
#025: (A) Dni, mesiace, roky 
 
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, ako hovoriť o dňoch, mesiacoch a rokoch. 

Poďme na to! 

V časti osem s názvom čísla, sme si povedali základné čísla do tisíc. Dnes si povieme 
zložitejšie čísla, aby sme vedeli povedať napríklad, kedy sme sa narodili alebo aký je dnes 

dátum. Takisto si povieme, ako sa v slovenčine nazývajú dni v týždni a mesiace.  
 

Ako prvé sa poďme pozrieť na dni v týždni. Dní v týždni je sedem a týždeň začína 

pondelkom a končí nedeľou. Dni sú teda pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a 

nedeľa. Pracovné dni sú zvyčajne od pondelka do piatku a sobota a nedeľa sa volajú 

víkend. Názvy dní teraz použijeme v krátkych vetách spolu s číslami, ktoré označujú poradie 

- sú to teda radové číslovky. 
 
Opakujte nahlas: 
Prvý deň je pondelok. 
Druhý deň je utorok. 
Tretí deň je streda. 
Štvrtý deň je štvrtok. 
Piaty deň je piatok. 
Šiesty deň je sobota. 
Siedmy deň je nedeľa. 
 

To boli dni v týždni a teraz sa pozrieme na dátumy. Ak sa vás niekto spýta “Koľkého je 

dnes?”, odpoviete opäť pomocou radovej číslovky, no už ju musíte trošku vyskloňovať.  
Dní v mesiaci je maximálne tridsaťjeden, takže odpoveď môže byť: 
prvého, druhého, tretieho, štvrtého, piateho a tak ďalej až po dvadsiateho deviateho, 

tridsiateho a tridsiateho prvého. V prílohe k epizóde vám dám všetky potrebné čísla na 

precvičenie, no teraz si to ukážeme len na pár príkladoch.  
 
Opakujte nahlas: 
“Koľkého je dnes?” 
“Dnes je prvého.” 
“Dnes je ôsmeho.” 
“Dnes je pätnásteho.” 
“Dnes je dvadsiateho druhého.” 
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“Dnes je dvadsiateho siedmeho.” 
Môžete povedať len číslo, nemusíte odpovedať celou vetou. Takže keď sa vás niekto spýta 

“Koľkého je?”, poviete napríklad len “Piateho.” 
 
Poďme si ešte povedať názvy mesiacov. Mesiacov v roku je dvanásť. Prvý mesiac je január, 

potom nasleduje február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november a 
december. Máme štyri ročné obdobia, jar, leto, jeseň a zima a každé obdobie trvá tri 

mesiace.  
Jar začína v marci a pokračuje v apríli a máji. Leto začína v júni a trvá do konca augusta. 
Jeseň je od septembra do novembra a potom v decembri začína zima, ktorá trvá do 

februára.  
 
Opakujte nahlas: 
Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, 
december. 
 
Nakoniec si povieme ako tvoriť dlhé čísla rokov a všetko čo sme si povedali spojíme do viet. 
Roky sa tvoria z čísel, ktoré už poznáte z epizódy osem. Poznáte číslo tisíc, alebo dvetisíc, 

takisto sme si povedali o číslach ako je sto, dvesto, päťsto, deväťsto a podobne. 
 
Ak chcete povedať, že sa niečo stalo, alebo ste sa narodili v nejakom roku, všetky tieto 

vedomosti spojíte a dostanete napríklad číslo, ktoré sa píše 1982 a číta sa zľava doprava - 
“tisícdeväťstoosemdesiatdva”.  
 
Poďme si všetky čísla spojiť do jednej vety a použijem na to dnešný dátum. 
 
Dnes je sobota, osemnásteho júna dvetisíc dvadsaťdva. 
Zajtra bude nedeľa, devätnásteho júna dvetisíc dvadsaťdva. 
A čo bolo včera? Včera bol piatok, sedemnásteho júna dvetisíc dvadsaťdva. 
 
Všetko čo ste sa dnes naučili, môžete použiť, ak sa vás niekto spýta, “Kedy máš 

narodeniny?”  
 
Ja mám narodeniny dvadsiateho štvrtého mája. 
 
Na Slovensku sa zvyknú oslavovať aj meniny, deň, kedy je v kalendári vaše meno.  
Ja mám meniny jedenásteho augusta.  
 
Kedy máte narodeniny a kedy máte meniny? Odpovedzte si nahlas a budem rada, ak mi 
napíšete aj na mail slovakforu@gmail.com. 

 
Nakoniec vám dám do popisu epizódy známu slovenskú pesničku, kde sa spomínajú 

niektoré dni v týždni s názvom “V piatok podvečer” od skupiny Hex. Táto pesnička je trošku 

staršia, no stále moderná a väčšina ľudí ju pozná a spieva si ju keď ide v rádiu. Ak by ste 

chceli trošku slovenského folklóru a ľudovej hudby, vypočujte si pesničku “V pondelok doma 

nebudem” aj s videom, v ktorom môžete vidieť ľudové tance. 



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. 
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