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          MÔJ, MOJA, MOJE – TVOJ, TVOJA, TVOJE 

 

my  môj, moja, moje, moji   your    tvoj,  tvoja, tvoje, tvoji     [maj, jo
r
]   

    
           PREDSTAVENIE 

 

What's your name? Ako sa voláš? (Aké je tvoje meno?)  name   meno    Hello! He! Ahoj! 
My name is ...    Volám sa ...         I'm  ja som   is    je  

 

[uoc jo
r
 nejm? – nejm – helou – haj  – maj nejm iz ... – ajm – iz]     * viď str. 11, 12     

 

Pozor:   výslovnosť „ 
r 
“ sa treba naučiť na samom začiatku, pretože je to veľmi často používaná hláska  

     a má v angličtine zvláštnu výslovnosť 
    

Prvé, čo použiješ, keď sa s niekým stretneš, je pozdravenie a predstavenie sa. Ako bude vyzerať v angličtine? 

 

 
    Hello. I'm Oliver. Ahoj, ja som Oliver.     Hello. I'm Júlia.  Ahoj,  ja som Júlia.    

 
Pretože chceme rozumieť aj odpovedi, bude vyzerať presne takto: 

 
  What's your name?  Ako sa voláš (ty)?       What's your name?  Ako sa voláš (ty)? 
  I'm Linda. ●    (Ja) Som Linda.        I'm Tinko. ●     (Ja) Som Tinko.  

 
[Uoc jo

r
 nejm? Ajm Linda. Uoc jo

r
 nejm? Ajm Tinko.] 

 

Dá sa odpovedať aj inak, ale to si necháme ešte o nejakú hodinku a učivo neskôr. Teraz stačí, keď odpovieš 

jednoduchou vetou, ktorá je označená ● .  
  
  – Hello!      – Hello!      – Hello!      
   – Hello!       – Hello!      – Hello!     
   – What's your name?  – What's your name?  – What's your name?   
 

   – I'm Kira. ●     – I'm Maroš. ●    – I'm Nicolas. ●    

 

* Za každým textom bude výslovnosť a preklad. Bude dobré, ak si pomocou neho budeš len kontrolovať svoj 

preklad, aby si vedel/vedela, či prekladáš správne. Každý preklad sa dá využiť i na to, aby sme ho preložili a preklad si 

môžeš zase skontrolovať podľa samotného textu. A tak je všetko v knihe viacnásobne využité.  
 

Výslovnosť:   – Helou. Helou. Uoc jo
r
 nejm? Ajm Kira. – Helou. Helou. Uoc jo

r
 nejm? Ajm Maroš.  

      – Helou. Helou. Uoc jo
r
 nejm? Ajm Nicolas.]  

 

Preklad:    – Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? (Ja) som Kira. –  Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? (Ja) som Maroš. 

      – Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? (Ja) som Nicolas.  
  
Pýtaj sa a odpovedaj podľa vzoru:  VZOR:   What's your name? I'm Tinko.  

 

             „TO* BE“  „BYŤ“ 
 

V rámčekoch budú (okrem iného) aj nové slovíčka. Treba sa ich naučiť a dať do prvých (a samozrejme aj tých 

ďalších) anglických viet. 

 

 Slovakia   Slovensko   here   tu   at home   doma        there  tam    out     preč      from    z  

 [slovakia – hí
r
* – et houm – ð * dé

r
 – aut – f

r
om*]   * viď str. 11, 12       

 
Ešte ti možno ani nenapadlo, že toto zaujímavé sloveso používaš tak často ako žiadne iné. Preto sa ho 

musíš i v angličtine poriadne a hlavne skoro naučiť. Aj v nej sa používa rovnako často. Takže poďme nato!  



 

Časovanie nie je ťažké, veď v množnom čísle je jediný tvar „are“ a ten je raz i v jednotnom.  

Na rozdiel od iných mojich učebníc, tu pôjdeme len postupnými krokmi.  

Najskôr si vysvetlíme a naučíme sa niečo jednoduché a až potom, keď budeme mať precvičené to jednoduché, 
pôjdeme na niečo náročnejšie. Preto začneme kladnou oznamovacou vetou.  
 

Aká to je kladná oznamovacia veta? To je taká, po ktorej nie je otáznik, teda sa ňou nepýtaš, ale ani výkričník, 

lebo ňou nikomu nerozkazuješ ani neprikazuješ.  

Je to veta s bodkou, len hovoríš a niečo niekomu oznamuješ, jednoducho sa rozprávaš. 
 

Pozor:    2. osoba jednotného aj množného čísla je rovnaká, v angličtine sa rovnako povie    

   „ty si“ aj „vy ste“ = you are  –  viď spojené šípky na ďalšej strane 

 

  kladná veta                 záporná veta   
             

   1. I   am    1.  (ja)        som      1. I   am    not   1.  (ja)   nie  som  

   2. you are   2.  (ty)      si       2. you are    not   2.  (ty)   nie  si   

   3. he  is    3.  (on)    je       3. he   is      not   3.  (on) nie  je   

        she  is      (ona)    je          she  is      not    (ona) nie  je   

        it  is      (vec)    je               it  is      not    (vec)  nie  je   

   1. we are   1.  (my)      sme      1. we  are   not   1.  (my)  nie  sme  

   2. you are   2.  (vy)      ste      2. you are   not    2.  (vy)    nie  ste  

   3. they are   3.  (oni)     sú      3. they are   not    3.  (oni)  nie  sú  

 

