škála služieb priamo v hoteli – bazénový svet, saunový svet, masáže, balneologické procedúry, 
kozmetika. Reštaurácia, letná terasa, kongresové centrum, nočný bar, bowling, biliard. Parkovanie na kamerovo stráže-
nom parkovisku pri hoteli zdarma.
Služby: Pobyt Well (v cene) 4x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe, neobmedzený vstup do bazénového sveta, 
neobmedzený vstup do saunového sveta, neobmedzený vstup do fitnes centra, 1x diagnostika organizmu, 1x relaxačný 
zábal s bahnom, 1x magnéziový kúpeľ, 1x medový zábal, Kleopatrin tonizujúci kúpeľ, aqua aerobic, cvičenie Pilates. Pobyt 
možný aj na 7 nocí, k uvedeným službám bonus 2x diagnostika organizmu, ošetrenie tváre, 1x klasická masáž 30 min.
Doprava: vlastná.
Cena: Pobyt Well – 64 eur/osoba/noc. V cene nie je zahrnutá miestna daň za ubytovanie 1,65 eur/osoba/deň
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Česká republika – Praha
Poznávací zájazd s prehliadkou toho najlepšieho, čo Praha ponúka s návštevou typických 
Vianočných trhov + dobrý štandard ubytovania + doprava luxusným klimatizovaným auto-
busom + overený slovensky hovoriaci sprievodca počas celého pobytu.
1. deň: Odchod vo večerných hodinách z Prešova.
2. deň:  Príchod do PRAHY v ranných hodinách. Prehliadka historických pamiatok centra 

mesta (Václavské námestie, Staromestské námestie, nábrežie Vltavy, 
Karlova Univerzita, Židovská štvrť, Karlov most, Kampa), voľný program, 
následne prehliadka Vyšehradu - vyhliadková terasa, Kostol sv. Petra a Pavla. 
Večer ubytovanie, nocľah.

3. deň:  Raňajky. Malostranské námestie, Petřínske sady, Loreta, Pražský hrad. Voľný program spojený s preži-
tím typickej predvianočnej nálady na Vianočných trhoch, tie najkrajšie sa konajú na Staromestskom námestí. Na 
pražských vianočných trhoch si príde každý na svoje... Nádherne ozdobené mesto s početnými stánkami, v ktorých 
nájdete rôzne ľudovoumelecké výrobky, typické pre vianočné obdobie. Ak vám bude zima, zohrejú vás tradičné 
„vianočné nápoje“ – varené víno, grog alebo vianočný punč. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.

4. deň:  Návrat na Slovensko.
Doprava: klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov.
Plánovaná trasa: Prešov – Poprad – Žilina - Praha a späť.
Cena obsahuje: dopravu klimatizovaným autobusom, 1x ubytovanie s  raňajkami, služby sprievodcu CK, poistenie CK 
proti insolventnosti. 
Cena neobsahuje: komplexné cestovné poistenie 1,70€/os/deň, vstupy a ďalšie služby mimo programu. Cestovná kan-
celária Super dovolenka, s. r. o., si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní 
obsahu zájazdu.

3. Doplňte dialóg.
 V cestovnej kancelárii.

CK: Dobrý deň, čo si prajete?
Peter:  Dobrý deň! Chceli by sme objednať pre svojich rodičov super dovolenku. 

Bude to darček pod stromček. Naši rodičia majú stále veľa práce a stresu, 
musia si oddýchnuť.

CK:  Naša cestovná kancelária má dve veľmi atraktívne ponuky. Jeden pobyt je 
pätnásťdňový a druhý nie je časovo obmedzený.

Peter:  15 dní je dlho. Rodičia nemajú toľko voľného času. Máte nejaký zaujímavý 
wellness program? Môže byť v Maďarsku alebo na Slovensku.

CK: Samozrejme. Máme jednu novinku. Wellness hotel na Slovensku.
Peter:  Super, to sa našim rodičom isto bude páčiť! Môžu cestovať vlastným au-

tom?
CK: .............................................................................
Peter: Kde presne sa nachádza hotel?
CK: ...............................................................................
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Peter: Aké wellness služby poskytuje hotel?
CK: ........................................................................................................................
Peter:  Tak to sa mi páči! A čo strava? Naša mamička varí výborne, ale na dovo-

lenke chce, aby ju niekto obslúžil.
CK: ........................................................................................................................
Peter: Koľko bude stáť sedemdňový pobyt s plnou penziou?
CK:   Moment, musím to spočítať. Konečná cena bude ........................................
 eur. A rodičia budú mať aj bonus – .........................................................
Peter: Ďakujem za pomoc. Poradím sa ešte so sestrou.

4.  Doplňte do súkromného listu vhodné predložky: bez (2x), k, na (4x), namiesto, ne-
ďaleko, o (2x), po, počas, podľa, pred, s (3x), uprostred, v (4x), z, za,

Patince 20. 3. 2014

Milé naše deti!

Ďakujeme Vám ................ nádhernú dovolenku. Pricestovali sme ........... väčších prob-

lémov. ............... cesty ma Váš otec zabával vtipmi, tak som ani nezbadala a  už som 

vyťahovala kufre ..............  auta ............. parkovisku ............ hotelom. Izby sú úžas-

né, je ..........  nich všetko. Nemusím sa ................ nič starať. Na druhý deň ráno sme 

išli .............  lekárovi .................... diagnostiku organizmu, žiadne rady, žiadne čakanie 

a ............. hodinku som bola celá oblepená bahnom. Teším sa .............. Kleopatrin kúpeľ, 

ale ten bude až .............. návšteve fitka. Boli sme už aj ........... saune, chodí sa tam ............ 

plaviek, len .................. uterákom. 

Večer si ......................... plánovaného bowlingu ideme zatancovať. .......................... hotela 

je malá kaviarnička, kde hrá živá kapela. Dúfam, že ............................ parketu nebudeme 

sami.

...................... mňa je to najkrajší vianočný darček, aký sme ............ otcom dostali.

Doma je všetko ................ poriadku? Nezabudnite poliať............ stredu kvety a choďte 

................ Havom pravidelne von.

Dávajte .............. seba pozor!

Bozkávajú Vás

mama a oco.
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5.  Doplňte do Kecovho blogu chýbajúce slová v  správnej forme: predĺžený víkend, 
pánska jazda, splavovanie rieky, spontánna akcia, dovolenkový sen, národný park, 
vodičský preukaz, kemping.
Čauko, všetci,

rodičia ma cez prázdniny pustili s kamošmi na .................................... Bola to moja 

najlepšia dovolenka, nič sme neplánovali, bola to ............................................. Všet-

ko vymyslel môj bratranec Fero. Je z nás najstarší a má už ....................................

....... Išli sme jeho autom na Slovensko, kde sme si objednali rafting v ...................

........................... Pieniny. Boli sme tam len tri dni, no tento .......................................

.... stál zato. ............................................................. Dunajec bolo fantastické a plné 

adrenalínu. Skákali sme i bungee jumping. Rieka bola krištáľovo čistá a nádherná. 

Bývali sme v ............................................ a každý večer sme si robili táborák, spievali 

a rozprávali sme sa.

Takáto jazda je ............................................. každého tínedžera.

Zdraví Vás

Keco
6. Logicky usporiadajte vety a očíslujte ich.

