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Lekce 11
Komunikační cíl: Studenti se naučí sdělit, co obvykle dělají na dovolené, jak často někam chodí nebo jezdí
(a jakým dopravním prostředkem) a kam jdou či jedou dneska. Rozumí základním informacím uvedeným
v inzerátech cestovních kanceláří a základním informacím v dopravních hlášeních. Umí si koupit jízdenku
a zeptat se, kdy, odkud či kam jede/letí dopravní prostředek. Rozumí nápisům vchod, východ, přestup apod.
Jsou schopni se jednoduše dorozumět při potížích při cestování (něco někde zapomněli, něco se jim ztratilo,
ujel jim dopravní prostředek).
Gramatický cíl: Studenti se naučí rozdíl mezi tzv. „dlouhými“ (nedeterminovanými) a „krátkými“
(determinovanými) slovesy pohybu chodit – jít, jezdit – jet a létat – letět. Seznámí se se základními významy
prefixů a osvojí si slovesa pohybu s prefixy při- a odStr. 89/cv. 2
Aktivita:. Zopakování výrazů ze cvičení. Studenti říkají, jaká aktivita z daného cvičení je na obrázku.
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_1.
Aktivita:. Zopakování výrazů ze cvičení a procvičení konjugace sloves. Studenti označují, co rádi nebo
neradi dělají na dovolené, a potom o tom mluví ve dvojicích. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_11_2.
Poznámka: Pracovní list obsahuje i upozornění na tzv. „dlouhá“ (nedeterminovaná) slovesa pohybu chodit
a jezdit, se kterými se studenti v této lekci seznámí.
Aktivita: Zopakování výrazů ze cvičení a procvičení konjugace sloves. Učitel předem ověří, zda studenti
rozumí všem výrazům. Poté studenti chodí po třídě a ptají se navzájem, co kdo rád dělá na dovolené. Pak
sdělují, co zajímavého zjistili. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_3.
Aktivita: Zopakování výrazů ze cvičení a procvičení konjugace sloves. Tato aktivita je variantou předchozí
aktivity, vhodnou pro individuální studenty. Učitel předem ověří, zda studenti rozumí všem výrazům. Poté
studenti píšou jméno někoho, kdo rád provozuje tuto aktivitu. Můžou připojit, jaký vztah mají k jmenovanému
(Můj bratranec Ahmed moc rád jezdí na kole.). Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_4.
Aktivita:.Zopakování výrazů ze cvičení a procvičení konjugace sloves. Studenti doplňují, co kdo rád, nebo
nerad dělá. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_5.
Aktivita:.Zopakování výrazů ze cvičení, procvičení konjugace sloves a negace. Studenti doplňují své
známé a koncovky sloves. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_6.
Str. 89/cv. 4
Aktivita:.Otázky k textu. Lze využít i pracovní list Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_7.
1. Jak dlouho už jsou Marina a Tom v Itálii? –
2. Jaká je Marinina kamarádka Verena?
3. Na co má Marina od Vereny recept?
4. Jak spolu Marina, Tom a Verena mluví?
5. Co si už umí Marina objednat italsky?
6. Kam Marina a Tom chodí každý den?
7. Proč Marina a Tom odpoledne spí?
8. Kam chodí večer?
9. Kam šli jednou tancovat?
10. Kam jeli na výlet lodí?
11. Jak daleko je od Vieste ostrov San Domino?
12. Kam chtějí jít dneska večer?
13. Proč byla cesta do Itálie dramatická?
14. Co se ztratilo?
15. Co měla Marina v kufru?
16. Jak to nakonec dopadlo?
Aktivita:.Opakování textu. Pracovní list má části A a B, lze rozstříhnout. Studenti mají jeden část A, druhý
část B, pracují v páru, ptají se a reagují. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_8/A, B. Řešení
najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_8/C.
Aktivita:.Opakování textu a procvičení prepozic. Studenti vybírají a označují správné prepozice. Pracovní
list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_9.
Upozornění: Učitel by měl mít na paměti, že správné užité prepozic je v zejména v počátečních fázích výuky
prioritou a jejich nácvik je velmi důležitý.
Aktivita: Opakování textu a procvičení prepozic. Studenti doplňují správné prepozice.. Pracovní list ČESKY
KROK ZA KROKEM 1_11_10.
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Str. 90/Tabulka
Nezapomínejme, že „dlouhá“ (nedeterminovaná), tak „krátká“ (determinovaná) slovesa pohybu chodit – jít,
jezdit – jet a létat – letět jsou imperfektivní.