    Výslovnosť:  klad:   aj em, ju á
r
, hi iz, ši iz, it iz, ui á

r
, ju á

r
, ð dej á

r
 *    * viď str. 11, 12 

zápor:  aj em not, ju á
r
nt, hi iznt, ši iznt, it iznt, ui á

r
nt, ju á

r
nt, ð dej á

r
nt 

 

    skrátená kladná veta            skrátený zápor    ●  1. osoba sa nedá skrátiť 

        

   1. I'm       1.  (ja)      som       1. I   am not ●    1.  (ja)   nie  som   

   2. you're    2.  (ty)      si        2. you aren't     2.  (ty)   nie  si    

   3. he's     3.  (on)    je       3. he   isn't     3.  (on) nie  je   

       she's      (ona)     je              she  isn't      (ona) nie  je   

      it's      (vec)     je             it  isn't      (vec) nie  je       

  1. we're    1.  (my)     sme       1. we  aren't     1.  (my)  nie  sme  

   2. you're     2.  (vy)      ste       2. you  aren't     2.  (vy)   nie  ste    

   3. they're    3.  (oni)      sú       3. they aren't     3.  (oni)  nie  sú    

  

         Máme tu len tri tvary:  are/n't  pre celé množné číslo a 2. osobu jedn. čísla  

                      (ty si/nie si = you are/aren't)    

    Výslovnosť:          is/n't   pre 3. osobu jednotného čísla 
 

    ajm, ju
r
, hiz, šiz, its, ui

r
, ju

r
, ð dej

r 
*   am not  neskrátený tvar pre 1. osobu jednotného čísla 

 

  kladná otázka             neskrátená záporná otázka  
  

 

   1. ● am I?    1.  (ja)       som?     1. am  I   not?   1.  (ja)   nie  som? 

   2.   are  you?   2.  (ty)       si?       2. are you not?   2.  (ty)   nie  si?  

   3.   is he?    3.  (on)     je?       3. is  he   not?   3.  (on) nie  je?  

         is she?     (ona)     je?       ● is she  not?      (ona) nie  je?  

         is it?     (vec)     je?             is  it  not?    (vec) nie  je?     

   1.   are  we?   1.  (my)     sme?      1. are we  not?   1.  (my)   nie  sme? 

   2.   are  you?   2.  (vy)      ste?       2. are you  not?   2.  (vy)    nie  ste?   

   3.   are  they?   3.  (oni)     sú?      3. are  they  not?   3.  (oni)   nie  sú? 

 



 

 

        ●  môžeš doplniť opytovacie zámená „who, when, where ...“  
 
 skrátená záporná otázka   tvorí sa len zmenou slovosledu. Znak zmeny slovosledu je       . 
 
 
 

  1. ● am  I not ●?   1.  (ja)   nie  som?        1.  ● aren't  we?        1.  (my)   nie  sme?     

  2. aren't you?     2.  (ty)   nie  si?       2.  aren't  you?         2.  (vy)    nie  ste?     

  3. isn't he?    3.  (on) nie  je?         3.  aren't  they?         3.  (oni)   nie  sú? 

      isn't she?      (ona) nie  je?      

     isn't it?       (vec) nie  je?             ● jediná osoba, ktorá sa neskracuje   

 

 
kladná veta      Prelož a skontroluj si nižšie:     

 
Ja som tu.     Ty si tam.       Vy ste doma.     My sme doma.   

On je tu.      Oliver je tam.      Linda je dobrá.     Ona je dobrá.  

Ja som zo Senice.   Ty si z Čáčova.       Ona je z Poltára.    Tinko je z Moravského Jánu. 

My sme tam.    Oni sú tam.      Oni sú doma.    Oni sú zo Slovenska.  

Ako je to správne? 

I am here.     You are there.      You are at home.    We are at home. 

He is here.     Oliver is there.      Linda is good.     She is good.   

I am from Senica.   You are from Čáčov.    She is from Poltár.   Tinko is from Moravský Ján. 

We are there.    They are there.      They are at home.   They are from Slovakia. 

 
kladná veta skrátená  * po krstných menách sa neskracuje 

 
Ako je to správne? 

I'm here.     You're there.      You're at home.    We're at home. 

He's here.     Oliver is* there.     Linda is* good.     She's good.   

I'm from Senica.   You're from Čáčov.    She's from Poltár.   Tinko is from Moravský Ján. 

We're there.     They're there.      They're at home.   They're from Slovakia. 

 
záporná veta neskrátená           

 

Ak sa nebudeš venovať tomuto tvaru, nič sa nestane.  Dole sú skrátené tvary, v ktorých sa bežne rozpráva. 

 
  Ja nie som tu.    Ty nie si tam.     Vy nie ste doma.    Vy nie ste tu.    

  On nie je tu.   Oliver nie je tam.     Petra nie je dobrá.    Ona nie je dobrá.  

  Ja nie som zo Senice. Ty nie si z Čáčova.     Ja nie som z Poltára.   Tinko nie je zo Skalice. 

  My nie sme tam.  Oni nie sú tam.     Oni nie sú doma.   Oni nie sú zo Slovenska. 

 

  záporná veta   neskrátená 

 

  I am not* here.   You are not there.     You are not at home.   You are not here.  

  He is not here.    Peter is not there.     Petra is not good.    She is not good.  

  I am not from S.   You are not from Čáčov.   I am not from Poltár.  Tinko is not from Skalica. 

  We are not there.   They are not there.     They are not at home.  They are not from Slovakia. 

 

  záporná veta skrátená   *  1. osoba jednotného čísla sa neskracuje.  To je ale výnimka! 

                               
  I am not*  here.   You aren't there.     You aren't at home.   You aren't here.  
  He isn't here.    Peter isn't there.     Petra isn't good.    She isn't good.  

  I am not from S.   You aren't from Čáčov.  I am not from Poltár.  Tinko isn't from Skalica. 
  We aren't there.   They aren't there.    They aren't at home.  They aren't from Slovakia. 