Ahoj, Bea,
musím Ti napísať o poznávacom zájazde v Prahe.
............  Koncom augusta som si zbalila plecniak a vybrala 

som sa na Slovensko.
............  Čakal nás náročný deň. Námestia, Karlova univer-

zita, Vyšehrad.
............  Vlak z Košíc do Prešova som nestihla, tak som šla 

stopom.
............  Prežila som nádherné 4 dni. Ešte ostanem niekoľko dní v Prešove u ka-

mošky.
...........  Noc som už strávila v autobuse cestovnej kancelárie Super dovolenka, 

s. r. o., na trase Prešov - Praha. 
..........  Bolo to vzrušujúce. Mala som šťastie, po 15 minútach zastavilo pri mne 

auto s košickou ŠPZ-kou.

............  Prežila som nádherné 4 dni. Ešte ostanem niekoľko dní v Prešove u ka-
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.......... Maj sa krásne. Uži si koniec leta.

.......... Ráno som behala po nábreží Vltavy spolu so zatúlanými psami.

..........  Nasledujúci deň som popíjala vianočný punč len pár krokov od českej 
tenistky Petry Kvitovej.

� Samostatná úloha �

Napíšte list svojmu známemu, v ktorom ho budete informovať o  svojej úžasnej do-
volenke. Snažte sa ho presvedčiť, aby navštívil rovnakú lokalitu. Porozprávajte mu o:

destinácii, ktorú ste navštívili,
ceste na miesto pobytu,
forme ubytovania a spôsobe stravovania,
aktivitách, ktoré ste realizovali; fakultatívnych výletoch,
výhodách a nevýhodách pobytu.

Použite frázy: zahrnutý v cene pobytu, prehovárať niekoho, vyhnúť sa problémom, 
stálo to zato.

Napíšte objednávku – triedny výlet
Dokonavé nedokonavé
Na Slovensko sme cestovali vlakom.   Do Školy v prírode sme pricestovali po-

obede.
V autobuse niektorí čítali.  Katka prečítala celú knihu.
Iní lúštili sudoku.  Marcel vylúštil aj tie najťažšie.
Dvaja celou cestou spali.  Zaspali hneď, keď sme nastúpili do auto-

busu.
Učiteľka nám rozprávala rôzne príbehy. Porozprávala nám aj jeden horor.
Po príchode som hľadala svoj ruksak. Našla som ho celkom na spodku.
Hneď sme fotili Tatry. Odfotili sme aj medveďa.
Jedli sme vo veľkej jedálni. Vždy sme sa najedli dosýta.

� Samostatná úloha �

Predstavte svoje mesto ako atraktívnu turistickú destináciu. Konkretizujte, čo všetko 
turistom môže poskytnúť. Zamerajte sa na možnosti ubytovania, dopravy, kultúrneho, 
športového i spoločenského vyžitia, gastronómie a pod.
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MÓDA A MÓDNE TRENDY

Hra na stajlistu
Aj vy si viete povzdychnúť nad tým, ako skvelo vyzerajú celebrity na červenom ko-
berci i mimo neho? Celkom vás chápeme, no nezabúdajte na tajnú zbraň, ktorú 
majú. Často ňou nie je dokonalý vkus, vyšperkovaný štýl ani bystré oko, ale osobný 
stajlista. Vyberie, oblečie a perfektne doladí. 

Mať takého doma, to by bolo, však? Žijeme však v celkom bežných nehollywood-
skych podmienkach a tak si musíme poradiť samy. Čo však odporúčajú spomínaní 
stajlisti?
1. Poznať tvar svojej postavy.
2. Nebáť sa sťahujúcej bielizne.
3. Naučiť sa robiť s farbami.
4. Staviť na perfektné lodičky.
5. Nevynechávať posezónne výpredaje.

Klára sa s priateľom zúčastnia v priebehu týždňa na niekoľkých podujatiach. 
Pomôžte im vybrať vhodné oblečenie. Škola, divadlo, plaváreň, ihrisko, stužková sláv-
nosť:
Navrhujem, aby si Klára obliekla (A).................................
Kláre by som navrhla (odporučila, A)...............................
Klára by si mala obliecť (A).................................................
Klára si môže obliecť (A) ....................................................
Klára by mala mať na sebe (A) ..........................................
Kláre by sa hodil/-a/-i (N) .................................................

Dámska spodná bielizeň: podprsenka, nohavičky (tangá, boxerky), korzet, body, 
podväzkový pás, tielko, košieľka, kombiné, top, ponožky, pančuchy, podkolienky.

Panská spodná bielizeň: slipy, boxerky, tangá, trenírky, tielko, tričko, ponožky.
Dámske a pánske oblečenie: kabát, plášť, paleto, sako, kostým, oblek, pulóver, sve-

ter, rolák, tunika, blúzka, košeľa, polokošeľa, nohavice (rifl e – džínsy – texasky), 
legíny, sukňa, šaty.
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Športové oblečenie: vetrovka, overal, kombinéza, mikina, tričko, tepláky, šortky, 
bermudy, súprava, plavky, bikiny, tankiny.

Domáce oblečenie: pyžamo/pyžama, župan, domáca súprava.
Obuv: čižmy, topánky, sandále, tenisky, lodičky, baleríny, mokasíny, papuče, šľapky, 

kroksy, žabky.
Doplnky: opasok, kravata, motýlik, čiapka, šilt, šatka, šál, rukavice, kabelka, taška, 

ruksak.
Prívlastky: kožený, kožušinový, hodvábny, saténový, bavlnený, úpletový, vlnený, 

pletený, čipkovaný, vystužený, tehotenský, materský, tvarujúci, bezšvový, luxusný, 
dvojdielny, káro (kárový, kockovaný), prúžkovaný, bodkavý (bodkovaný, bodkas-
tý), nylonový, silonový, farebný, bezšvový, fleecový, športový, kokteilový, farebný, 
jednofarebný, prestrihnutý, s kosticami, s vysokým podpätkom (opätkom), s čip-
kou, s krátkym/dlhým rukávom, bez rukávov, nad kolená (mini), tesne pod ko-
lená (midi), po členky (maxi), s potlačou, s bodkami, s výstrihom (dekoltom), so 
šiltom, s kapucňou, bez kapucne, s golierom, bez goliera, s pukmi (priehybmi), 
bez pukov (priehybov), so sponou, bez spony, s manžetou, bez manžety.

� Samostatné úlohy �

1.  Vyhľadajte slová v množnom čísle, rozdeľte ich podľa toho, či pomenúvajú jednu vec 
(pomnožné podstatné mená) alebo viac vecí:

2. Nahraďte viacslovné pomenovania jednoslovnými (univerbizácia):
Príklad: balónový plášť – baloniak
jarný kabát  stojatý golier silonové pančuchové nohavice
zimný kabát čiapka so šiltom nylonové pančuchové nohavice
šnurovací živôtik  pančuchové nohavice kokteilové šaty 
plášť do dažďa rukavice s palcom podväzkové pásy

Móda
Móda to nie je len odev. Móda je aj úprava tváre, účes, ale aj 
stolovanie, bývanie, literatúra, hudba, výtvarné umenie, archi-
tektúra, celé naše prostredie, náš život, celý náš svet. Slovo móda 
je odvodené z latinského slova modus, čo znamená spôsob, teda 
spôsob bývania, obliekania atď. Móda je spojená s túžbou člove-
ka po zmene, originalite, novosti. Móda vyjadruje tvorivé hľada-
nie nového, azda aj lepšieho v našom živote. Pre niektorých je 
móda forma umenia, pre iných viera. Móda je jazykom znakov a symbolov, ktoré sú 
neverbálne komunikačné prostriedky jednotlivcov a skupín. Móda vo všetkých jej 
podobách, či už od tetovania, zdobenia piercingom až po najnovšie účesové trendy 
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je najlepšia cesta ako vyjadriť svoju 
individualitu.

