
Sousední státy České republiky – Slovensko 
 
 
Kdy vznikla Slovenská republika? _______________________ 
 
 
Zjisti, jak vypadá její státní vlajka a namaluj si ji: 
 
 
 
Kolik žije na Slovensku obyvatel (zaokrouhli na miliony) ? ________________ 
 
Slovensko sousedí s : ______________________________________________. 
 
Jak se nazývá hlavní město Slovenska? _____________________________ 
 
Vypiš si alespoň šest dalších velkých měst: _____________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Nížiny na Slovensku se jmenují: ______________________________________ 
 
Povrch je většinou hornatý. Vypiš si pohoří a k nim nejvyšší hory s nadmořskou 
výškou: 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Vodstvo: Nížinou na jihu země protéká řeka ________________. Slovensko  
 
opouští na hranicích s ________________. Nejdelší řekou je ______________. 
 
Najdeme na ní vystavěné _____________________________. Další slovenské  
 
řeky se nazývají _________________________________________________. 
 
Která místa na Slovensku byste chtěli navštívit? _________________________ 
 
Jakým jazykem se na Slovensku mluví? ________________________________ 
Pokus se přeložit následující slova: 
nielen –    alebo –    ktoré –  
sa –     sú –     aj – 



Kamarádi ze slovenské školy rozdělují rok na jar, leto, jeseň a zimu. Očísluj 
stejným číslem stejné názvy měsíců, poté vybarvi zeleně jar, červeně leto, hnědě 
jeseň a modře zimu. 

leden september 
květen apríl 
září jún 
duben máj 
červen august 
srpen júl 
únor november 
březen marec 
listopad február 
říjen január 
červenec december 
prosinec október 

 
Počasí – spoj barevnými čarami slova, která mají stejný význam: 
 
     bouřky 
polooblačno      zamračené   kroupy 
   miestami dážď    slnečno 
přeháňka     búrky     sneh 
  mrholenie     polojasno 
ledovka   silný vietor     zataženo 
  krúpy     mrholení 
poĺadovica   místy déšť    sníh  prehánka 
  slunečno   silný vítr 
 
Čaká nás slnéčko, ráno ojedinele hmla. Slabý južný až juhovýchodný vietor. 
Behem dňa narastanie oblačnosti, miestami dážď alebo búrky. 
 
Tuto předpověď počasí napiš česky : __________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Co to je? Vyjádři obrázkem. 
 
Nohy nemá, chodiť môže, vie vyliezť aj z vlastnej kože. 
 
Kto nosí v letě kožuch? 



Môj chlupatý kamarát, hrá sa so mnou vel´mi rád. 
 
Kopýtkami bubnuje pod sedadlom zrýchĺuje. 
 
To ružové krochkadlo, má na nose rýpadlo. 
 
S kamarátmi v horách loví, ten šedivec rozprávkový. 
 
Nohy má lopaty, zobák má rohatý, ve vodě sa máča a hovorí gá, gá. 
 
Bystré oko, mlsný jazyk, za myškou sa ticho plazí. 
 
 
Některá slovenská přísloví se velmi podobají českým. Zkus napsat, jak se tato 
přísloví říkají u nás: 
 
Ako sa do hory volá, tak se z hory ozývá. _______________________________ 
 
Aj majster tesár sa niekedy utne. ______________________________________ 
 
Dotial sa chodí se džbánom pro vodu, pokial sa nerozbije. 
 
________________________________________________________________ 
 
Bodaj ťa parom vzal. _______________________________________________ 
 
 
Očistené surové zemiaky postrúhame a zmiešame s múkou a so sol´ou. Časť 
cesta dáme na doštičku (lopár) a nožom hádžeme do vriacej osolenej vody. 
Uvarené halušky vyberieme, premiešame s bryndzou a polejeme opraženou 
cibuĺou. Cibuĺu opražíme na slanine pokrájanej na malé rezančeky. Druhá 
alternativa spočíva v podaní rozmiešanej bryndze na vrch halušiek, ktoré 
polejeme opraženou slaninou. Podávame s kyslým alebo acidofilným mliekom. 
 
Podle tohoto receptu můžeme uvařit slovenské národní jídlo. 
 
Jmenuje se ________________________________ Už jste ho jedli? _________ 
 
Co je to brynza a z čeho se vyrábí? ___________________________________ 
 
Recept si přečti znovu. Tužkou si podtrhni slova, kterým nerozumíš. S kamarády 
se je pokus vysvětlit. Vypiš si suroviny, které potřebuješ k uvaření tohoto jídla: 
 



Horár, horár, daj dreva – prosil ho. Komu dreva? – opýtal sa horár. Pekárovi 
dreva, aby pekár chleba dal, – vraví kohútik. Komu chleba? – chcel vedieť 
horár. Koscovy chleba, aby kosec trávy dal. Komu trávy? – nedalo horárovi 
pokoja. Husi trávy, aby hus pero dala, povedá kohútik. Komu pero? – suti horár. 
Pánovi pero, aby pán list písal, – žalostí kohútik. Komu list? – dozvedal sa 
horár. Panej list, aby pani kĺúče dala, – rečie kohútik. Komu kĺúče? – zvolal 
horár. Studni kĺuče, aby studňa vody dala, – šepol kohútik. Komu vody? – chcel 
vedieť horár. Sliepke vody, zadrhla sa trnkou. 
 
 
 
Nevedela, kam sa obrátiť a dala sa po vetre cez hory, doly, až prišla do tmavého 
lesa. Tu – kde sa vzala, tam sa vzala – postaví sa jej zrazu do cesty starenka. 
Maruška sa jej pekne – krásne pozdravila, starká jej zaďakovala a vidiac ju 
uplakanú, opýtala sa, prečo plače. 
 
 
 
Neboj sa, dievčička, – povedia tie holúbky, – ale počuj, čo ti povieme. 
Donesieme ti oriešok, ty ho otvor, nájdeš v ňom šaty, oblečieš sa do nich a choď 
na tanec! My ti zatiaĺ všetko popreberáme. Aleže nepovedz nikomu, kto si, 
odkial si! 
 
 
 
Jajbože, sestra milená, kdeže nájdem jahody? Či to kto slýchal, aby jahody pod 
snehom rástli? – vravela Maruška. – Ech, ty naničhodnica, čo ty budeš odvrátať, 
keď ti ja rozkážem! Chytro choď, a keď nedonesieš jahód, zabijem ťa! – 
zahrozila zlá Holena. 
 
 
 
Poznáš, která pohádka se skrývá v úryvku? Ke každé zapiš její český název. 
V úryvcích vyhledej slova, kterým nerozumíš. Podtrhni si je tužkou a 
s kamarády se je pokus vysvětlit. 
 
 
A na závěr několik slovenských slov, kterým asi budeš těžko rozumět. Jejich 
význam zkus odhadnout, poté se zeptej také svých rodičů a prarodičů. 
 
ceruzka –       ťava –  
 
čučoriedky –      korytňačka –  