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



 

 

            „TO HAVE GOT“   „MAŤ“ 

 

Sloveso „mať“ sa v angličtine vyjadruje dvojako, ako „to have“, ale aj ako „to have GOT“.  

Tvar s „GOT“ sa používa v britskej angličtine a keďže máme na školách učebnice anglických autorov, prekladáme 

aj my na školách sloveso „mať“ pomocou „to have GOT“. 
 

Pomocné sloveso „byť“ sme sa naučili správne prekladať práve teraz, preto pokračujeme aj ďalším pomocným 

slovesom „mať“ ako „to have got“. Poďme sa teda na to pozrieť.  

(Ako sa časuje „mať“ ako „to have“ – teda bez slovka/častice „got“ si pozri vo farbe na str. 75 pri časovaní 

pravidelných slovies.) 
 
 

   kladná veta            záporná veta         

             

  1. I    have   got (ja)     mám    1.  I    haven't*  got      (ja)     nemám   

  2. you        - “   -    (ty)     máš   2.  you      -    “      -    (ty)     nemáš  

  3. he/she  has     got      (on/ona)  má    3.  he/she  hasn't  got     (on/ona)   nemá   
 

 

      it   has     got      (vec)   má          it   hasn't   got     (vec)   nemá    

  1. we   have   got  (my)   máme   1.  we   haven't   got  (my)   nemáme  

  2. you        - “   -      (vy)    máte    2.  you       -    “      -   (vy)    nemáte    

  3. they  have   got (oni)   majú    3.  they  haven't   got  (oni)   nemajú   

 

     

výslovnosť:  klad:    aj hef/hev got/gat/g.t, ju hef/hev got/gat/g.t, hi hez got/gat/g.t, ši hez got/gat/g.t, 
 

         ui hef/hev got/gat/g.t, ju hef/hev got/gat/g.t, ð dej hef/hev got/gat/g.t 
 

zápor:   aj hevnt got/gat/g.t, ju hevnt got/gat/g.t, hi heznt got/gat/g.t, ši heznt got/gat/g.t, 
 

ui hevnt got/gat/g.t, ju hevnt got/gat/g.t, ð dej hevnt got/gat/g.t 

     zápor     * „to have got“  pridáme „-n't “ k „have/has“, teda „haven't got – hasn't got“ 

 

   otázka - klad     prehadzuje sa osobné zámeno a samotné sloveso    otázka - zápor 

            

  1. ●  have  I    got? (ja)     mám?     1. ●  haven't  I   got?   (ja)     nemám?   

  2.  have  you got? (ty)     máš?   2.   haven't  you got?  (ty)     nemáš?   
 

 

  3.  has he/she got? (on/ona)  má?    3.   hasn't   he/she got?  (on/ona)  nemá?   
 

      has    it  got? (vec)   má?            hasn't  it  got?  (vec)   nemá?   

  

  1.  have  we  got? (my)   máme?  1.   haven't  we  got?  (my)   nemáme?    

  2.  have  you got? (vy)    máte?   2.     -  “    -   you got?  (vy)    nemáte?   

  3.  have  they got? (oni)   majú?   3.   haven't  they got?  (oni)   nemajú?   

  

● miesto pre opytovacie zámená  
 

 

výslovnosť:  klad:   hev aj got/gat/g.t?, hev ju got/gat/g.t?, hez hi got/gat/g.t?, hez ši got/gat/g.t?, 
 

        hev ui got/gat/g.t?, hev ju got/gat/g.t?, hev ð dej got/gat/g.t? 
 

        zápor:  hevnt aj got/gat/g.t?, hevnt ju got/gat/g.t?, heznt hi got/gat/g.t?, heznt ši got/gat/g.t?, 
 

       hevnt ui got/gat/g.t?, hevnt ju got/gat/g.t?, hevnt ð dej got/gat/g.t? 
 

 

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



 
 

A teraz krátky preklad. ● Osobné zámeno v 1. páde v slovenčine nemusí byť, preto je v zátvorke. 

 

(Ja) ●  mám   bábiku.            I    have   got  a doll.   klad 

(Ty)  máš   loptu.           You   have    -“ -  a ball.   

(On, ona)  má   auto.            He, she  has   got  a car.   

(My)  máme   pomaranč.         We   have   -“ -  an orange.  

(Vy)  máte   bicykel.          You   have   got  a bike.   

(Oni)  majú   pero.          They   have   -“ -  a pen.  

 

(Ja) ●  nemám  bábiku.           I    haven't  got  a doll.   zápor 

(Ty)  nemáš   loptu.           You   haven't  -“ -  a ball.   

(On, ona)  nemá   auto.            He, she  hasn't   got  a car.   

(My)  nemáme  pomaranč.         We   haven't  -“ -  an orange.  

(Vy)  nemáte  bicykel.          You   haven't  got  a bike.   

(Oni)  nemajú  pero.          They   haven't  -“ -  a pen.   
 

............................... 
 
 
          PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ 

 

Vysvetlenie pozri vo farbe str. 58. 

Tak, a teraz sa naučíme vyjadriť po anglicky to, že niečo my (alebo niekto druhý) robíme! Nebojte sa, nič ťažké 

to nebude, pretože to, čo máme práve teraz na programe, sa v angličtine volá veľmi príjemne.  
 