Móda existuje od nepamäti a ľu-
dia mali vždy potrebu odlišovať sa od 
iných a dávať tak najavo svoj sociál-
ny a ekonomický status. Móda úzko 
súvisí s estetickými normami, teda 
so všeobecne prijatými predstavami 
ľudí o tom, čo je krása. Spoločenstvo 
pokladá za módne to, čo je všeobecne 
prijaté, teda čo sa stalo normou. 

Estetické zákony si vyžadujú súlad 
a krásu i v spôsobe obliekania. Vkus-
né a starostlivo vybraté oblečenie vy-
jadruje úctu človeka k sebe i k ostatným ľuďom. Pre obliekanie by mala platiť zásada 
účelnosti a estetickosti. Existujú však určité kritériá, ktoré majú všeobecnú platnosť. 
Moderný odev musí byť predovšetkým funkčný. To znamená, že strih a materiál ne-
môže brániť človeku v činnosti, v pohybe. Funkčnosť odevu závisí od cieľa, na ktorý 
ho chceme používať. Iný je športový, iný pracovný a iný spoločenský odev.

Pracovný odev má predovšetkým umožniť potrebný pohyb, má chrániť ľudské 
telo pred prachom, nečistotou, infekciou, chladom alebo teplom. Športové oble-
čenie má pre každý šport špecifi cký charakter. Preto má rôzny strih, je z rôzneho 
materiálu, má rôznu štruktúru. Na spoločenský odev kladieme určité vžité požia-
davky. Na ofi ciálnych pozvánkach býva zvyčajne v ľavom dolnom rohu pokyn, aké 
spoločenské oblečenie sa pre danú príležitosť vyžaduje. Nie každý vie, že pravidlá 
obliekania sú v civilizovanom svete záväzné.

Lexika
Jednotlivec – jednotlivý človek, indivíduum, jedinec, osoba
Vyjadriť, -í, -ia (čo) – slovami alebo ináč dať najavo, oznámiť i znázorniť, stvárniť
Status, -u m. r. – stav, postavenie, situácia
Súvisieť, -í, -ia (s kým, s čím, bezpred.) – byť vo vzájomnom vzťahu, spájať sa, vzťahovať 
sa
Súlad, -u m. r. – zhoda, harmónia, ladenie
Platnosť. –i ž. r. – funkcia, účinok, efektivita
Umožniť, -í, -ia – povoliť, dovoliť i pomôcť
Opodstatnenie – odôvodnenie
Pokyn, -u m. r. – inštrukcia, návod
Od nepamäti – veľmi dlhý čas, ktorý si už nik nepamätá
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� Úlohy k textu

Odpovedzte celými vetami.
a) Vymenujte 5 oblastí, kde sa stretneme so slovom móda?
b) Z akého jazyka pochádza slovo móda?
c) Čo znamená v slovenčine slovo modus?
d) S túžbou po čom je spojená móda?
e) Aké statusy vyjadrujeme módou?
f) Čo si vyžadujú estetické zákony?
g) Ktoré dve zásady platia pri obliekaní?
h) Aké funkcie má pracovný odev?
i) Kde na pozvánke nájdeme, aké oblečenie je povinné?
j) Musí byť moderný odev funkčný? 

� Samostatná úloha �

Pripravte pozvánky na rôzne podujatia: oslava narodenín – grilovačka, stužková 
slávnosť, slávnostná recepcia – výročie školy, školský ples.

Na pozvánke musí byť čo najviac informácií. Formát pozvánky by mal byť praktický, aby 
sa pozvánka vošla do kabelky alebo saka. Kvalita papiera a samotné grafi cké prevedenie 
pozvánky veľa napovie o úrovni akcie.
Hostiteľ pozýva hostí v tretej osobe – „starosta obce  Ján Kováč pozýva pána…“
Uvedieme, o akú akciu ide – recepcia, večera, oslava, koncert, výročie fi rmy, návšteva 
významného hosťa zo zahraničia.
Nasleduje miesto a  čas konania spoločenskej akcie. Ak pozývame aj partnerov hostí, 
uvedieme za menom so sprievodom alebo s partnerom, s manželkou.
Do pozvánky môžeme dole tiež uviesť „pozvánka platí pre dve osoby“.
Na pozvánke by nemal chýbať dress code – druh oblečenie na akciu. Ten sa udáva len pre 
pánov. Žena má naopak podstatne viac možností a má za úlohu sa len zladiť s mužom.
Black tie – pre mužov to znamená obliecť si smoking a čierny motýlik. Žena si zoberie 
krátke večerné šaty alebo veľkú večernú róbu.
Dark suit – teda tmavý oblek, pre ženu sú najvhodnejšie krátke šaty (okrem plesu).
Formal dress – vyžaduje spoločenský odev, dáma môže mať krátke šaty alebo kostým.
Informal alebo casual – znamená neformálne oblečenie.
Unoffi  cial alebo lounge suit – znamená menej formálne oblečenie, pre muža sivý, vy-
chádzkový  oblek, môže byť aj so vzorom. Žena si zoberie kostým alebo kokteilky.
Summer casual bude znamenať tričko do saka, letné nohavice a mokasíny. Ženy letné 
šaty, krátka sukňa s odvážnym topom.
Festive casual je slávnostné oblečenie, ale neformálny úbor. Muži zvolia farebné alebo 
vzorované sako, košeľu so šatkou miesto kravaty, svetlé nohavice, ľahké šnurovacie to-
pánky. Ženy kokteilky, sukňu s topom alebo halenkou.
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Klárina najlepšia priateľka Tereza sa vydáva. Tereza 
je jedináčik, tak poprosila Kláru, aby bola jej prvou 
družičkou. Kláru čaká množstvo povinností nie-
len v deň svadby, ale aj pred ňou. Musí s Terezou 
navštíviť salón krásy. Dievčatá sa objednali do saló-
nu Madame. Tereza služby tohto salónu už niekoľ-
kokrát využila, Klára je tu prvýkrát.

Klára:  Dobrý deň. Som objednaná na 10.30, 
môžem vojsť?

Kozmetička:  Nech sa páči! Ste tu prvýkrát?
Klára:  Áno, ešte som na kozmetike nebola.
Kozmetička:  Odložte si veci do skrinky. Ja vám za-

tiaľ zapnem tvárovú saunu. Vy sa zatiaľ dôkladne odlíčte. Hlavne oči 
a obočie.

Klára: Ako dlho si mám naparovať tvár?
Kozmetička:   Asi 15-20 minút...
   Nech sa páči, môžete si ľahnúť. Vidím, že máte veľmi citlivú pleť, 

okrem komplexného ošetrenia pleti by ste potrebovali aj masáž tváre a 
dekoltu. Môžete sa zdržať 2 hodinky.

Klára: Samozrejme, dnešný deň venujem skrášľovaniu.
Kozmetička:  Na pleť vám nanesiem upokojujúce sérum a masku s marhuľovým ole-

jom. Všetko necháme pôsobiť asi pol hodinu.
Klára: Mohli by ste mi ešte vyformovať obočie a nafarbiť ho?
Kozmetička: Chcete nafarbiť aj mihalnice?
Klára: Mihalnice nie, zvyknú sa mi zapáliť oči.
Kozmetička: Budete meniť farbu vlasov? 
Klára:  Áno, idem aj ku kaderníčke. Chcela by som oživiť svoju hnedú farbu 

o svetlejšie pramene a skrátiť vlasy.
Kozmetička:  Navrhujem vám, aby sme nefarbili obočie čisto čiernou, ale zmiešam 

čiernu s hnedou. Teraz oddychujte.
Po 40 minútach
Kozmetička:  Posaďte sa, prosím, k umývadlu. Nech sa páči vatu. Najprv si stiahni-

te obočie od koreňa nosa smerom von, až kým nebude vata čistá. Tu 
máte vatové tampóny na zvyšok tváre. Masku umyte najprv na čele, 
nakoniec líca. Ak sa vám zdá obočie tmavé, môžem ho vymyť špeciál-
nym mydlom.

