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JA A MOJA RODINA

Volám sa Jakub a na fotografii som ja, moja sestra a moji rodičia. Ja som vľavo a mám 
oblečenú čiapku, hnedé tričko, krátke tmavozelené nohavice, biele ponožky a papuče. Vedľa 
je moja sestra, volá sa Alžbeta. Má 16 rokov a je študentka. Má oblečené tmavočervené 
šaty a lodičky. Moja mama sa volá Klaudia, má 42 rokov a pracuje ako úradníčka. Má 
oblečenú bielu blúzku, krátku tmavomodrú sukňu a sandále. Má tiež okuliare a hodinky. 
Vpravo je môj otec, volá sa Andrej. Má 46 rokov, je inžinier. Môj otec má oblečenú modrú 
košeľu, dlhé tmavomodré nohavice a hnedé topánky. 

Prečítajte a preložte si text o Jakubovi a jeho rodine. 
Napíšte podobný text na základe fotografie vašej rodiny a kamarátov.
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