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„Ach, jaj! Už zasa!“ 

Pokus o komix 

alebo 

Krátke príbehy 2.B1 triedy 

alebo 

Čítanie s porozumením a úlohami 

 

 

 



Pokyny: 

 

1. Pozri si pozorne fotografie 

2. Prečítaj si dialóg pod fotografiami 

3. V mysli rozober celú situáciu 

4. Pozoruj emócie a charaktery postáv 

5. Analyzuj celú situáciu 

6. Prečítaj si úlohu pod dialógom 

7. Odpovedz na zadanú úlohu vecne, presne, 

jedným slovom  

8. Posledné tri situácie si vymysli a napíš sám/a 

9. Prajeme príjemné čítanie!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

2.B1 – tvorivá dramatika online 2019/2020 



 

Situácia 1. 

                    

 

Mama: Zuzka, kde je naša mačka? Od rána som ju nevidela. 

Zuzka: Ach jaj! Už zasa sa stratila! Nebaví ma stále ju hľadať! 

Mama: Vravela som ti, že máš za sebou zatvárať vchodové dvere! 

Zuzka: Veď som ich zatvorila. 

Mama: Okamžite ju choď pohľadať do záhrady, aby nevyšla na cestu, lebo ju 

zrazí auto. 

Zuzka:  Mami, všade som ju hľadala, ale nikde nie je. 

Mama: Tak ju poďme hľadať tu. 

Zuzka: Počkaj, niečo počujem. 

Mama: Tuším, že to ide z kúpeľne. 

Zuzka: Nikde ju nevidím, ale stále niečo počujem. 

Mama: Linda, čo robíš v tom koši!!!? Zuzka, vravela som ti že máš zatvárať 

dvere! 

Zuzka: Ale veď si vravela, že vchodové dvere. 

Úloha: Ako vníma Zuzka svoju mamu? 

Odpoveď:  



Situácia 2. 

 

     

Anka: Ach, jaj! už zasa!!? Mama ma zabije.  

Mama: Čo sa deje?  

Anka: Ale nič, mami. 

Mama: Počula som buchot. Čo si zasa vyviedla?  

Anka: Ja som vážne nechcela, ale ten pohár spadol sám a rozbil sa.  

Mama: Prosím? Čo sa rozbilo? To nemyslíš vážne!  

Anka: Mami, ukľudni sa, ja zato vážne nemôžem.  

Mama: Čože sa mám? Ukľudniť? Na to zabudni! Už ani neviem, koľkokrát som ti 

hovorila, aby si na veci dávala pozor.  

Anka: Ja viem, ale keď ja za to nemôžem.  

Mama: A kto za to môže? Samo sa to nestalo. Nejako sa rozbiť musel. 

Anka: Za všetko môže vietor a gravitácia.  

Mama: Prosím? To vážne!? Upaľuj do izby a rozmýšľaj nad sebou.  

Anka: Dobre, mami. Prepáč 

 

Úloha: Čo išla Anka piť? 

Odpoveď:  

 



Situácia 3. 

 

     
Kika: Pozri na ňu! 

Nika: Čo, na koho? 

Kika: Veď na ňu, pozri, čo má zas na sebe, vyzerá, ako keby vyšla zo smetiaku. 

Nika: No a! 

Kika: Čo no a? To snáď nemyslíš vážne, myslím, že takto naše kamarátstvo 

fungovať nebude. 

Nika: Myslím si, že vyzerá úplne v pohode, pozri, ako vyzeráš ty a potom hodnoť 

druhých, a dokonca vyzerá lepšie ako ty... 

Kika: To snáď nemyslíš vážne! 

Nika: A vieš čo, ani nechcem, aby naše kamarátstvo fungovalo ďalej, keď sa 

správaš takto... 

Kika: To snáď nie!!! 

Nika: Takto sa so mnou nikto nebude rozprávať!!! 

Kika: Koniec nášho kamarátstva!!!  

Nika: Vieš čo? Som rada, že toto kamarátstvo končí.  

Kika: ČAU! 

Úloha: Aká je Kika? 

Odpoveď:  



Situácia 4. 

 

 

            

 

Fešák: Ach, jaj! 

Mama: Čo sa deje? 

Fešák: Neviem nájsť svoju košeľu. 

Mama: Dnes som ju dala vyprať. 

Fešák: Už zasa!!? 