Klára: Nie, ďakujem, obočie je akurát. 

tiaľ zapnem tvárovú saunu. Vy sa zatiaľ dôkladne odlíčte. Hlavne oči 
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Kozmetička:  Ešte vás dokončím. Na tvár vám dám upokojujúci hydratačný krém i 
tónovací krém.

Klára:  Ďakujem! Svadba je o 10 dní. Chcela by som sa objednať ešte na depi-
láciu nôh pod kolenom, lebo budem mať krátke šaty, a v deň svadby na 
líčenie. Niečo jemné, veľmi sa nemaľujem.

Kozmetička:  Ak by ste mali záujem, môžem vám dnes urobiť permanentnú kontúru 
pier, hornú a dolnú linku. Po tetovaní budú ústa asi štyri dni napuch-
nuté a citlivé. Pred svadbou by sme dali len tiene na rozjasnenie očí 
a dokončili mejkap. Je to drahšie, ale dlhšiu dobu nemusíte investovať 
do liniek na oči a tužky na pery.

Klára:  To znie dobre, môžeme to vyskúšať.
Po 85 minútach
Kozmetička: Ako budete platiť, v hotovosti alebo kartou?
Klára: Ak to bude viac ako 200 eur, tak kartou.
Kozmetička:  Kompletné ošetrenie citlivej pleti 29 eur, masáž 10 eur, úprava a farbe-

nie obočia 7,5 eur, permanentný mejkap očí 80 eur a zvyšok 130 eur.

Kým bola Klára u kozmetičky, Tereza sa rozhodla vyskúšať jednu novinku. Kryolipo-
lýzu. Svadobné šaty si objednala už pred mesiacom a trošku pribrala. Radila sa aj so 
svojou lekárkou, ktorá zmrazovanie tukových buniek nepovažuje za nebezpečné. Te-
reze postačí jedna procedúra, aby stratila 25 až 30 % tukových buniek v oblasti pása. 

� Úlohy k dialógu

Označte všetky správne odpovede.
� Klára bola pozvaná na:
a) oslavu narodenín b) konferenciu c) dovolenku d) svadbu
� Tereza je:
a) Klárina kamarátka b) prvá družička c) budúca nevesta d) kozmetička
� Salón krásy Madame už navštívila:
a) Klára b) Tereza c) Klára aj Tereza d) ani Klára, ani Tereza
� Dievčatá sa objednali do salóna:
a) týždeň pred akciou b) v deň akcie c) 5 dní pred akciou d) 10 dní pred akciou
� Klára sa objednala:
a) ku kaderníčke b) ku kozmetičke c) na manikúru d) na pedikúru
� Klára má
a) mastnú pleť b) suchú pleť c) citlivú pleť d) poškodenú pleť
� Pred komplexným ošetrením pleti si Klára musela:
a) vyzuť topánky b) napariť pleť c) odlíčiť tvár d) odložiť tašku
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� Okrem komplexného ošetrenia pleti si Klára dala:
a) upraviť obočie b) depilovať nohy c) odstrániť vrásky d) nafarbiť obočie
� Klára si nedala nafarbiť mihalnice, lebo
a) ich má riedke b) nepáčila sa jej farba c) sa bála d) má citlivé oči
� Klára si najprv umyla:
a) masku z líc b) farbu z obočia c) masku z čela d) olej z dekoltu
� Do svadby navštívi Klára kozmetiku ešte:
a) raz b) dvakrát c) trikrát d) štyrikrát
� Klára príde na kozmetiku, aby si dala:
a) nalepiť 3D mihalnice b) urobiť svadobné c) fotoepiláciu d) depiláciu
       líčenie         predkolenia
� Klára si nechala urobiť permanentný mejkap:
a) linku pier b) výplň pier c) obe linky očí d) výplň obočia
� Klára sa sama líči:
a) často b) občas c) nikdy d) príležitostne
� Klára platila za kozmetické služby:
a) menej ako 200 eur b) menej ako 250 eur c) viac ako 250 eur d) presne 250 eur
� Pred svadbou pribrala:
a) Klára b) Tereza c) Klára aj Tereza d) ani Klára, ani Tereza
� Kryolipolýza je:
a) zmrazovanie tukových  b) bezpečná metóda c) účinná metóda d) moderná metóda
     buniek

Ako to bolo...
V histórii odievania mal ideál krásy v rozličných obdobiach roz-
porné črty. 

Pre gotickú krásku bola typická esovitá prehnutá línia po-
stavy riešená vo vertikálach, s malou guľatou hlavou a hladkým 
účesom. 

Renesančná móda sa približovala k prirodzenej proporcii 
tela, k členitému riešeniu odevu. Talianska renesancia používala 
dekoratívnosť drahocenných materiálov. 

Španielska móda 16. a 17. storočia zošnurovala trupy na neuveriteľne úzky ob-
jem. Krinolíny a okružie vytvárali neprirodzený, nepohyblivý ideál, v súlade s požia-
davkou dôstojnosti a nádhery. 

Začiatkom 18. storočia bol u nás vydaný cisársky reskript, ktorým sa zakazovalo 
nosiť dovážané textílie. V českom sneme v roku 1615 bol plášť – šuba oficiálny 
odev, bez ktorého nesmeli úradníci ani občania vstúpiť na hrad. 

Secesná silueta 20. storočia v nevýraznej farebnej škále odmietala šnurovanie. 
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Vzniká nový typ odevu so zvonovou sukňou, ktorú doplňuje 
blúzka so stojatým golierom. Línia šiat sa štylizuje do seces-
ného tvaru S. Neodmysliteľnými odevnými doplnkami boli 
malé, ale aj rozmernejšie klobúky dekorované sušenými kvet-
mi, ovocím a vypchatými vtákmi.

Móda 20. storočia priniesla rozličné úpravy módnej línie 
od geometrickej, rozšírenej, po podobu presýpacích hodín, 
líniu X, H, A, púzdrovú líniu, no základom bolo štíhle zdravé 
telo, hygiena, hrdo vzpriamená postava. Niekedy sa vyžadovali 

chlapčenské typy s úzkymi bokmi bez poprsia, inokedy sa zdôrazňoval pás, dĺžka nôh. 
Po 2. svetovej vojne sa spotrebiteľskou skupinou stávajú mladí ľudia, nezávislí a 

ekonomicky sebestační. Presadzuje sa idol mladosti. To, čo sa pokladalo za krásne 
očami matiek, je nemožné v očiach dcér. Generačná skupina Hippies tvorila typickú 
módu, nohavice džínsového typu, orientálne, kvetinové prvky, fetišizmus, odhaľo-
vanie tela. 

� Úlohy k textu 

1. Zaraďte obrázky k jednotlivým obdobiam. 
2. Opíšte obrázky.
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� Samostatná úloha �

1.  Prečítajte text. Ceruzkou napíšte k jednotlivým informáciám značky:
 √ toto som vedel/-a
 + toto je pre mňa nová informácia
 ! veľmi dôležité, stojí za to, aby som to pochopil/-a
 – myslel/-a som, že je to inak
 ? tomuto nerozumiem
2. Informácie potom zaznačte do tabuľky.
3. Diskutujte o texte.