 

prítomný čas jednoduchý   Prečo jednoduchý? Veď uvidíte! Nedáme si žiadne nové slovká, aby sme sa  

           mohli sústrediť na samotné vysvetľovanie, takže použijeme slovíčka, ktoré už 

            poznáte z minulých lekcií. Najskôr troška vysvetlenia, čo je čo: 

 

 kladná oznamovacia veta   dáš za ňou bodku, nezvyšuješ hlas, len niečo niekomu normálne povieš 
 

 záporná oznamovacia veta    to je veta, ktorou hovoríš, že niekto niečo NErobí 
 

 kladná otázka       je jasná, pýtaš sa niekoho niečo, zvyšuješ pri nej hlas a dáš za ňou v diktáte 

             otáznik  
 

 záporná otázka      presne to, čo o riadok vyššie, ale sa pýtaš, či niekto niečo NErobí  
 
 

Najskôr si dáme kompletné časovanie oznamovacej vety vo farbe.  

Vysvetlenie všetkých zvláštností, ktoré jednoduchý prítomný čas so sebou prináša, bude nasledovať.  

 

                     
 1. I          play     1. (ja) ●  (sa) hrám     PRÍTOMNÝ ČAS 

 2. you        play     2. (ty)  (sa) hráš      JEDNODUCHÝ 

 3. he        plays*    3. (on)  (sa) hrá      

  she         -“ -          (ona) (sa) hrá        
     it        plays*         (vec/to)        hrá      kladná veta  
                         
 1. we      play       1. (my)  (sa) hráme       

 2. you      -“ -       2. (vy)  (sa) hráte         * pozor na koncovku „s“  
 3. they    play       3. (oni) (sa) hrajú         jednotného čísla 
 
                   

 1. I   don't      play      1. (ja)      (sa)   nehrám      záporná veta 

 2. you don't        -“ -     2. (ty)     (sa)   nehráš        

 3. he  doesn't * play     3. (on)    (sa)   nehrá      Všetky slovesá tvoria zápor v 

     she     - “   - play          (ona)   (sa)   nehrá     jednoduchom prítomnom čase   

     it  doesn't * play          (vec/to)      nehrá       pomocou slova (častice)  



 
                        „don't“, v 3. osobe „doesn't“. 

 

 1. we  don't      play     1. (my)  (sa)    nehráme        A ako skáče „-(e)s“ 

 2. you don't       -“ -      2. (vy)  (sa)    nehráte          z kladnej vety do zápornej? 

 3. they  don't      play     3. (oni) (sa)    nehrajú          Presne takto:   

                       
kladná veta  „he, she, it plays“     záporná veta   „he, she, it doesn't play“ 

 
 
 

 1. ●    do   I  play?    1. (ja)     (sa) hrám?         otázka -klad  

 2.(what) do   you  -“ - ?   2. (ty)     (sa) hráš?        
 3.(why)  does  he  play?   3. (on)    (sa) hrá?      Jej znakom je slovko (častica)  

      -“ -    she   -“ - ?       (ona)  (sa) hrá?       „do“, ktorou sa otázka začína.  
    does  it  play?       (vec/to)   hrá?                    

 1.      do   we  play?   1. (my) (sa) hráme?     Pozor:  v 3. osobe je „does“ 

 2.      do   you  -“ - ?   2. (vy)  (sa) hráte?      
 3.      do   they play?   3. (oni) (sa) hrajú?       
                         

                        otázka - zápor 

 1.  ●  don't      I  play?           1. (ja)     (sa) nehrám?       

 2.    don't     you  -“ - ?           2. (ty)     (sa) nehráš?      ● pred „do“ či „does“ sa dajú 

 3.    doesn't  he   play?    3. (on)    (sa) nehrá?      opytovacie zámená: 
         - “  -  she   -“ - ?        (ona)   (sa) nehrá?       

       doesn't  it  play?       (neživá vec/to) nehrá?       „when“ =  „kedy“ 

 1.    don't     we  play?   1. (my) (sa) nehráme?      „what“  = „čo“ 

 2.    don't     you  -“ - ?   2. (vy)  (sa) nehráte?    „where“  = „kde, kam“ 

 3.    don't     they play?   3. (oni) (sa) nehrajú?    „why“  = „prečo“ 

                        „who“  = „kto“       

krátka odpoveď  len pomocným slovesom, ktorým sa pýtame: 

      
                       

 „Do  you play?“ Yes, I do.             „Does he/she/it play?  Yes, he/she/it does.     
 

      No, I don't.               No, he/she/it doesn't.    

 
„Hráš (ty)?“    „Áno./Ja hrám./Hrám.   „Hrá (on/ona/vec)?“   „Áno, on/ona/vec hrá. 

      „Nie./Ja nehrám./Nehrám.           „Nie, on/ona/vec nehrá. 
 

● osobné zámená v slovenskom preklade sú v zátvorke  
 

A teraz podrobné vysvetlenie: 
 

kladná oznamovacia veta   Poďme po poriadku. Na čo všetko treba dať pozor? V prvom rade na 3. osobu 

             jednotného čísla: 

3. osoba jednotného čísla:   ak som tvrdila, že je tu všetko veľmi jednoduché, nemala som až tak pravdu.  

           Ak budeš hovoriť, že „on, ona“ alebo nejaká „vec“ bude niečo robiť, treba  

Takže:         dať ku slovesu koncovku „-s“, niekedy (na to vás upozorním) „-es“.  

 
  (ja) hrám   (ja) sedím   (ja) píšem    (ja) pomáham     1. osoba jednotného čísla* 
  I play    I sit     I write     I help        

                        ale 

  (on/ona) hrá  (on/ona) sedí  (on/ona) píše   (on/ona) pomáha  

  he/she plays he/she sits   he/she writes   he/she helps    3. osoba jednotného čísla 

  dieťa sa hrá  Martin  sedí  Tinko píše   sestra pomáha   
  the child plays Martin sits   Tinko writes    the sister helps   
 



 
 

 3. osoba jedn. čísla je i každé podstatné meno:  Peter, chlapec, otec, priateľ  =  „on“ = he 

                 Veronika, mama, učiteľka   =  „ona“ = she 

                 auto, kniha, okno      =  „to“ = it 

 

Sloveso ako je v 1. osobe jednotného čísla, je vo všetkých tvaroch okrem 3. osoby jednotného čísla! 
 

