
Pomenuj predmety v Katkinej izbe! 
1.      5.  
2.      6. 
3.      7. 
4.      8. 
 

 

Katkina izba 



 

 

Doplň vety podľa obrázku! 

Katka popoludní píše úlohy pri _______________________ 
Katkine knihy sú na ________________________________ 
Časopis leží za ____________________________________ 
Hodinky sú na ____________________________________ 
Katka spí v _______________________________________ 
Nočný stolík je pod ________________________________ 
 



 

 

Doplň vety podľa obrázku! 

Katka počúva hudbu na ____________________________ 
Katkina mačička sedí pod ___________________________ 
Lampa je medzi ___________________________________ 
Okno je nad ______________________________________ 
Pri písacom stole je ________________________________ 
 
 



Urč, ktorá veta je pravdivá (P) a ktorá veta je nepravdivá (N)! Nepravdivé vety oprav! 

      Opravené vety: 

Dvojdverová skriňa je pri pohodlnej posteli.  P  N 

Časopisy sú na nočnom stolíku.   P  N 

Posteľ je pod veľkým oknom.  P  N 

Futbalová lopta je za dvojdverovou skriňou. P  N 
 



Urč, ktorá veta je pravdivá (P) a ktorá veta je nepravdivá (N)! Nepravdivé vety oprav! 

      Opravené vety: 

Škatuľa je na pohodlnej posteli.  P  N 

Malý stôl je pred skriňou na šaty.   P  N 

Okrúhly koberec je pri malom stole. P  N 

Pred oknom sú záclony.   P  N 
 



Pozri sa na obrázok a doplň vety! Použi za, v, nad, na, medzi, pod, pred!   

Nočná lampa je _______ nočnom stolíku.  Posteľ je _______ nočným stolíkom  

Taška je _______ dvojdverovej skrini. a dvojdverovou skriňou. 

Macko je _______ skriňou na šaty.  Stolík je _______ skriňou. 

Zrkadlo je _______ stene.   Oblok je _______ nočným stolíkom. 

Mobil je _______ nočným stolíkom.  

 





Kde je...? 
v  pohodlnej posteli TÁ 

v  modernej obývačke  

v  smetnom koši  TEN 

v  pohodlnom kresle TO 

 

na  veľkej posteli   

na  čistej podlahe   

na  novom gauči  

na  malom stole 

 

pri dvojdverovej skrini  

pri zubnej kefke   

pri modernom gauči 

pri teplom kozube 

pred pohodlnou posteľou  TÁ 

pred pohodlným kreslom  TO 

 

za  dvojdverovou skriňou  

za  malým stolom   TEN 

 

nad rohovou vaňou  

nad kuchynským drezom 

 

pod manželskou posteľou  

pod jedálenským stolom 

 

medzi drevenou komódou  

medzi písacím stolom  

 



Preložte vety do slovenčiny!  Kto – čo robí – kde. 

Anyukám felmossa a padlót a 
nagy konyhában a 
konyhaszekrény mögött. 

Apukám az új fürdőszobában a 
modern tükörnél 
borotválkozik. 

Kati nagybácsija a tágas 
előszobában az új fogas előtt 
áll. 

Pityu nagymamája az átalakított 
nappaliban a kényelmes 
kanapé alatt is porszívózza a 
perzsaszőnyeget. 

 