História líčenia
Prirodzenou súčasťou života temer každej ženy je okrem oblečenia i  skrášľovanie 
tváre. Mejkap má obrovskú moc. Dokáže skryť všetky nedostatky a  zvýrazniť to 
krásne. Môže vytvoriť nespočetné množstvo charakterov jednej osoby. Cesta vývoja 
mejkapu však trvala celé tisícročia a prinášala so sebou aj smrť. Medzi priekopníkov 
vo svete mejkapu sa zaraďujú starovekí Egypťania. Čierna linka okolo očí mala nie-
koľko funkcií. Sýtočierna farba ochraňovala ľudské oko pred nepriaznivými účinka-
mi ostrého afrického slnka a podľa vedcov mala aj dezinfekčné účinky. V iných sta-
rovekých kultúrach sa na rozjasnenie pleti používal napríklad ranný moč mladých 
chlapcov. Indiáni často namiesto líčidiel z prírodných zdrojov používali krv, buď 
menštruačnú, alebo krv padlých nepriateľov. 

Asi najväčšími majsterkami v nanášaní líčidiel boli gejše, vznešené spoločníčky, 
ktoré ovládali takmer všetky druhy umenia. No základom bolo zvládnutie dokona-
lej vizáže. To spočívalo v dokonalom nanesení bieleho púdru, vytvarovaní pier do čo 
najmenšej pusinky. Táto príprava mohla zabrať aj niekoľko hodín.

Talianska aristokracia sa v období renesancie venovala dosť bolestivej skrášľova-
cej procedúre. Aby opticky zvýšili svoje čelo, vytrhávali si nad čelom vlasy. Kto ich 
mal vytrhané viac, pôsobil urodzenejšie. Za výsadu šľachty bola považovaná i bledo-
sť. Tvár si bielili citrónovou šťavou, bielym olovom alebo prikladaním pijavíc k tvári 
na odsatie krvi. Na očné viečka a pery si nanášali arzén a druhý jed, výťažok z ľuľku 
zlomocného, si kvapli do očí, aby sa rozšírili zreničky a vyvolali zasnený pohľad. 

Barok asi najviac prial skrášľovacím praktikám. Šľachta sa bála cholery, ktorá sa 
údajne mohla prenášať aj vodou, a tak sa namiesto kúpania oblievala litrami parfu-
mov. Kráľovský dvor Ľudovíta XIV. bol veľkolepý, no rovnako veľkolepo zapáchal. 
Muži aj ženy nosili hrubú vrstvu mejkapu.

Najväčší z posledných škandálov kozmetického priemyslu vyvolala na začiatku 
dvadsiateho storočia maskara Lash Lure, ktorá bola vražedná. Dvanásť žien osleplo 
a jedna umrela na následky použitia tejto maskary. Obsahovala netestovanú chemi-
káliu. Tento škandál doviedol kozmetický priemysel k väčšej opatrnosti. 

30448 Kommunikáció szlo 1–160 korr4.indd   147 2015.06.04.   10:47



148 pRobLéMy MLadÝCh

PROBLÉMY MLADÝCH

� Hra/súťaž
Pracujte samostatne. Pospájajte písmená, musia ísť za sebou a každé písmeno pou-
žite len raz.

Paľo: Klára, Peter, kto sa bavil s mojím notebookom?
Klára: Čo vrieskaš! Nikto sa ti s ničím nebavil.
Paľo:  Ak si to nebola ty, tak to mohol urobiť len môj super braček. Peter, prečo si 

mi zmenil status a dal tam tú hlúpu fotku? Kto ti dovolil napísať, že som vo 
vzťahu s Erikou?
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Peter:  Je tam toho! Veď každý vidí, že si do nej 
buchnutý! 

Paľo: To nie je pravda!
Peter: Ak to nie je pravda, tak sa nevzrušuj!
Paľo:  Ty dobre vieš, že sa mi páči. Ale povedal 

som to len tebe, nemusel si to hneď roz-
trúbiť!

Peter:  Ako hneď? Snívaš o  nej už dobré štyri 
mesiace. Chcel som, aby si sa už konečne 
rozhýbal a niekde ju pozval.

Paľo:  Už ju asi nikde nepozvem. V  škole ma 
dnes ignorovala a  všetkým som na 
smiech. Ďakujem ti za takú pomoc!

Peter: Neboj! O pár dní na to všetci zabudnú.
Paľo:  Pochybujem! Prečítaj si komentáre! Ak to nedáš okamžite do poriadku, po-

viem mame, že som ťa videl fajčiť!
Peter: Paľo, to by si hádam neurobil!
Paľo:  Ale urobil! A keď sa už tak rád zabávaš na internete, pozri si stránku zodpo-

vedne.sk.

� Úlohy k dialógu

Doplňte časti súvetí a doplňte vhodnú spojku (lebo, že, aby):
Pavol kričal na Petra, .......... sa mu pomstil.
Peter napísal na Pavlov profi l, .......... sa mu všetci posmievajú.
Pavol žiadal Petra, .......... ho rozhýbal k aktivite.
Peter zmenil Pavlovi profi l, .......... dal všetko do poriadku.
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Pavol sa hneval na Petra, .......... si vyriešili spory medzi sebou sami.
Pavol sa v škole čudoval, .......... je vo vzťahu s Erikou.
Erika sa na Pavla v škole ani nepozrela, .......... zverejnil jeho tajomstvo.
Pavol sa rozhodol žalovať na Petra  
 mame, .......... mu zmenil status na sociálnej sieti.
Klára nechala bratov, .......... si prečítala o sebe v Paľovom profile.

Kyberšikana 
Ľudia, ktorí páchajú kyberšikanu, zneužívajú internet a mobilné telefóny na vydie-
ranie, ubližovanie, obťažovanie, ponižovanie, nadávanie, ohrozovanie či zastrašova-
nie. Tiež je známe internetové hlasovanie, napr. medzi spolužiakmi v triede, ktoré 
môže vážne ublížiť. Možno si povieš, že tebe sa také niečo nemôže stať. Riziko tu 
však je. Napríklad na sociálnej sieti ťa niekto, koho nepoznáš, požiada o priateľstvo. 
Ak mu žiadosť potvrdíš, bude vedieť, čo robíš, s kým sa stretávaš a bude si môcť 
pozrieť tvoje fotografie. Toto môže neznámy človek zneužiť. Ublížiť ti alebo nejakým 
spôsobom ťa zosmiešniť môže aj človek, ktorého pokladáš za kamaráta. Napríklad si 
nahrá nejakú scénku, ktorej si ty účastníkom, na mobilný telefón a môže toto video 
rozposielať ďalším známym. Tvoj kamarát možno správne neodhadne situáciu a pô-
vodne myslený žart sa môže stať pre teba naozaj bolestivým. Preto je dôležité, aby si 
bol počas trávenia svojho času na internete opatrný. Čo nie je na internete dôsledne 
chránené, to je verejné.

Tu je niekoľko rád, ktoré by ti mohli pomôcť, aby si sa práve ty nestal obeťou 
kyberšikany:

a) ...........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................................

d) ...........................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................
Bojovať s kyberšikanou je veľmi ťažké. Sťažnosti obetí problém väčšinou neriešia, 

naopak, vyhrotia ho. Riešenie však existuje. Radí psychologička Mgr. Mária Tótho-
vá-Šimčáková: „Voláme to tútorstvo priateľmi. Získať priateľov medzi tými ľuďmi, 
ktorí vám dajú šancu, hoci ich je málo, a tí potom môžu zakladať skupiny na vašu 
obranu. Nikdy nerobte zle tým, ktorí vám ubližujú. Naopak, prezentujte sa v pozi-
tívnom svetle. A buďte suverénnejší. 