Pozor:       niečo, čo platí pre všetky vysvetľovania v rámčekoch 

        My nemusíme v slovenčine hovoriť  „JA hrám, TY píšeš, ON číta ...“, to, o kom sa  

                    rozpráva, je jasné z koncovky slovesa.  

        „hrám“ predsa JA, „hráš“ zase TY, „hrá ON alebo ONA, „hráme“ zase MY,  
 

        „hráte“ len VY a „hrajú“, samozrejme, iba ONI!  
        Preto sú osobné zámená v slovenských vetách v zátvorkách. Nepotrebujeme ich. 

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

Odpovedaj kladne i záporne na otázky podľa vzoru. (poradie otázok: ty, oni, my, ja, vy) 
VZOR:   What do you do?  I swim. I don't swim. 

   Do you swim?   Yes, I do. No, I don't. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Do you cook? Yes, I do. / No, I don't. – Do they draw? Yes, they do. / No, they  don't. – Do we play 

football? Yes, you do. / No, you don't. – Do I play hockey? Yes, you do. / No, you don't. – Do you speak 

English? Yes, we do. / No, we don't. 

 
Odpovedaj kladne aj záporne na otázky podľa obrázkov a podľa vzoru. 

(poradie otázok: ty, oni, oni, ja, my) 

 

 
 

Do you eat pizza? Yes, I do. / No, I  don't. – Do they drink tea? Yes, they do. / No, they  don't. – Do they 

skate? Yes, they do./No, they  don't. – Do I read a book? Yes, you do. / No, you don't. – Do we swim? 

Yes, you do. / No, you don't. 
 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      AKÉ JE (TERAZ) POČASIE?  WHAT'S THE WEATHER LIKE? 
 

Keď hovoríme o počasí a povieme, že „prší, sneží, mrzne...“, tak myslíme, že „prší, sneží, mrzne...“ teraz, 

takže budeme používať tiež prítomný priebehový čas. Samozrejme vtedy, ak hovoríme o počasí v prítomnosti. Vety 

k aktuálnemu počasiu v prítomnom priebehovom čase sú v cvičení s obrázkami nižšie. 

 

 sun     slnko   rain   pršať, dážď  freeze  mrznúť  fog    hmla 

 shine      svietiť   snow   snežiť, sneh  wind   vietor   blow    fúkať 

 lightning   blesk   thunder  hrom     storm  búrka   showers   prehánky 
 sunny    slnečno  windy  veterno    rainy   daždivo  foggy    hmlisto 
 nice     pekne   cold    chladno     humid  vlhko 

 Such lousy weather!     Také strašné počasie!   It's hot. Je horko. 
 The sun is shinning.     Slnko svieti.      It's cold. Je zima/chladno. 

 I'm warm.   Je mi teplo.    I'm hot.    Je mi horko. 
 I'm cold.   Je mi zima.    I feel cold.   Je mi zima./Cítim, že mi je zima.  

 

 [uoc * ð d ued
r
 lajk? – san – 

r
ejn – f

r
íz – fog – šajn – snou – uind – blou – lajtning – θ fand.

r
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r
m –  
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(r)
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r
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r 
– ic hot – ð d san is    

  šajning –  ic ko
(u)

ld – ajm uo
(r)

m – ajm hot – ajm ko
(u)

ld – aj fíl ko
(u)

ld]    * viď str. 11 a 12 

 

 

– What is the weather like?          – What's the weather like?     
 

   – It's nice. The sun is shining and it is warm.   – It is cold. It is raining.   

   – I's sunny. It's hot.             – I's cold. I's raining.  

   – What is the weather like?  

   – It is freezing. It is snowing. The wind is blowing. It is thundering and lightning.  

         It is cloudy. Such lousy weather!  

   – I feel cold. I'm cold. 
 
Preklad:     

Aké je počasie? Je pekne. Svieti slnko a je teplo. Je slnečno. Je horko. 

Aké je počasie? Je chladno. Prší. 

Aké je počasie? Mrzne. Sneží. Fúka vietor. Hrmí a blýska sa. Je zamračené. Aké odporné počasie! 

Je mi chladno/Cítim, že mi je chladno. Je mi zima. 
 
 

Tvorte vety podľa vzoru. Daj vety aj do záporu. VZOR: What was the weather like?   
 

 
 

What's the weather like? It's raining./It isn't raining. ./It's snowing. It isn't snowing. It's freezing.//  

It isn't freezing.  The sun is shining./The sun isn't shining. The wind is blowing./The wind isn't blowing.   
  

 

just    práve       look forward to    tešiť sa na     student  študent   
feel    cítiť sa      listen to         počúvať (koho)   translate   prekladať 
look at     pozerať na       look after         starať sa      look for     hľadať    
How are you feeling now?  Ako sa cítiš teraz?    great    super   dialogue   dialóg 

   

   [džast – luk fo
r
va

(r)
d tú – stjudn.t – fíl – lisn tú – t

r
anslejt – luk et – luk áft – luk fó

r 
– hau á

r
 ju fíling  

   nau? – g
r
ejt ]                        * viď str. 11 a 12 

 
 



 
 

       VYJADRENIE „ABY“ PREDMETOVÝM PÁDOM 

 

ask       požiadať, spýtať sa      remember    spomenúť si   accident   nehoda  
worry     robiť si starosti, trápiť sa  translate   preložiť   
another day   inokedy        song    pieseň    anything  tu: niečo 

I'm very busy.  Som veľmi zaneprázdnený.   Mám veľmi veľa práce.    

