
#006: (A) Moja Rodina 

 
Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu SlovakforU. 

 

Volám sa Zuzana a mojím snom je pomôcť vám naučiť sa slovenčinu. 

Všetky informácie k podcastu spolu s prekladmi do ruštiny a ukrajinčiny nájdete na 

www.slovakforu.sk.   

 

Dnes si povieme viac o rodine a naučíme sa, ako sa predstavovať. 

 

Poďme na to! 

 

Poviem vám krátky príbeh o mojej rodine a vysvetlíme si základnú slovnú zásobu. 

 

Ja som z malej rodiny. Moja rodina má štyroch členov. Tvorí ju mama a otec - rodičia, starší brat 

a ja. 

 

Moja mama sa volá Eva. Má päťdesiatpäť rokov a pracuje ako predavačka. Má hnedé vlasy, 

zelené oči a nie je veľmi vysoká. Vždy sa usmieva a veľa rozpráva. Rada varí, číta a učí sa 

taliančinu. 

 

Môj otec sa volá Jozef. Je o tri roky starší od mamy. Podobne ako veľa slovákov pracuje v 

automobilke - v továrni, kde sa vyrábajú autá. Tiež má hnedé vlasy a tmavé oči. Je vyšší ako 

mama. Má vždy dobrú náladu a rád pracuje v záhrade. 

 

Môj brat je Jakub. Sme súrodenci. Je o dva roky starší odo mňa. Pracuje ako učiteľ a rovnako 

ako ja už nebýva s rodičmi. Má manželku Katku a malého syna Andreja, môjho synovca. O pár 

mesiacov budú mať aj dcéru, moju neter. 

 

No a ja som Zuzana. Som mladšia sestra, dcéra a teta. Mám jediná z rodiny svetlé vlasy a som 

najmenšia.  

 

Mám dve staré mamy a jedného starého otca. Volám ich babka a dedko. Ja som ich vnučka a 

môj brat je ich vnuk. Často sa navštevujeme. 

 

Poďme sa pozrieť na slovnú zásobu. 

 

Mama a otec sú rodičia. Mali svadbu, takže sú manželia. 

http://www.slovakforu.sk/


Brat a sestra sú súrodenci. Brat je syn mojich rodičov a ja som ich dcéra. 

Babka a dedko sú starí rodičia. Babka je mama mojej mamy a dedko je jej otec. 

Syn môjho brata je môj synovec. Ja som jeho teta. 

Dcéra môjho brata je moja neter. Som jej teta. 

Môj brat raz bude ujo mojich detí. 

 

Zopakujte nahlas: 

• mama a otec 

• manžel a manželka 

• brat a sestra 

• babka a dedko 

• synovec a neter 

• teta a ujo 

• vnuk a vnučka 

 

Poďme si ešte dnes povedať, ako predstavíme svoju rodinu. 

 

Ak predstavujeme ženu alebo dievča, povieme: “Toto je moja mama.” 

 

Opakujte nahlas:  

• Toto je moja mama. 

• Toto je moja sestra. 

• Toto je moja babka. 

 

Ak predstavujeme muža alebo chlapca, povieme: “Toto je môj otec.” 

 

Opakujte nahlas: 

• Toto je môj otec. 

• Toto je môj brat. 

• Toto je môj dedko. 

 

Ak predstavujeme viacerých ľudí, povieme: “Toto sú moji rodičia.” 

 

Povedzte nahlas: 

• Toto sú moji rodičia. 

• Toto sú moji súrodenci. 

• Toto sú moji starí rodičia. 

 



Teraz už by ste mali vedieť povedať pár viet o svojej rodine.  

Aká je vaša rodina?  

 

Teším sa na vaše odpovede, ktoré mi môžete poslať na emailovú adresu 

slovakforu@gmail.com.  

 

Všetky transkripty a cvičenia nájdete na www.slovakforu.sk.  

 

Tak a to bolo na dnes všetko. 

Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho prosím svojim kamarátom. 

Teším sa na vás v ďalšej časti. 

Prajem vám nádherný deň. 

 

mailto:slovakforu@gmail.com
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