Viac ako 60 % detí si na internete pozerá nevhodný obsah, aj keď vedia, že to 
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nesmú. Až tretina detí si četuje s neznámymi osobami a každé piate dieťa je ochotné 
sa s nimi aj stretnúť. Zakazovanie má nulový efekt.

Namiesto zákazu treba dieťa vzdelávať. Vysvetlite mu, že o pár rokov by sa za svoj 
profil mohlo poriadne hanbiť. Ovládať bezpečné surfovanie je rovnako dôležité, ako 
poznať pravidlá cestnej premávky.“

Cyberstalking – je on-line prenasledovanie vo virtuálnom prostredí. Útočník 
obeti posiela urážlivé, posmešné a výhražné správy, e-maily, esemesky.

Flaming je zverejňovanie urážlivých správ na internetových fórach a četoch s cie-
ľom vyvolať hádku. Útočník sa správa hrubo.

Grooming – je postupné budovanie dôvery s dieťaťom vo virtuálnom priestore 
tak, aby stratilo ostražitosť a súhlasilo so stretnutím.

Happy slapping – je natáčanie agresívneho alebo sexuálneho útoku na obeť a ná-
sledné zverejnenie videa s cieľom zosmiešniť obeť.

Phishing je aktivita, pri ktorej sa podvodník snaží od obete vylákať rôzne prístu-
pové heslá, najmä k bankovým účtom.

� Úlohy k textu

1.  Doplň do textu rady, ktoré by mohli pomôcť tvojim spolužiakom, aby sa nestali 
obeťou kyberšikany.

2. Doplň si slovnú zásobu. Pospájaj slovesá s ich významom:
 a)  -vydierať A. uberať niekomu na vážnosti, odsunúť ho na bezvýznamné 

miesto
 b) ubližovať B. vyvolať v niekom strach
 c) obťažovať C. násilne, agresívne niečo žiadať
 d) ponižovať D. hovoriť niekomu ostré, hrubé slová
 e) nadávať E. spôsobovať fyzickú alebo psychickú bolesť
 f) ohrozovať F. nepríjemne vyrušovať, spôsobovať nepokoj
 g) zastrašovať G. robiť niečo zlé 
 h) páchať H. priviesť niekoho do nebezpečenstva
 i) zneužívať I. použiť, využiť na niečo zlé, nečestné
3. Zistite, obeťou akého druhu kyberšikany sa stali Martina, Igor a Kristína.
 a)  Martina je veľmi uzavretá. Priateľov má len vo virtuálnom svete. S nimi sa 

dokáže rozprávať celé hodiny. Najlepšie si rozumie s Jankou. Iba jej Martina 
prezradila, že má bohatých rodičov a v  lete s  nimi odchádza na tri týždne 
do Dubaja. Janka bola zvedavá. Podarilo sa jej od Martiny zistiť i  to, že ich 
dom nebude nikto strážiť, lebo majú poplašný systém. A keďže Martina bola 
jedináčik, všetky bezpečnostné kódy tvoril jej dátum narodenia. Po návrate 
z dovolenky našli dom vykradnutý.
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 b)  Igor je najlepším žiakom v triede, no športové drevo. Raz po telesnej výchove 
ho spolužiaci násilím priviazali na lano a uzatvárali stávky, ako dlho vydrží 
visieť dolu hlavou. Aby Igorov pád na parkety videli aj tí, ktorí v škole chýbali, 
zavesili urobené video na sociálnu sieť. Pol roka sa Igorovi v škole posmievali 
i najmladší žiaci.

 c)  Kristína je veľmi fotogenická tínedžerka. Jej fotky na internete si všimol aj 
30-ročný Matej, ktorý sa jej predstavil ako reklamný agent. Po troch mesia-
coch presviedčania sa dala nahovoriť na natočenie reklamy na detské mydlo. 
Doma nič nepovedala, chcela sa pochváliť, až keď pôjde reklama v televízii. 
Jej tajomstvo odhalila mama omnoho skôr, keď videla jej fotografi u na bilbor-
doch na spodnú bielizeň. 

� Samostatná úloha �

Internet využívame aj ako prostriedok na zozná-
menie. Renáta býva v  susedstve Slovákovcov. Je 
gymnazistka, študuje v  Čabe. Chcela by sa zo-
známiť s chlapcom snov. Prečítajte si opis Renáty 
a  jej kritéria na chlapcov. Rozhodnite, ktorého si 
vyberie a prečo.

Doplňte tvary podmieňovacieho spôsobu slovies 
bývať, chcieť, chodiť, mať, plávať, pochádzať, vyze-
rať, behávať, cestovať a podľa potreby spojku keby.

Volám sa Renáta. Mám 17 rokov a študujem na 
čabianskom gymnáziu. Bývam v internáte. .........
.................................. sa zoznámiť s chlapcom, ktorý ............................ maximálne 21 
rokov, ...................................... dobre, ..................................... v Čabe alebo v internáte. 
Najlepšie by bolo, ..................................... z Kondoroša a jeho okolia, bol nefajčiar a ..
.................................. rád šport. Večer ...................... spolu ......................... alebo ...........
..................... Pretože mám rada hudbu a cestovanie, bolo by dobré, ............... rád ......
.......................... a ........................................ so mnou na koncerty. 
Mama: Peter, čo si urobil svojmu bratovi?
Peter: Ja? Nič! Len som mu chcel pomôcť.
Mama: Asi si mu nepomohol, keď na teba žaloval.
Peter:  On vám povedal, že som fajčil? Ja som to len raz vyskúšal, fakt. Ani mi to 

nechutilo, ver mi, mami. Nehnevaj sa!

.................................. sa zoznámiť s chlapcom, ktorý ............................ maximálne 21 
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Mama:  Život je ako šachová hra. Ja s otcom sme ti pravidlá povedali. Hraj tak, aby 
si sa nevyšachoval sám. Vážne som nečakala, že to vyskúšaš prvý ty, taký 
športovec.

Peter:  Viem, mami, nemusíš mi robiť prednášku. Z bioly som dobrý. Viem, že faj-
čenie spôsobuje až 24 chorôb, no bol som zvedavý. Z našej partie si už zapá-
lil každý, niektorí fajčia pravidelne. Nechcel som, aby sa mi posmievali.

Mama: Byť pasívny fajčiar tiež nie je výhra. Srdce i pľúca máš ohrozené rovnako.
Peter: Ty si vari nikdy neskúšala fajčiť?

tomáš má 20 rokov. Študuje na Segedínskej univerzite. 
Pochádza zo Sarvaša, ale starí rodičia bývajú v Kondoro-
ši. Často ich navštevuje, hlavne cez víkend. Rád hrá tenis 
a squash. Hľadá dievča, ktoré by vyzeralo dobre, bolo by 
dobrou kuchárkou a malo zmysel pre humor. Rozmýšľa, 
že po štúdiu pôjde pracovať do zahraničia. Má rád kino 
a televíziu. Rád chodí s kamarátmi do prírody, no nerád 
spieva pri táboráku, lebo nemá hudobný sluch. Je tiež mi-
lovníkom zvierat, doma chová psy a mačky.