 

  [ask – 
r
imemb – aksidn.t – uo

r
y – t

r
anslejt – ð anod

(r)
 * dej – song – θ enyfing* – ajm ve

r
y byzy] 

                         * viď str. 11 a 12 
    – Tinko, is your brother at home? 

     – Yes. Do you need anything from him?   

        – Yes, I want him to help me with my English homework. 

 
     – Where are Filip and Ema? 

     – They are at school. 
     – When will they be at home? 
     – I don't know. Why? Do you want anything from them? 
  

        – Yes, I want them to come in an hour to me. 

 
Preklad:  

Tinko, je tvoj brat doma? Áno. Potrebuješ (ty) niečo od neho? Áno, chcem, aby mi pomohol s úlohou 

z angličtiny. 
 

Kde sú Filip a Ema? Sú v škole. Kedy budú doma? Neviem. Prečo? Potrebuješ niečo od nich? Áno,  
 

chcem, aby prišli ku mne o hodinu. 
 
 

Možno to vyzerá na zložitú konštrukciu, ale nie je tomu tak. Vyjadrenie tohto „aby“ je v angličtine celkom 

jednoduché. Náš minulý čas bude anglický neurčitok a naše osobné zámeno v nominatíve (1. pád) bude 

anglický predmetový/predložkové pád. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie! 
 

V čom je princíp?   Pozri na schému a vidíš, že slovenský podmet  

 
       „ja,  ty,  on,  my...“  bude anglický predmetový pád 

 

       „me,  you,  him,  us...“ a 

          

    minulý čas slovesa:     „pomohol,  vedel,  urobil,  prišiel...“ 
 
  

   bude  v angličtine neurčitok:   „to help,   to know, to do,   to come...“ 

 
 

        Máme vetu:    (Ja) chcem, aby mi to (● on) kúpil. 

 

Slovenský podmet vo vedľajšej vete ● (podstatné meno/osobné zámeno, ktoré má urobiť nejakú činnosť) je v 

angličtine vyjadrený predmetovým pádom** a neurčitkovou konštrukciou***!  

Ako keby sme vyjadrovali slovenskú konštrukciu: 
 

 

(Ja) chcem,  aby mi to (on ●) kúpil …  ako  (Ja) chcem od * neho**,   aby mi to on kúpil. 
           
 

               I want       him**            to buy *** it to me. 
 

Pozor:   aby sa neprekladá 
 

 
 



Len v angličtine nevyjadríme predložku*, ostane nám „predmetový pád**“, teda skloňovaný tvar osobného 

zámena, prípadne podstatné meno.  
 

 
 

Slovenské sloveso, ktoré má tvar minulého času (ako súčasť podmieňovacieho spôsobu), má v angličtine tvar 

neurčitku.  
(slovosled je trochu „kostrbatý“, ale chcela som, aby bolo jasné, čo sa čím v angličtine prekladá) 

 

         JS: (podmet)*      + sloveso v minulom čase          
 

  Hl. veta, spojka   JA: predmetový pád  + sloveso v neurčitku     + * zvyšok vety      

               

 
  I want       ––   him  to help  me with it.     I wanted       ––   her  to help  me with it.  
  

 (Ja) chcem,  aby  (on)  pomohol  mi s tým. *     Chcel som,   aby (ona) pomohla  mi s tým.     

  He wanted  ––    them  to help  me with it.   She wants      ––    me  to help  him with it. 
 

  (On) chcel,  aby  (oni)  pomohli  mi s tým.    Ona chce,   aby   (ja) som pomohla mu s tým.  

  Do you want ––  me   to help  you with it?   I want            ––  him not to help me with it.            
 

  Chceš,   aby  (ja)  som pomohol ti s tým?   (Ja) chcem,   aby   (on) pomohol  mi s tým. 
 
 

A ako to bude v zápore? Tiež podobne jednoducho. Len sloveso v neurčitku bude so záporom „not“. 

 
 I wanted     ––   her    not to come.       
 Chcel som,  aby   (ona)   neprišla.                         

 I wanted  ––   you   not to meet.         
 Chcel som,  aby   (vy)   ste sa nestretli. 

 

 

 

Chcem,   aby mi to    (on)    kúpil.     I want     him to  buy   it. 
 

      si na to  (ona) spomenula.        her to  remember it. 

 

Potrebuješ,  aby   som ti  (ja)    pomohla?   Do you need  me  to  help  you?  
   

       som tam  (ja)  šla?                 me  to  go   there?  

 

  

Povedal,   aby   sme to     (my)   našli.      He told      us    to  find     it. 
 

          aby   ste to     (vy)    priniesli.         you    to  bring   it.   

 

Požiadal ma,  aby   som ju (ja)    pozvala.     He asked      me    to  invite    her.  
 

       som mu   (ja)    pomohla.         me    to  help    him. 

 
………………………       
 
Prelož: 

Ja chcem, aby ste (vy) išli s nami. Ja chcem, aby mi to (on) kúpil. Ja chcem, aby si na to (ona) spomenula. 

Chceš, aby som tam (ja) šla? Chceli (oni), aby ste (vy) čakali na nás. Chceli (oni), aby sme to (my) 

nezabudli. Nechcem, aby (on) prišiel.   
 
Ako to bude správne? 

I want you to go with us. I want him to buy it. I want her to remember it. Do you want me to go there? 

They wanted you to wait for us. They wanted us not to forget it. I don't want him to come.  
 



