
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS 

 
Slovakin verkkokurssin sisältö 
 
Base Camp 
 
Perusleirissä  

• Opin ensimmäiset tervehdykset ja lukusanat. 
• Saan perustietoja slovakin kielestä, ääntämisestä ja kieliopillisista kategorioista. 
• Opin muodollisen ja epämuodollisen kielen eroista – milloin saan sanoa ’sinä (’ty’ ) 

ja milloin ’te’ (’vy’). 
• Opin sanat, joissa neutraalikonsonanttien jälkeen kirjoitetaan aina ’y’. (vybrané 

slová) 
 
CAMP 1 
 
Ykkösleirissä  

• Opin esittelemään itseni sekä ystäväni. 
• Omaksun ensimmäisiä fraaseja. 
• Opin muodostamaan ensimmäisiä kysymyksiä ja vastauksia. 
• Opin numerot kymmenestä eteenpäin. 
• Opin verbien taivutuksesta, kieltomuodoista, sekä persoona-, possessiivi- ja 

demonstratiivipronomineista. 
• Harjoittelen nominatiivin monikon muodostamista. 
• Bonuksena opin maiden, asukkaiden ja kielten nimiä. 
• Petollisissa paikoissa tutustun vokaalivaihteluun ja harjoittelen myös 

partikkeleiden ’aj’,  ’ tiež’ (myös)   ja ’ani’ (eikä) käyttöä. 
 
CAMP 2 
 
Kakkosleirissä 

• Opin kertomaan perheestäni ja itsestäni ja käyn kylässä. 
• Harjoittelen pyytämään syötävää ja juotavaa. 
• Opin muodostamaan feminiinisubstantiiveja maskuliineista. 
• Kielioppiosiossa opin muodostamaan akkusatiivin ja saan tietää verbiluokista. 
• Opin muodostamaan possessiiviadjektiiveja. 
• Bonuksena opin muutamia adjektiivivastakohtapareja. 
• Petollisissa paikoissa harjoittelen prepositioiden käyttöä - opin vastaamaan 

kysymykseen ’Missä on…? (Kde je …?) ja ’Mihin… (Kam…?). 
 
CAMP 3 
 
Kolmosleirissä 

• Opin kertomaan omasta asunnostani. 
• Opin värien nimet ja luen runon väreistä.  
• Kielioppiosioissa opiskelen lokaalia ja modaaliverbejä. 



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS 

• Opin muodostamaan myös futuurin. 
• Petollisissa paikoissa harjoittelen lisää prepositioiden käyttöä.  
• Bonusmateriaalina opin orientoitumaan ja kysymään tietä. 

 
CAMP 4 
 
Nelosleirissä  

• Opin määrittämään aikaa – pystyn kysymään paljonko kello on. 
• Pystyn puhumaan omasta ajankäytöstäni ja ohjelmastani sekä pystyn 

suunnittelemaan omaa vapaa-aikaani. 
• Puhun kesä- ja talvilomasta sekä harrastuksista. 
• Opin järjestyslukuja ja muutamia epäsäännöllisiä verbejä. 
• Harjoittelen kielteisten, indefiniitti- ja refleksiivipronominien käyttöä. 
• Opin, että slovakissa, kuten kaikissa slaavilaisissa kielissä on kaksoisnegaatio. 
• Petollisissa paikoissa opin käyttämään verbejä ’ísť’  (mennä) ja ’chodiť’  (käydä). 

 
CAMP 5 
 
Vitosleirissä 

• Matkustan Slovakiassa – käyn kylässä, retkellä ja opin ostamaan matkaliput. 
• Harjoittelen demonstratiivipronomineja  ’sem’ (tänne) ja ’tam’ (sinne). 
• Harjoittelen myös partikkeleiden ’ešte’ (vielä) ja ’už’ (jo) käyttöä. 
• Kielioppiosiossa opin ilmaisemaan menneisyyttä – onneksi slovakin kielessä on 

vain yksi preteritimuoto! 
• Harjoittelen myös instrumentaalia. 
• Opin kuinka slovakiksi voidaan ilmaista omistusliite –ni, -si, jne. 
• Opin lisää epäsäännöllisiä verbejä. 

 
CAMP 6 
 
Kuutosleirissä 

• Opin tilaaman ruokaa ja juomaa. 
• Käyn kahvilassa, konditoriassa ja ravintolassa. 
• Opin erilaisten ruokien nimet ruokalistan avulla.  
• Kieliopissa harjoittelen aspektia ja konditionaalia. 
• Bonuksena tutustun slovakialaisiin perinneruokiin ja  
      lisäbonuksena saan slovakialaisia reseptejä. 
• Petollisissa paikoissa tutustun hyödyllisiin fraaseihin. 

 
CAMP 7 
 
Seiskaleirissä 

• Asioin kauppakeskus Pohodassa. 
• Ostan mm. elintarvikkeita, vaatteita, asusteita, kosmetiikkaa, kirjoja ja levähdän 

kahvila Kávičkárissa. 
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• Opin muodostamaan genetiivin ja refleksiivipassiivin. 
• Harjoittelen adjektiivien muodostamista substantiiveista. 
• Bonuksena omaksun lisää ruokasanastoa. 

 
CAMP 8 
 
Kasileirissä 

• Opin kertomaan voinnistani. 
• Opin keskustelemaan sairauksista ja terveydestä. 
• Käyn lääkärissä ja apteekissa. 
• Kielioppiosiossa harjoittelen datiivia ja imperatiivia. 
• Bonuksena opin ruumiinosien nimet ja tutustun sairaalasanastoon. 
• Petollisissa paikoissa opin ilmaisemaan toistuvaa toimintaa ja opin 

rakenteen ’dať + verbi’ (teettää). 
 
CAMP 9 
 
Ysileirissä 
 

• Vierailen Bratislavassa ja katselen nähtävyyksiä. 
• Käyn myös eläintarhassa ja opin eläinten nimiä. 
• Opin kertomaan Suomesta ja saan perustietoa Slovakiasta. 
• Harjoittelen komparatiivin ja superlatiivin käyttöä. 
• Opin, milloin slovakissa kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. 
• Petollisissa paikoissa opin käyttämään epämääräisiä lukusanoja ’mnoho / 

mnohí, -é’ (paljon, monet), ’jeden, jedna, jedno / jedni, jedny’ (eräs, tietty), koľko/  
koľkí, -é’ (paljonko), ’toľko / toľkí, -é’ ( sen verran), ’niekoľko / niekoľkí, -
é ’(muutama) sekä ’obidvaja, obidva, obidve / obaja, oba, obe’ (molemmat).  
 

CAMP 10 
 
Kymppileirissä 
 
OLEN VIHDOIN HUIPULA! 
 

• Kertaan kaiken mitä olen oppinut. 
• Harjoittelen kuullun ja luetun tekstin ymmärtämistä. 
• Muistelen mennyttä ja suunnittelen tulevaisuutta. 
• Opin abstraktimpaa luonnonsuojeluun liittyvää sanastoa. 
• Kuuntelen suomalaisen muusikon Mikon slovakinkielisen laulun 
      Nedorozumenia (Väärinkäsityksiä). 