Richard skončil gymnázium a teraz je bakalárom 
na univerzite. Je veľmi šikovný, jeden semester 
študoval aj na Slovensku. Chodil často na turistiku 
a v zime lyžovať. Hľadá pekné dievča, ktoré ovláda 
slovenčinu, pekne sa oblieka a zaujíma sa o vedu. 
Nie je veľkým fanúšikom športu, ale občas si ide 
zabehať alebo si pozrie dobrý futbalový zápas 
v telke. Je veľmi spoločenský. Kde je veľa ľudí, tam 
sa cíti najlepšie. Relaxuje na diskotéke alebo na 
koncertoch. V  lete navštevuje hudobné festivaly. 

Adam je 18-ročný gymnazista z  Čaby. Býva u  príbuzných, 
lebo popri štúdiu sa venuje profesionálne vodnému pólu, 
je členom čabianskeho mužstva. Už sa mu podarilo získať 
niekoľko medailí. Ako športovec veľmi veľa cestuje, preto 
je rád, keď môže voľný čas tráviť s  rodičmi a súrodencami 
v  Kondoroši. Keďže sú hudobnícka rodina, rád si zaspieva 
i  zahrá na gitare. Je fanúšikom rocku a  džezu. Chcel by si 
nájsť priateľku prostredníctvom internetu, lebo nemá veľa 
času chodiť do baru a na diskotéky.
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Mama:  Ok, priznávam sa. Nielen som vyskúša-
la, ale fajčila som, až kým som nebola 
tehotná s tvojou sestrou. Dnes by som 
už takú hlúposť neurobila.

Peter: A  čo oco, i  ten fajčil? Nikdy som ho 
s cigaretou nevidel.
Mama:  Ocovi odvykanie trvalo dlhšie. Aj dnes, 

keď trošku prechladne, už kašle, akoby 
mal tuberkulózu, a  hovorí, akoby mal 
v nose štopeľ. A keď ideme na turistiku, zadýcha sa prvý. 

Peter: To som si všimol, že funí ako lokomotíva.
Mama:  Nejako rýchlo si odbočil od témy. Nechcem ti robiť prednášku, ale mysli na 

to, že s cigaretou nevyzeráš ani dospelejšie, ani zaujímavejšie, ani ti nepomô-
že vyriešiť problémy. Smrad z cigariet nezakryješ žiadnou voňavkou a ktoré 
dievča by túžilo bozkávať popolník.

Peter: Pochopil som.

� Úlohy k dialógu

Kto povedal rodičom, že Peter fajčil?
Ako reagovala mama, keď sa dozvedela, že Peter fajčil?
Prečo bola mama prekvapená, že práve Peter skúšal fajčiť?
Ako sa Peter cítil po prvej cigarete?
K čomu prirovnala mama život človeka?
Kedy prestala Petrova mama fajčiť?
Aké problémy máva Petrov otec, ktorý je exfačiarom?
Ktoré orgány človeka sú najviac ohrozené fajčením?
Čo najčastejšie vedie mladých ľudí k fajčeniu?
Čo viedlo Petra k tomu, aby si zapálil cigaretu?

Fajčenie školskej mládeže vo veku 13-15 rokov v Čechách, Maďarsku, Poľsku a Slo-
vensku

Približne 70% detí vo veku 13-15 rokov už niekedy fajčilo v Čechách (73,2%) 
a  v  Maďarsku (70,7%), čo je viac ako v  Poľsku (59,8%) a  na Slovensku (64,3%). 
O niečo skôr začínajú fajčiť deti v Čechách, v Poľsku a na Slovensku v porovnaní 
s Maďarskom. Vo všetkých štátoch nadobúdajú častejšie a skôr skúsenosti s fajče-
ním chlapci.

V priebehu posledného mesiaca pred vykonaním prieskumu fajčili cigarety čas-
tejšie v  Čechách (34,9%) a  v  Maďarsku (33,5%), v  porovnaní s  Poľskom (23,3%) 

v nose štopeľ. A keď ideme na turistiku, zadýcha sa prvý. 
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a Slovenskom (24,3%). Hoci chlapci skôr nadobúdajú skúsenosti s fajčením, vo všet-
kých krajinách fajčili chlapci a dievčatá približne rovnako často. Slovensko v porov-
naní s ostatnými štátmi dominuje vo fajčení cigár (11,7% respondentov). Až 64% 
respondentov na Slovensku z  tých, čo fajčili, vyjadrilo túžbu prestať fajčiť (48,8% 
v Čechách, 53% v Poľsku a  36,7% v Maďarsku).

Väčšina respondentov si tiež myslí, že fajčenie na verejných miestach by malo 
byť zakázané (v Čechách 67,8%, v Maďarsku 65,7%, v Poľsku 71% a na Slovensku 
76,8%).

� Úloha k textu

Označte (√), či je tvrdenie pravdivé (+) alebo nepravdivé (–)

+ –

Najnižší priemerný vek začínajúcich fajčiarov je v Maďarsku.

Najviac českých tínedžerov vo veku 13 až 15 rokov skúšalo fajčiť.

Najmenej fajčiarov medzi 13. a 15. rokom nájdeme v Poľsku.

Na Slovensku začínajú s fajčením skôr dievčatá ako chlapci.

Chlapci a dievčatá vo všetkých štyroch krajinách fajčia rovnako často.

V Maďarsku nájdem menej fajčiarov cigár ako na Slovensku.

Viac ako polovica poľských a slovenských tínedžerov túži prestať fajčiť.

Zákaz fajčenia na verejných miestach podporuje viac Slovákov a Maďarov.

Mesiac pred prieskumom fajčilo najmenej Slovákov a najviac Čechov.

Peter:  Pali, sme si fi ft y-fi  fty, tak sa už na mňa ne-
hnevaj. Poď som mnou do pizzerky, bude 
tam aj Ondro s Milanom.

Pavol: Aby som bol chalanom na smiech? Nemáte 
sa na kom zabávať?
Peter: Nikto sa na tebe nebude zabávať, sľubujem!

V pizzérii
Peter: Čaute, chalani, pozrite koho vediem.
Ondro:  Kde tak dlho trčíte, čakáme na vás už pol 

hodiny. Čauko, Pali.
Milan:  Máte šťastie, že je na facebooku dobrá zába-

va, inak by sme už dávno odišli.
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Peter: Sme tu, tak by ste tie mobily mohli odložiť.
Ondro:  Jasnačka, keď dôjde pizza. Objednali sme dve maxi.
Milan:  Kukol si si tie fotky z párty, čo zavesil Jano na nástenku?
Ondro:  Hej! Napíšem komentár.
Pavol:  Tí dvaja sa budú celý večer hrať s mobilom? To sme mohli ostať doma.
Milan:  Pokojne kecajte, my vás počúvame. Ondro, napíš Janovi, že tu sedíme, nech 

dobehne.
Ondro:  Pali, mám četnúť i Erike, je pripojená.
Pavol: Pokojne ju zavolaj, aspoň s niekým sa bude dať porozprávať.

� Úlohy k dialógu

1. Vyberte správnu odpoveď.
Chcel sa Peter udobriť so svojím bratom? áno – nie 
Prišli bratia do pizzérie spolu s Ondrom a Milanom? áno – nie
Objednali Ondro a Milan pizzu aj pre bratov? áno – nie
Rozprávali sa chlapci spolu? áno – nie
Správali sa Ondro a Milan slušne? áno – nie

2.  Napíšte Janovi správu, aby prišiel do pizzérie. Použite slová: Pizzéria Golém, dvoj-
čatá, maxi pizza, zábava, pol hodina, mobil.