 

 

 

 

Úloha: Kam sa chystá Fešák? 

Odpoveď: 

 

 

 



Situácia 5. 

    
Mia: Kde si bola...? 

Mama: Dole, prišiel kuriér, tak som išla prebrať balíček. 

Mia: Aký balíček?  Veď včera už jeden prišiel. 

Mama: No, objednala som ďalšie veci do kuchyne. Ale zajtra asi príde ďalší, 

kúpila som vám nejaké tričká, nohavice a šaty na leto, nech máte v čom chodiť na 

pláž na dovolenke.  

Mia: Načo si zase objednávala ďalšie veci ? Veď oblečenia máme dosť, len 

zbytočne míňaš peniaze... 

Mama: JA poviem, na čo budem míňať peniaze. Prečo na mňa vôbec zvyšuješ 

hlas? Kde berieš tú drzosť zvyšovať hlas na rodiča ? 

Mia: Nemyslela som to tak...ale viem, že tie peniaze potrebujeme hlavne na iné 

veci a nie na oblečenie, ktoré objednávaš cez internet. Veď ani nevieš, či nám to 

bude dobré... 

Mama: Ty mi vyčítaš, že som vám kúpila veci? Nie, že by si bola vďačná, ale ty 

budeš ešte aj drzá.  

Mia: Nechcem sa hádať, ďakujem, že si mne aj sestre kúpila veci, ale nemusíš, 

máme v čom chodiť medzi ľudí, dokonca máme si aj v čom navariť, už prosím ťa 

nič nekupuj...Zbytočne vyhadzujeme peniaze na veci, ktoré máme...zase...! 

Úloha: Aký charakter má Mia? 

Odpoveď: 

 



Situácia 6. 

 

        

On: Ahoj! 

Ona: Ach, ahoj! 

On: Prečo si taká? 

Ona: Aká? 

On: Bez nálady… 

Ona: Ale nechaj tak... 

On: No dobre... 

Ona: Ach jaj..už zasa?? 

On: Čo sa stalo? 

Ona: Vôbec sa o mňa nezaujímaš… 

On: Ale.. 

Ona: Nie.. nechaj tak!  

Úloha: Ako dlho vydrží ich vzťah? 

Odpoveď: 

 



Situácia 7. 

 

   

  

Mama: Sára, zvoní telefón! 

Sára: A čo ja s tým? 

Mama: No choď ho zdvihnúť! 

Sára: Prečo nejdeš ty? 

Mama: Nevidíš, že žehlím!? 

Sára: Ach, jaj! No veď už idem. 

Mama: Kto volá? 

Sára: Sofia. Chce ísť von. 

Mama: No ale ty von nepôjdeš! 

Sára: Prečo?  

Mama: Musíš si urobiť domáce úlohy a pomôcť mi s večerou. 

Sára: Už zasa!!? 

Mama: Áno, už zasa! Čo sa ti nepáči? 

Sára: Ach jaj! Nič! No tak čo jej mám povedať? 



Mama: No predsa, že nikam nejdeš! 

Sára: Ach, jaj ! Už zasa budem len trčať doma !!? 

Mama: Nie si sama, ktorá trčí doma, keď mame treba pomôcť, tak jej musíš 

pomôcť. 

Sára: No veď ti už idem pomôcť! 

Mama: Už si dovolala?  

Sára: Áno, spokojná!? 

Mama: Áno, spokojná a už sa upokoj aj ty! 

Sára: Ach, jaj! 

 

Úloha: Akú výchovu preferuje mama voči Sáre? 

Odpoveď: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situácia 8.  

 

 

             

 

 

 

Anabela: Ahoj, kde si toľko? 

Beáta: Ahoj. Doma, prečo sa pýtaš? 

Anabela: Veď sme boli dohodnuté, že pôjdeme von, čakám ťa už pri fontáne. 

Beáta: Ježiš, ja som zabudla, prepáč. 

Anabela: Ach, jaj! Už zasa!!? 

 

Úloha: Čo sa stalo Beáte? 

Odpoveď: 

 

 

 

 



 

Situácia 9. 

                                    
 

 

Sisa: Ahoj, ako sa máš? 

Bella: No ahoj! Ale vieš čo, dobre celkom a ty? Čo také robíš cez karanténu? 

Sisa: Oh. Ani sa nepýtaj, už tretí deň ma bolí brucho, neviem, čo s ním mám už 

robiť... 

