
Učební plán k učebnici Čeština expres 2, úroveň A1.2 

lekce téma slovní zásoba  gramatika jazykové prostředky komunikační cíl(e) 

8 Plánujeme čas Aktivity typické pro práci i 
trávení volného času 

Futurum 
Prepozice do, na, k 
Genitiv sg. 
Kde x kam 

Co budeš dělat...? 
Kam půjdeš/pojedeš...? 
Půjdu/pojedu do, na, k... 

Student umí aktivně používat 
formy futura (kromě perfektivních 
verb). 

9 Dům a byt 
Obchody a reklamace 

Názvy místností 
Inzeráty – typické zkratky 
Nábytek 
Barvy  
Nakupování zboží a 
reklamace 

Prepozice pro, na, za 
Nominativ a akuzativ pl. Mi, F 
a N 

Líbí se mi... 
Chtěl/a bych... 
Kupuju byt pro... za... 
Potřebuju... 
Prosím vás, ... nefunguje. 
Chci vrátit peníze.  

Student si osvojí pojmenování 
místností a zákl. zařízení. Rozumí 
zkratkám v inzerátech. Umí 
vyjádřit svoji nespokojenost se 
zakoupeným zbožím. 

10 Cestujeme 
Kdy přijedeš na 
návštěvu? 

Cestování a doprava 
Dopravní prostředky 
Organizace cesty 

Nedeterminovaná (dlouhá) a 
determinovaná (krátká) 
slovesa pohybu 
Slovesa s prefixy 

Jak často chodíš/jezdíš... 
Chtěl/a bych tě pozvat... 
Můžeš přijet třeba... 
Cesta trvá asi... 
Půjdeme... Pojedeme... 

Student si osvojí základní 
komunikaci při cestování vlakem 
nebo autem.  
Umí pozvat někoho na návštěvu a 
pomoct organizovat jeho cestu. 

11 Lidské tělo.  
U doktora 
Můžete mi pomoct? 

Části lidského těla 
Nemoci 
Léky 
 
 

Objektové konstrukce Bolí 
mě... Je mi... 
Krátká personální pronomena 
v akuz. a dativu 

Bolí mě...  
Je mi... 
Nesmíte 
Pomoc! Hoří! Ukradli mi... 

Student je schopen velmi 
jednoduše vyjádřit své zdravotní 
potíže nebo jiný problém 
(okradení, nehoda apod.) a 
požádat o pomoc.  

12 Pozdravy a přání 
telefonujeme 
Na návštěvě 

Gratulace a pozdravy 
Telefonování 
Pozvání na návštěvu 
Průběh návštěvy ("small 
talk") 

Dativ sg. 
Deklinace kdo, co (nom., dat., 
akuz., lokál) 

Hezké Vánoce a šťastný nový 
rok! 
Všechno nejlepší! atd. 
Pojďte dál! Odložte si. 
Odskočím si. 
Pozdravujte... 

Student si osvojí základní přání, 
pozdravy a gratulace.  
Je schopen realizovat krátké 
telefonní dialogy a základní 
komunikaci na návštěvě. 

13 V hotelu 
Služby 

Hotel 
Služby 

Jak nadiktuju svoje jméno 
Kam + do, na, k  
Kde + v, na, u 

Já bych si chtěl/a rezervovat 
pokoj. 
Potřebuju opravit...  
Kolik to bude stát? 

Student umí velmi jednoduše 
komunikovat v hotelu a 
provozovnách poskytujících služby 
(např. kadeřnictví, autoservis, 
čistírna apod.) 

14 Jaké máte 
zaměstnání? 
Hledám práci 
Životopis 

Práce a zaměstnání 
Inzeráty nabízející práci 
Životopis 

Časové výrazy Hledám práci. 
Jaký je plat? 
Jaká je pracovní doba? 
Životopisné údaje 

Student je schopen porozumět v 
základních situacích týkajících se 
práce a zaměstnání. Je schopen 
zorientovat v životopisu. 

 