3. Napíšte výhody a nevýhody používania mobilných telefónov. 
4. Poznáte etiketu mobilnej komunikácie? 
 a) Uveďte, kde by sme mali telefón vypnúť.
 b) Uveďte, kedy by sme mali uprednostniť sms pred rozhovorom.
 c) Uveďte, ako budete reagovať, keď máte neprijatý hovor.
5. Prečítajte si prejavy závislosti od mobilu. Podčiarknite tie, ktoré sa objavili aj u vás:
� trasú sa vám ruky, ak 5 minút nevytáčate žiadne číslo,
�  máte pocit, že na vás niekto zabudol, ak ste polhodinu nedostali žiadnu sms,
�  váš kamarát vám pošle svoje číslo a vy hľadáte, koho vymazať, pretože už máte 

všetkých 250 miest obsadených,
�  v bare posielate sms kamarátovi, ktorý sedí spolu s vami pri 

jednom stole,
�  sila signálu je najdôležitejším meradlom kvality reštaurácie,
�  prebehnete všetky stoly v reštaurácii a ak je pri niektorom sig-

nál, presvedčujete ľudí, aby si s vami vymenili miesto,
�  keď obedujete, tak si spomeniete, že máte niekomu zavolať a 

prestanete jesť,
� vaša najobľúbenejšia téma je, kde je aký signál,
� človek, ktorý nemá mobil, je zaostalý,
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�  posielate sms a voláte na všetky čísla zoznamu, keď nikto nevolá vám,
� o svojom mobile hovoríte, že má fakt sexy farbu,
�  deň bez mobilu je príšerná predstava, ako keby váš operátor skrachoval a vy 

by ste museli prejsť k druhému, ktorý nemá signál u vás doma ani na chalupe,
�  tvar vašej ruky sa prispôsobil tvaru vášho mobilu a vy to dávate všetkým za 

príklad,
� napísanie správy 160 znakov zvládnete za menej než minútu,
� zvonenie vášho mobilu počujete aj na koncerte skupiny Metallica,
� najviac vás naštve ten, kto má rovnaké zvonenie ako vy,
�  ak máte vybitý mobil a vypne sa, máte pocit, akoby ste stratili najlepšieho 

priateľa,
� miesto dovolenky vyberáte podľa signálu,
� posmievate sa ľuďom s mobilom horším, než máte vy,
� s ľuďmi bez mobilu sa nebavíte vôbec.

Ondro: Erika nepríde, vraj nemá chuť na pizzu.
Pavol: To je čudné, veď kedysi celú zjedla sama.
Milan:  Všimli ste si, ako v poslednom čase schudla? I v jedálni jedlo len rozhrabe 

vidličkou a všetko odnesie. Nie je náhodou anorektička?
Pavol:  Určite nie je! Veď včera doniesla zákusky, ktoré napiekla. Triedna od nej pý-

tala recept. A večer som ju stretol v Tescu pri regáli so sladkosťami. A mu-
sela schudnúť, keď každý deň chodí na tréning.

Ondro:  Kedysi chodila behať s mojou sestrou. Už ju nevolá. Aj do divadla, na disko-
téku a jazdiť na koni chodí sestra sama. Erika sa radšej zavrie na dve hodiny 
do posilňovne. To nie je normálne.

Milan:  Keď toľko cvičí, ako je možné, že kým vyjde na druhé poschodie, zadýcha sa 
ako stokilová osoba. A včera zaspala na chémii.

Peter:  A tá jej nová móda! Každý v triede sedí v tričku, len ona má natiahnutý hrbý 
pulóver. V tope a minisukni vyzerala super!

Pavol:  Nie je od nás pekné, že ju tu ohovárame. Ale asi máte pravdu. I nechty si 
prestala lakovať, vlasy má polámané...

Ondro: Peter, mal by si sa s ňou porozprávať, na teba dá.

� Úlohy k dialógu

1. Zistite, ktoré príznaky anorexie spozorovali chlapci u Eriky. Vytvorte vety:
a) Erika – výrazne – za – čas – schudnúť – krátky.
b) Erika – koníčky – sa venovať – svoj – prestať.
c) Erika – hodiny – v – celý – posilňovňa. 
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d) Erika – v – spolužiaci – v – jesť – svoj – jedáleň – spoločnosť – odmietať.
e) Erika – zadýchať sa – byť – rýchlo – stále – unavený.
f) Erika – posadnutý – sladkosti – pečenie – nakupovanie – byť – koláče – a.
g) Erika – preto – byť – nosiť – na – sveter – citlivý – hrubý – extrémne – chlad.

2. Vytvorte dialóg medzi Pavlom a Erikou.

� Samostatná úloha �

Pracujte v skupinách. Vytvorte internetovú poradňu, ktorá sa snaží pomáhať študen-
tom pri prekonávaní psychických problémov, ťažkých životných okamihov a náročných 
životných situáciách. Prečítajte si niekoľko mailov a pokúste sa na ne stručne reagovať.

Čakám na lásku
Nie som si istá, či môj problém je dôležitý, ale mňa veľmi trápi. Mám 15 rokov, všet-
ky baby už majú nejaké skúsenosti s láskou, len ja som ešte nikoho nemala. Myslím, 
že to nie je preto, že by som bola škaredá. Všetci vravia, že som v pohode. Ale prečo 
potom nikoho nemám? Cítim sa hlúpo. Už sa mi dostalo do uší, že som lesba. Ale 
ja nechcem s niekým chodiť iba kvôli tomu, aby som dokázala, že som normálna. 
Chcem milovať a byť milovaná.  

Maťa z Banskej Bystrice 
Naša rada: ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Nevhodný pre rodičov
Zoznámila som sa so super chalanom a myslím, že sme obaja skutočne zamilovaní. 
Chceme spolu normálne chodiť, veď ja mám 17 a on takmer 19 rokov. Problém je 
však v tom, že sa to nepáči mojim rodičom. Dôvod je trošku zložitý. Starí rodičia 
chlapca, o ktorého mám záujem, mali problém s alkoholom a jeho mama chodila do 
špeciálnej školy. Vraj to bolo spôsobené tým, že jej matka pila aj počas tehotenstva, 
takže bola zaostalá. Moji rodičia majú strach, že ak by sme sa dali dokopy a niekedy 
v budúcnosti sa zobrali, tak by mohli mať aj naše deti nejaké poruchy. Pritom môj 
kamarát je úplne normálny, zdravý, chystá sa na vysokú školu. Rodičia si myslia, že 
by som si s ním nemala nič začínať, ja ho však neskutočne ľúbim a nechcem sa ho 
vzdať. Prosím, poraďte mi, ako ďalej...

Janka zo Žiliny 
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Naša rada: ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Mamu nezaujímam
V poslednom čase sa nedá porozprávať s mojou mamou. Nemá na mňa čas, ale na 
mladších súrodencov áno. Niekedy je vyslovene nespravodlivá a tvári sa, ako keby 
som bola na pomáhanie doma iba sama. Moji bratia nie sú takí malí, aby si nemohli 
upratať aspoň svoje veci! Ku mne sa správa inak ako k nim. Viem, že možno potre-
bujú od nej ešte viac starostlivosti, ale nechápem, prečo im musím robiť slúžku aj ja. 
Vôbec mamu nezaujímam. Niekedy by som sa s ňou chcela aspoň chvíľu porozprá-
vať, ale ona tvrdí, že som iba sebecká a rozmaznaná. Má pravdu? 

Heňa z Bratislavy 
Naša rada: ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

� Samostatná úloha �

Vcíťte sa do pocitov svojich rodičov a napíšte,
a) z čoho sa tešia rodičia, keď sa ich dieťa dostáva do puberty.
b) čoho sa obávajú rodičia, keď sa ich dieťa dostáva do puberty.
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