Bella: Ach, jaj! Už zasa!!? Čo si niečo zlé pojedla? 

Sisa: Ani sama neviem. Ale už pijem len čaje na žalúdok a jem piškóty a sucháre, 

tak dúfam teda, že to prejde... 

Bella: Dúfam aj ja. Tak skoré uzdravenie ti prajem, maj sa! 

Sisa: Ďakujem veľmi pekne, aj ty sa maj! 

 

Úloha: Akú diagnózu má Sisa? 

Odpoveď: 

 

 

 

 



Situácia 10.  

 

   
 

Adela: Ahoj! 

Barbie: Ahoj, ako sa máš? 

Adela: Dobre a ty?  

Barbie: Aj ja.   

Adela: Čo keby sme si urobili výlet do Tatier?  

Barbie: Ach jaaj! Už zase!!?  Veď stále chodíme tam, poďme niekam inam. 

Adela: A kam ? veď Tatry sú veľké a stále sa tam dá niečo obdivovať. 

Barbie: No dobre, tak ideme do Tatier.   

 

Úloha: Kto bude v Tatrách skôr? 

Odpoveď: 

 

 

 

 



 

Situácia 11. 

 

   

 

Ann: Ach, jaj! 

Bejby: Čo ? 

Ann: Na vankúši mám pavúka! 

Bejby: Tak zober vysávač a povysávaj ho... 

Ann: Ale on potom v noci z toho vysávača vylezie a zje ma! 

Bejby: Tak si poď ľahnúť do mojej postele. 

Ann: Aj ty máš na vankúši pavúka. 

Bejby: Tak ich tam nechajme a poďme spať na zem.  

Ann: Už zasa? 

Úloha: Aký druh pavúka bol na posteli? 

Odpoveď: 

 

 



Situácia 12. 

     
Júlia: Máme tu opäť Nový rok!  

Kristína: To si z toho taká nadšená?  

Júlia: Áno, pretože tento rok bude zo mňa nová JA ! Budem cvičiť, budem milšia 

k ľuďom a budem viac pomáhať tým, čo to potrebujú! 

Kristína: Ah jaj! Už zasa?! Minulý rok si vravela to isté a vydržalo ti to taký 

týždeň.  

Júlia: Ďakujem za tvoju úprimnosť, ale teraz to myslím vážne.  

Kristína: Hej, to si myslela aj minulý rok. Ale fajn, som teda zvedavá. 

Júlia: Máš byť prečo, do ďalšieho roka ma ani nespoznáš. A mimochodom, tiež by 

si mala zo sebou niečo robiť, keď už sme k sebe úprimné.  

Kristína: Čo tým chceš povedať?  

Júlia: Aaaale vôbec nič, len .. pozrela si sa do zrkadla niekedy v poslednej dobe?  

Kristína: Samozrejme, že áno!  

Júlia: Mhm, a ty si takto spokojná so sebou, áno? 

Kristína: Áno, to teda som.  

Júlia: Ako myslíš, ale potom sa nečuduj, že ťa chlapi obchádzajú. 

Úloha: Podarí sa Júlii splniť svoj zámer? 

Odpoveď:  

 



Situácia 13. 

   

 

On: Ahoj láska, už som doma! 

Ona: Kde si bol? 

On: Bol som vonku. 

Ona: A prečo si mi nedal vedieť, že ideš preč? 

On: To nemôžem ísť ani von, kedykoľvek sa mi zachce? 

Ona: Mohol si mi dať aspoň vedieť. S kým si bol vonku? A čo ste robili? 

On: Bol som v krčme s kamarátmi. 

Ona: Čožee... !!? Už zase!? Koľkokrát som ti hovorila, aby si nechodil do krčmy.   

On: Však som mal len jedno pivo. 

Ona: Jedno pivo, jedno pivo. Začína to jedným pivom, potom príde druhé, tretie 

a nakoniec skončíš na Prednej Hore.  

On: Ale nestalo sa to, tak láskavo by si sa mohla upokojiť. 

Ona: Ja som pokojná. Len konštatujem.  

On: Nie si pokojná. Hádaš sa so mnou kvôli jednému pivu s kamarátmi. 

Ona: Povedal si mi, že do krčmy už nevkročíš. A zase si tam išiel. 