 
     WHAT TIME IS IT?/WHAT'S THE TIME?        KOĽKO JE HODÍN? 
 

  quarter past štvrť na    half past   pol           midnight     polnoc  noon/midday   poludnie  
  quarter to   tri štvrte na   o'clock  hodina  at midnight   o polnoci  about    okolo 
  fast     rýchlo, rýchly  exactly   presne  morning    dopoludnia almost    takmer 
  my watch   moje hodinky  slow    pomalý afternoon   poobede  slowly   pomaly   
 

 [uot tajm izit?/uoc θ d* tajm – kuot
(r)

 past – half past – midnajt – nún/midej – kuot
(r)

 tú – 
(e/o)

klok*  

   – et midnajt – 
(e)

baut – fast – 
(e)

gzaktly – mo
r
ning  – 

(o)
lmoust – maj uoč – slou – aft.nún – slouly]    

 
Otázka, „koľko je hodín“ je častá a tak sa pozri na to, ako sa správne odpovie. Veru aj veľmi zvláštne! 

V prvej časti vysvetľovania časových konštrukcií si vysvetlíme, ako povedať anglicky „štvrť, pol, trištvrte a celú 

hodinu“. Určovanie času, v ktorom povieme aj minúty, si vysvetlíme trochu neskôr.  
 

Odpoveď na otázku „Koľko je hodín?“ nám bude spôsobovať veru i problémy, pretože po slovensky hovoríme čas  
 

inak. V čom sú odlišnosti od slovenčiny? 

 

V slovenčine keď skončí nejaká hodina, tak je „štvrť na ..., pol ..., tri štvrte na ...“ + nasledujúca hodina.  

Ak sú preč „dve hodiny“, tak je „štvrť na TRI, pol TRETEJ, tri štvrte na TRI“.  V angličtine je to inak: 

  
do polovice hodiny  =  past + predchádzajúca hodina  Inak ako v slovenčine! 

 
                                       

je  7.00   it is                  seven o'clock*             

                  

     9.15    quarter   past  nine    štvrť na   desať       

                         
   

     

    10.15   quarter  past  ten    štvrť na   jedenásť    

 
   
    

   11.30   half      past  eleven  pol    dvanástej 

 
 
    

   12.30   half      past  twelve   pol    jednej 

 
 
 
 

 

je  13.45    quarter  to   two    tri štvrte na  dve    po polovici hodiny  = 

                        quarter to + ďalšia hodina 
  

  15.45   quarter  to   four   tri štvrte na  štyri    Ako v slovenčine! 

                       
   

  16.45   quarter  to   five    tri štvrte na  päť    * „o'clock“ sa pripája, 
                        keď hovoríme     
                         o celej hodine 

  17.45   quarter  to   six    tri štvrte na  šesť     

                         
                        

  18.00                 six o'clock*        

 

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

 



  

What's the time?      5.15  6.30    7.45  8.00   9.15  10.30  11.45 
           12.00   13.15  14.30  15.45   16.00  17.15  18.30  
           19.45  20.00   21.15  22.30   23.45  24.00 
 

 

could you tell me the time, please?  mohli by ste mi povedať, koľko je hodín, prosím Vás? 
do you know what time it is?      viete koľko je hodín? 
my watch is fast/this clock's fast    moje hodinky idú popredu/tieto hodiny idú popredu 
my watch is slow/this clock's slow  moje hodinky idú pozadu/tieto hodiny idú pozadu 
 

 

[kud ju tel mí ð d* tajm, plís – du ju nou uot tajm it is – maj uoč is fast/ð dis *kloks fast – maj uoč is    

   slou / ð dis *kloks slou]  *      viď str. 11 a 12 

 
 
What's the time?   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

            ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK   
 

 

A                   at      et     u, v      

                  August      óg.st    august    

a/an      
(a)

/an    neurčitý člen    aunt       ant     teta     

about       
(a)

baut   o, okolo        autumn       ó.tm    jeseň         

about           
(a)

baut   asi, približne      

abroad       
(a)

b
r
ód   v zahraničí       B   vysvetlivky k výslovnosti  str. 11, 12   

abroad       
(a)

b
r
ód   do zahraničia       

accident      aksidn.t   nehoda       baby        bejby      bábätko 

activity     aktivity   aktivita     back       baek    späť, chrbát  

actor      akt
r
    herec        at the back    ð et d baek  za   

actress     akt
r
es    herečka       bad       baed    zlý    

advice     
e
dvajs    rada       badly          baedly   zle        

advise     
e
dvajz    radiť       bag      baeg    taška     

be afraid      bí 
a
f
r
ejd   báť sa      baked     bejkt   pečený/opekaný  

I'm afraid      ajm 
a
f
r
ejd   bojím sa      balcony      balkony   balkón  

           obávam sa (ja)      ball       bol     lopta       

afternoon    aft.nún   poobedie     banana      b.nána    banán     

  in the afternoon ð in dí aft.nún poobede     have a bath     θ haev a baf  kúpať sa     
 

again       
(a)

gen    zase, opäť       bath room      θ báf
r
úm    kúpeľňa     

 

ago         
e
gou    pred (časovo)     bathrobe     θ báfr

(e)
up  župan 

ache      ejk     bolesť      be       bí     byť 

air       é
r
     vzduch     be hurry      bí ha

r
y   náhliť sa  

airport    é
r
po

r
t    letisko      be late      bí lejt    zmeškať sa     

all                ol     všetci/všetky    bean       bín     fazuľa    

all      ol     celý       beautician     bjutyšn   kozmetička    

altogether    ð oltuged
(r)

