
#008: (A) Čísla 

 
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 číslach a ako ich používať v jednoduchých vetách. 

 

Poďme na to! 

 

V minulej časti sme začali používať čísla - povedala som vám, koľko mám súrodencov, koľko 

mám starých rodičov a koľko majú rokov členovia mojej rodiny. Poďme dnes pokračovať s 

ďalšími číslami.  

 

Teraz si povieme základné čísla do desať a neskôr si povieme, ako sa používajú. 

 

Opakujte nahlas: 

• jeden 

• dva 

• tri 

• štyri 

• päť 

• šesť 

• sedem 

• osem 

• deväť 

• desať 

 

Poďme si ich vyskúšať na príkladoch so súrodencami.  

 

Opakujte nahlas: 

• mám jedného brata a jednu sestru 

• mám dvoch bratov a dve sestry 

• mám troch bratov a tri sestry 

• mám štyroch bratov a štyri sestry 

• mám päť bratov a päť sestier 
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• mám šesť bratov a šesť sestier 

A takto môžeme pokračovať ďalej.  

 

Ak by som chcela povedať, koľko mám detí, poviem napríklad: 

- mám jedno dieťa,  

- mám dve, tri, štyri deti, 

- mám päť, šesť, sedem detí. 

 

Opakujte nahlas: 

• mám jedno dieťa 

• mám tri deti 

• mám päť detí 

 

Vo väčšine prípadov si s týmito číslami vystačíte, ak potrebujete rozprávať o členoch rodiny. 

Pozrime sa ešte na vyššie čísla. 

 

Po čísle desať pokračujeme číslami: 

 

 

• jedenásť 

• dvanásť 

• trinásť 

• štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť 

• dvadsať 

 

Kým budeme počítať ďalej, použime si pár čísel vo vetách.  

 

Opakujte nahlas: 

• Som tu už dvanásť dní.  

• Deti sú dospelé, keď majú osemnásť rokov.  

• V peňaženke mám dvadsať eur.  

 

Čísla po dvadsať sa už tvoria jednoducho. 

 

Opakujte nahlas: 

• dvadsaťjeden, dvadsaťdva, dvadsaťtri, dvadsaťštyri, dvadsaťpäť, dvadsaťšesť, 

dvadsaťsedem, dvadsaťosem, dvadsaťdeväť 

 



Tak isto môžete pokračovať s číslami: 

• tridsať 

• štyridsať 

• päťdesiat 

• šesťdesiat 

• sedemdesiat 

• osemdesiat 

• deväťdesiat 

 

Po čísle deväťdesiatdeväť nasleduje číslo sto a pridáte zaň už čísla, ktoré poznáte, napríklad 

stojeden, stodesať, stopätnásť a podobne.  

 

Takisto by ste mali vedieť poskladať väčšie čísla ako dvesto, tristo a tak ďalej. 

 

Najvyššie číslo, ktoré si dnes povieme je číslo tisíc. Jednotka a tri nuly.  

 

Poďme si ešte použiť tieto čísla vo vetách, aby ste si ich lepšie zapamätali. 

 

Opakujte nahlas: 

• Mám tridsaťdva rokov. 

• Na nákup potrebujem štyridsať eur. 

• K narodeninám som dostal sto eur. 

• Za izbu platím dvestopäťdesiat eur. 

• Za celý byt platím päťsto eur. 

• Potrebujem výplatu tisíctristo eur. 

 

 

Toto boli základné čísla, s ktorými sa môžete stretnúť. O ďalších si povieme nabudúce. 

 

Ktoré čísla používate vy? Koľko máte rokov? A koľko máte súrodencov?  

 

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

slovakforu@gmail.com.  

 

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

 