On: Kamarát mal meniny, tak sme to boli osláviť. 

Ona: Ale mňa nezaujíma, čo mal tvoj kamarát. Povedal si mi, že tam už nepôjdeš. 

On: Vieš čo? 

Ona: Čo? 

On: Ak sa ti to nepáči, nemusím byť ani doma.  

Ona: Nech sa páči, tam sú dvere.  

On: Dobre. Ako chceš. Idem. Ahoj. 

Ona: Čau. 

 

Úloha: Ako dlho bol On v krčme? 

Odpoveď: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situácia 14. 

 

        

 

Hlas: Na čo práve myslíš?  

Ona: Načo by som mala myslieť? Nemyslím na nič...chystám sa spať, tak mi daj 

pokoj!  

Hlas: Určite na niečo myslíš, každý na niečo myslí, a ten kto tvrdí, že nie, ten má 

len strach!  

Ona: Máš pravdu, myslím na to, že chcem spať, tak prosím ťa odíď!  

Hlas: Nie, nie to nebude ono, mám pocit že je to niečo silnejšie. Možno...nejaký 

temný kúsok minulosti?  

Ona: Prestaň sa mi vkrádať do hlavy a konečne vypadni!  

Hlas: Neodídem, lebo viem, že to nechceš.  

Ona: Ak by som to nechcela tak, ťa neposielam preč.  

Hlas: To vravíš teraz, ale ja ťa poznám lepšie ako ty sama, keby som ťa opustila 

už by si to nebola ty, bola by si vôbec ešte človekom?  

Ona: Prestaň na mňa skúšať tieto triky, prosím ťa...To ty si bezo mňa nič, si pre 

mňa ako vzduch, ako hrozný zapáchajúci vzduch plný dechtu. Si iba obyčajný 

parazit žijúci minulosťou! Ty bezo mňa nedokážeš žiť, ja bez teba áno. Tak 

vypadni a už nikdy, nikdy sa neopováž ku mne znovu prehovoriť!  

Hlas: Prepáč, ale ja som tu tá, ktorá je plná výčitiek a strachu či ľútosti, niekedy to 

už proste nezvládam, musím sa o to s niekým podeliť. Nemôžem za to, že ty si 



jediná, ktorá ma počúva... vidím, že teraz som tu zbytočná. Zlyhala som. Mala 

som jedinú úlohu, ani tú som nezvládla. Ale ver mi, že takto dlho nevydržíme. 

Príde čas, kedy to prestanem zvládať. A všetky moje starosti padnú na teba. 

Potom budeš ľutovať, že si nechcela počúvať môj hlas! 

Úloha: Kto je to Hlas? 

Odpoveď: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situácia 15. 

                          
  

Borka: Počkaj, idem si umyť ruky a idem ti hneď pomôcť! Nie že podpáliš chatu, 

ty drevo! 

Jolka: Ja som vo varení profesionál! 

Borka: No nemyslím si!? 

Jolka: Keď tu nemáme dospelých, tak aspoň ty nemusíš do mňa stále ryť! 

Borka: No jasné, od čoho myslíš, že tu som? 

Jolka: Klasika!!!! 

Borka: Počúvaj, pri umývadle je niečo rozliate, je to zelené a nejako divne to 

vonia a ešte k tomu som do toho stúpila s ponožkou! 

Jolka: Tu máš handru, poutieraj to, keď sa ti chce! 

Borka: Lenže to ide z kúpeľne do obývačky, hore po schodoch a končí to pri 

mojej posteli! 

Jolka: Ovoňaj to! 

Borka: No....dobre...je to šampón! 

Jolka: A kto bol posledný v sprche?....Tvoj frajer! 

Borka: Neverím, že by sa mu toto podarilo, musel to byť niekto iný! 



Jolka: No len sleduj! Pozri sa z balkóna! Tam pri ohnisku stojí a na chrbte má 

zelený fľak. A k tomu má biele tričko...a že vraj, prečo ste spolu?! 

Borka: Ach jaj, už zasa! Veď sa to už stalo minule s kečupom. Hej máš 

pravdu...hodíme sa k sebe. 

Jolka: Tak s ním choď urobiť poriadok a ja to idem poutierať! 

 

Úloha: Čí frajer je ten nešikovník? 

Odpoveď:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situácia 16. 

 

                         

 

 

Vilma: Ahoj, Sofia, ideš do kina ? 