  spolu        beautiful    bjutifl    krásny      

always      oluejs    vždy        become      bikám    stať sa    

angry      áng
r
y    nahnevaný     become ill    bikám il   ochorieť   

animal      eniml     zviera      bacon     bejkn    slanina   

ankle      enkl    členok      bear       bér      medveď 

anorak      ano
r
ak    vetrovka      bee       bí       včela 

another day   ð anod
(r)

 dej   inokedy        beef     bif    hovädzie mäso  

answer       áns.
(r)

    odpovedať       begin     bigin      začať       

ant       ant      mravec      behind     bihajnd    za   

any      eny     nejaký      bench     benč    lavica      

any?     eny    nejaký?      best      best    najlepšie  

at any time   et eny tajm  kedykoľvek      the best      ð d best   najlepší  

anybody     enyb.
(a)

dy  hocikto, ktokoľvek  better     bet 
(r)

    lepší    

anybody?   enyb.
(a)

dy   niekto?     big      big     veľký     

anyone    enyuan   hocikto      bike       bajk    bicykel      

anyone?      enyuan   niekto?      bike       bajk   bicyklovať (sa)   

anything     θ  anyfing/anyting  hocičo , čokoľvek  bill       bil     účet    
 

anything?    θ anyfing?/anyting? niečo?          Biology    baj
(o)

l
(o)

džy  biológia    

anywhere   enyué
r    

hocikde/hocikam   bird       b´rd      vták 

anywhere?    anyué
r
?   niekam?, niekde?   birthday       θ b´

r
sdej   narodeniny  

apple         apl     jablko      blackberry     blekbe
r
y   černica   

apricot      ap
r
ikot   marhuľa      black currant    bleka

r
nt   čierne ríbezle 

April        ejp
r
il    apríl         black      blaek    čierny      

have an argument      hádať sa     block of flats   blok of flaec  sídlisko   

      haev an á
r
gjument        blouse      blaus    blúzka     

arm       a
r
m    paža      blow       bl

(e)
u/bl

(o)
u  fúkať    

around        
(a)r

aund   okolo      blue        blú     modrý   

ask        ask     pýtať sa      blueberry     blúb.
r
y   čučoriedka  

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



 
          SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK 

 

A                  brat        brother      ð b
r
ad

(r)
  

                  bratanec    cousin      kazn    

Ahoj! Ahojte!  Hello/Hi     helou/haj   brať     take      tejk    

ak      if         if     bravčové mäso   pork       po
r
k   

ako sa máš?   How are you?  Hau á
r
 ju?  brokolica      broccoli      b

r
okoli   

ako sa má (ona/on)? How is she/he?  Hau iz ši/hi?  broskyňa    peach        píč     

aktivita    activity     aktivity   brucho     stomach       stomak   

aký, ako      as how    hau    budova    building    bilding    

aký     what            bunda     jacket      džakit    

aký je ...?      how is ...?    hau iz…?   byt        flat       flat    

ale        but     bat     bývať     live        liv     

alebo       or        o
r
      

ananás      pineapple     pajnapl   C  

Anglicko    England    inglend                

angličtina/    English    ingliš    celý     all      ol   
 

anglický     English       ingliš    celkom    quite        kuajt    

apríl        April        ejp
r
il    celý rok    all year       ol jí

r
   

asi, približne   about           
(a)

baut   centrum      centre    sent
r
    

august     August      óg.st    cesnak      garlic      gá
r
li

(k)  
 

auto        car       ka
r
     cestovať    travel      t

r
avl    

autobus      bus      bas     cestoviny    pasta      pasta    

autobusom   by bus       baj bas   cibuľa     onion      onij.n    

autobus. zastávka  bus stop     bas stop   cítiť sa          feel      fíl     

                   citrón      lemon      lemn    

B                   cudzí      foreign      fo
r
ejn    

                 cukor      sugar      šug
r
    

bábätko     baby        bejby    cukríky    sweets      suíc    

babka     grandmother  ð grenmad
(r)    

babička     grandma     grenma   Č   vysvetlivky k výslovnosti  str. 11, 12 

babička     granny     greny                 

bábika        doll       dol     čaj      tea          tí     

bábovka      pound cake    paund kejk  čas      time       tajm    

balkón    balcony      balkony   včas      in time     in tajm    

banán      banana      b.nána    načas      on tajm     on tajm     

báť sa     be afraid      bí 
a
f
r
ejd   čakať na    wait for    uejt fó

r
 

bojím sa     I'm afraid      ajm 
a
f
r
ejd   čakáreň    waiting room  uejting 

r
úm  

bazém     (swimming) pool   suiming púl  časopis    magazine     maegaezin  

behať       run       ran     často          often      ofn     

bez        without      ð uidaut   čašník     waiter      uejt
r   

bežný      common    kom.n    čerešňa    cherry      če
r
y    

bicykel        bike       bajk    černica    blackberry     blekbe
r
y   

bicyklovať (sa)    bike       bajk    červený    red     
r
ed     

biely       white      uajt    červený melón  watermelon    uot
r
melon  

biológia     Biology    baj
(o)

l
(o)

džy  čí, čia, čie   whose     húz    

blúzka      blouse      blaus    čierne ríbezle  blackcurrant    bleka
r
nt  

bohatý      rich      
r
ič     čierny       black      blaek   

bojovať, boj   fight       fajt    čistiť     clean     klín    

bolesť     ache      ejk     čítať        read        
r
íd    

bolesť hlavy   headache   hedejk    čižmy      boots      búc    

bolesť hrdla   sore throat     θ so
r
 fr

(o)
ut  člen (rodiny)   member     memb

(r)
  

 

bolesť zubov   toothache   θ tut.ejk   členok     ankle      enkl    

bolieť      hurt     h´rt    človek     human      hjúmn   

brada     chin       čin     čo, aký, ktorý    what      uot/uat  
 
..........................  


