NEGÁCIA
Doplňte pronominá.
kto – niekto – nikto – všetci – každý

kto – niekto – nikto – všetci – každý

Sú Vianoce.

Je pol jednej poobede.

…......…Nikto........… nie je v škole ani v práci.

……………....................… zamestnanci sú na obede.

……………......… sú doma s rodinou.

………..............……......… teraz vo firme nepracuje.

……………......… človek chce byť cez sviatky doma.

………..............……......… je na služobnej ceste?

…………...…...… chce ísť na návštevu.

Je dnes …….....................…… chorý?

….............….... nemá rád Vianoce?

……………........… človek chce mať veľa peňazí a málo práce.

kedy – niekedy – nikdy – vždy

čo – niečo – nič – všetko – každý

A: ……..................… môžeme ísť spolu do kina Spektrum, čo

A: Pani Nová, mám tu pre vás ….....................…… .

povieš? Chodím tam …..............……, keď mám čas.

B: …….........… je to?

B: Ja som tam ešte …....................…… nebola. .....................

A: Nejaký list z Prešova.

budeš mať čas?

B: To je …........................……? ……...........… iné pre mňa
nemáte? ……..........… deň čakám na pohľadnicu z Japonska.

kde – niekde – nikde – všade

kam – niekam – nikam – všade

A: Stratila som peňaženku. Hľadala som ju …..........……..,

A: ……......…. idete v lete na dovolenku? Opäť …..............……

ale ………..............…. ju nemôžem nájsť.

do Talianska?

B: ….….. si ju nechala? Musí byť ……....……. na tvojom stole.

B: Tento rok ……...........… nejdeme, už sme boli …….........… .
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