Sofia: Ahoj, Vilma, idem, ale musíš počkať asi tak 2 hodiny. 

Vilma: Prečo tak dlho? Veď dovtedy skončí film! 

Sofia: No vieš, musím sa upraviť, osprchovať, učesať, namaľovať sa ... 

Vilma: Veď som bola pred hodinou u teba a bola si namaľovaná.  

Sofia: No vieš, teraz ideme do kina - iná príležitosť. 

Vilma: Ach, jaj! Už zasa vymýšľaš!!? O pol hodinu prídem po teba čau. 

Sofia: Neee. 

 

Úloha: Ako sa zachová Vilma? 

Odpoveď:  

 

 

 

 



Situácia 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Mima: Ahoj, no volám ti, že - kde si toľko? Čo, ako robíš? 

Bety: Ahoj. Doma som, práve som si dala vaňu. Prečo sa pýtaš? 

Mima: Ty.. počúvaj. To nemyslíš vážne toto, čo si teraz povedala.. 

Bety: O čo ti ide? Čo si taká nabrúsená? 

Mima: Tri mesiace sme si dohadovali stretnutie, raz si nemala čas ty a potom zas 

ja.. A chceš mi povedať že keď sa konečne obaja zhodneme na jednom dátume, 

dokonca čase a D-O-K-O-N-C-A mieste, tak ty.. TY ZABUDNEŠ?!? 

Bety: O čom tu točíš? 

Mima: Veď sme boli dohodnutí, že pôjdeme von, čakám ťa už pri fontáne, ty 

trúba. 

Bety: Jaaaj.. No.. Ehmm… 

Mima: Pozri, ja chápem, že máš toho veľa, ale tak TY ma voláš von a nakoniec na 

to zabudneš?! Nezdá sa ti to trošku mimo? Keby si sa aspoň ospravedlnila.. ach 

Bety: Aha. Prepáč.. zabudla som? 

Mima: Fuuha, no to mi ale vyznelo úprimne, to ti teda poviem.  

Bety: Dobre, dobre, dobre, tak prepáč, naozaj ma to mrzí. Viem, že sme sa dlho 

nevideli, a ver či nie, chýbaš mi. 

Mima: No ale vieš, to je tak že.. PRVÝ APRÍL!!  

Bety:  Ach, jaj! Už zasa!!? 

 



 

Úloha: Kedy sa kamarátky dohodli na stretnutí? 

Odpoveď: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situácia 18. 

 

           
 

Mama: Lea, vstávaj, treba ísť už do školy, lebo zase meškáme.  

Lea: Mami, nemôžem ísť, je mi zle, bolí ma hrdlo, je mi zima.  

Mami: Ach jáj, už zasa. Asi máš teplotu, počkaj, hneď prídem a odmeraj si 

teplotu.  

Lea: A kde máme teplomer? V skrinke nie je.  

Mama: Pozri sa, či nie je na poličke v kuchyni.  

Lea: Dobre, už ho mám. Odmeriam si teplotu. Mám 39.7´C musíme ísť 

k lekárovi. 

 

Úloha: Prečo Lea klamala? 

Odpoveď:  

 

 

 

 

 



 

Situácia 19. 

 

       

 

Eva:  Aj ty si chorá?  

Soňa: Bohužiaľ áno, bude to pravdepodobne angína, ako je to u mňa zvykom a ty, 

prečo si tu?  

Eva: Ja som včera zjedla veľa zmrzliny a spala som pri dokorán otvorenom okne 

a zabudla som ho zavrieť, a to mi zrejme uškodilo.  

Soňa: Ach jáj, čo už s nami, popravde, ani ja neodolám zmrzline... 

 

Úloha: Koľko zmrzliny jedla Eva? 

Odpoveď:  

 

 

 



 

Situácia 20. 

 

Vymysli si, na základe fotografií, krátky príbeh a napíš k nemu 

dialóg! 

Premysli si aj úlohu k dialógu!  

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situácia 21. 

 

Vymysli si, na základe fotografií, krátky príbeh a napíš k nemu 

dialóg! 

Premysli si aj úlohu k dialógu!  

 

 

 

      

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situácia 22. 

 

Vymysli si, na základe fotografií, krátky príbeh a napíš k nemu 

dialóg! 

Premysli si aj úlohu k dialógu!  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC 


