
#027: (A) Počasie  
 
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 počasí.  

Poďme na to! 

 
Dnešnou témou je počasie. Či už sa chystáte do práce, alebo len tak von, určite potrebujete 
vedieť, čo si obliecť aby vám nebola zima alebo naopak teplo. Naučíme sa spýtať, aké je 

počasie dnes a aké bude zajtra a povieme si pár fráz, ako počasie opísať.  
 
Ak sa chcete spýtať na počasie, ktoré je dnes alebo teraz, použijete otázku: “Aké je 
počasie?” alebo viac slangovo, “Ako je vonku?”.  
 
Opakujte nahlas: 

“Aké je počasie?” 
“Ako je vonku?” 

Odpoveď na túto otázku môže byť rôzna. Začneme najskôr príjemným počasím, keď je 

vonku pekne. Môže svietiť slnko, vtedy je vonku teplo. Cez leto sú teploty vyššie a môže byť 

až horúco. Ak trochu fúka vietor, zvykneme hovoriť, že pofukuje.  
 
Opakujte nahlas: 

Dnes je pekne. 
Vonku je príjemne. 
Svieti slnko. 
Je teplo.  
Je horúco. 
Pofukuje.  
 
Poďme sa pozrieť aj na škaredé počasie. Keď sa slnko skryje za mraky, hovoríme, že je 

zamračené. Vtedy môže byť vonku zima a môže prísť aj dážď. Cez leto, keď je veľmi teplo 

často príde búrka, počas ktorej hrmí a blýska sa. Hrom je to čo počujete a blesk to čo vidíte. 

Cez zimu namiesto dažďa môže snežiť. Takisto môže fúkať silný vietor. 

Opakujte nahlas: 
 
Dnes je škaredo.  
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Je zamračené. 
Vonku je zima. 
Prší.  
Je búrka. 
Hrmí a blýska sa.  
Sneží. 
Fúka silný vietor. 
 
S týmito vetami viete povedať, aké je počasie dnes alebo práve teraz.  
 
Ak sa chcete spýtať na počasie, ktoré bude neskôr, napríklad zajtra alebo cez víkend, 
použijete otázku: “Aké bude počasie?”, alebo viac slangovo, “Ako bude?” alebo “Aké 

hlásia počasie?”.  
 
Opakujte nahlas: 

“Aké bude počasie?” 
“Ako bude zajtra?” 
“Ako bude cez víkend?” 
“Aké hlásia počasie?” 
“Aké hlásia počasie na pondelok?” 
 
Otázka aké hlásia počasie znamená, aké počasie nám sľubujú v predpovedi počasia. 

Predpoveď počasia nájdete vo väčšine svojich smartfónov v aplikáciách, alebo si ho môžete 

vyhľadať na internete. Takisto v televízii chodí predpoveď počasia každý pracovný deň 

najčastejšie po hlavných správach.  

 
Ak chceme hovoriť o tom, ako bude neskôr, napríklad ráno či večer, alebo zajtra, hovoríme o 

počasí v budúcom čase. Napríklad bude pršať, bude búrka, bude svietiť slnko.  
 
Opakujte nahlas:  

Zajtra bude pekne. 
Bude svietiť slnko. 
Ráno bude zima. 
Večer bude pršať.  

V slovenčine existuje veľa výrazov, ktoré vyjadrujú rôzne podoby počasia. Napríklad o daždi 

sa dá hovoriť, že “leje” ak je dážď silný, alebo že “mrholí”, ak je dážď slabý. Ak je vonku 

teplo, ale bude búrka a je aj vlhko, hovoríme, že je “dusno”. Takýchto výrazov máme veľmi 

veľa, neúrekom, no nateraz si vystačíte so základnými.  
 
Aké počasie máte radi vy? Máte radšej zimu či teplo? Napíšte mi na mail 

slovakforu@gmail.com.  
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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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