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Volám sa

Šport

Mám rád/rada

Pozerať rozprávky/filmyChcem si zatelefonovať

Potrebujem odvoz

Nemám rád/rada

Hrať sa na počítači

Hrať sa spoločenské hry

Maľovať

Čítať

Som unavený/unavená
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Môžem ísť na toaletu?

Nerozumiem

Som hladný/hladná

Skončil(a) somČo mám robiť?

Nechcem to robiť

Som smädný/smädná

Potrebujem pomoc

Neviem

Stratil(a) som sa

Kam mám ísť ?

Páči sa mi
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Poď so mnou

Teraz sa môžeš hrať

Pôjdeme na dvor

Pôjdeme do inej triedyPôjdeme jesť

Ideš domov

Sadni si za stôl

Koniec hodiny

Pôjdeš do družiny

Sadni si na koberec

Prestávka

Pôjdeme na ihrisko
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Obleč si úbor

Cítiš sa dobre?

Budeme kresliť

Pôjdeme do jedálnePôjdeme na výlet

Treba ti ísť na toaletu?

Budeme spievať

Som zastupujúci/
zastupujúca učiteľ(ka)

Potrebuješ pomoc?

Budeme pozerať film

Choď si umyť ruky

Potrebuješ objatie?
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slovenčina

Словацькa

náboženstvo

angličtina

španielčinaetika

dejepis

nemčina

matematika

fyzika

francúzština

telesná a športová  
výchova

chémia
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biológia

hudobná výchova

geografia

základy podnikaniaspoločenská výchova

technická výchova

prírodopis

občianska náuka

informatika

bezpečnostná výchova

výtvarná výchova

družina
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Mám vyrážky

Mám hnačku

Je mi na vracanie

Je to opuchnutéSvrbí ma to

Točí sa mi hlava

Mám horúčku

Popálil(a) som sa

Kašlem

Mám zimnicu

Zle sa mi dýcha

Mám nádchu
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Bolí ma hlava

Bolí ma noha

Bolí ma brucho

Bolí ma uchoBolí ma hrdlo

Potrebujem lekára

Bolí ma noha

Bolí ma chrbát

Je mi zima

Bolia ma zuby

Bolí ma na hrudi

Je mi veľmi teplo /  
Je mi dusno
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Sadni si

Odmeriam ti teplotu

Ľahni si 

Popočúvam ťaPozriem sa ti do hrdla

Pozriem sa ti do uší

Vyzleč sa

Zhlboka sa nadýchni

Odmeriam ti tlak

Otvor ústa 

Zakašli

Musíme ti zobrať krv
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Obviažem ti ranu

Berieš lieky?

Dám ti injekciu

Koľko vážiš? Pôjdeš do nemocnice

Trpíš nejakou chorobou?

Predpíšem ti lieky

Máš na niečo alergiu?

Potrebuješ ďalšie 
vyšetrenia

Čo ťa bolí?

Odkedy?Bolí to, keď sa ťa 
dotknem?



13

bunda

šál

nohavice

spodná bielizeňponožky

športové topánky

tričko s dlhým rukávom

podprsenka

zimné topánky

tričko

čiapka

mikina
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Pre môjho syna Pre moju dcéru

Máte menšiu veľkosť?Máte väčšiu veľkosť?

Pre ženu Pre muža



Táto praktická brožúrka s piktogrammi môže 
pomôcť ľuďom hovoriacim po ukrajinsky a po 
slovensky prekonať prvé komunikačné bariéry.

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
словакомовним особам подолати перші 
труднощі у спілкуванні.