Str. 91/cv. 13
Aktivita:.Opakování textů. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_11.
Aktivita:.Opakování textů. Studenti doplňují kvíz. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_12.
Aktivita:. Opakování textů a procvičení sloves pohybu v přítomném a minulém čase. Učitel by měl předem
vysvětlit studentům, že slovesa v přítomném čase mají doplňovat na základě jednoduchého a slovesa
v minulém čase na základě dvojitého podtržení. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_13.
Str. 92/cv. 1
Aktivita:.Opakování poslechového cvičení. Pokud učitel uzná za vhodné, že je třeba dané výrazy procvičit,
lze využít pracovní list Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_14. Není to však nutné, cílem daného
cvičení je především poslech s porozuměním, ne detailní čtení.
Str. 92/cv. 2.
Aktivita:.Opakování. Rozstříhat, studenti skládají 4 dialogy. Lze také řadit pomocí čísel. Pracovní list
ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_15.
Aktivita:.Opakování frází z dialogů. Rozstříhat, studenti řadí do vět. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_11_16.
Aktivita:.Opakování textů. Studenti poslouchají a opravují chyby v dialozích. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_11_17/A a Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_17/B (řešení)
Aktivita:.Opakování textů. Studenti píšou 4 dialogy k fotografiím na nádraží, na letišti, v metru a na
nástupišti. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_18.
Str. 92/cv. 3
Aktivita:.Opakování cvičení. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_19.
Str. 93/cv. 5
Aktivita:.Procvičení významu prefixů, tvoření nových slov. Toto cvičení je vhodné pro slovanské studenty,
u neslovanských studentů doporučujeme pracovat se slovníkem. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_11_20.
Str. 94/cv. 8
Fotografii k textu najdete zde. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_21.
Aktivita:.Opakování a procvičení základních sloves pohybu s prefixy. Rozstříhat, přikládat k obrázkům.
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_22/A a Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_11_22/B.
Aktivita:.Opakování textu a procvičení základních sloves pohybu s prefixy. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_11_23.
Str. 95/cv. 3 a 6
Aktivita:.Opakování výrazů z těchto cvičení a procvičení komunikace při komplikacích během cestování.
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_24.
Str. 95/cv. 6
Aktivita:.Opakování cvičení. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_25.
Str. 96/Slovní banka
Aktivita: Domino: Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_26.
Aktivita: Pexeso na slovní zásobu. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_27.
Aktivita: Vylepovačka. Postup viz článek Jazykové hry a aktivity. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_11_28/A, Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_28/B a Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_11_28/C.
. Pracovní Aktivita: Křížovka list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_29/A a Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_11_29/B (řešení).
Po dokončení lekce: Test 11.
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_30.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_1
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------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_1
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_2

Označte, co děláte rád/a nebo nerad/a. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte.
Například: Chodíš rád na procházky? – Ano. – Já taky. /Ne. – Já taky ne.
1. rád / nerad / ráda / nerada chodím na procházky
2. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na kole
3. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na lodi
jet
4. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na snowboardu
jít = jednou, teď… x chodit = často, obvykle…
jet = jednou, teď… x jezdit = často, obvykle…
5. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na bruslích
6. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na výlety
7. rád / nerad / ráda / nerada plavu
8. rád / nerad / ráda / nerada nakupuju suvenýry
9. rád / nerad / ráda / nerada ochutnávám místní speciality
10. rád / nerad / ráda / nerada fotím památky, přírodu, selfie
11. rád / nerad / ráda / nerada se opaluju
12. rád / nerad / ráda / nerada se potápím
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_2

Označte, co děláte rád/a nebo nerad/a. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte.
Například: Chodíš rád na procházky? – Ano. – Já taky. /Ne. – Já taky ne.
1. rád / nerad / ráda / nerada chodím na procházky
2. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na kole
3. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na lodi
jet
4. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na snowboardu
jít = jednou, teď… x chodit = často, obvykle…
jet = jednou, teď… x jezdit = často, obvykle…
5. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na bruslích
6. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na výlety
7. rád / nerad / ráda / nerada plavu
8. rád / nerad / ráda / nerada nakupuju suvenýry
9. rád / nerad / ráda / nerada ochutnávám místní speciality
10. rád / nerad / ráda / nerada fotím památky, přírodu, selfie
11. rád / nerad / ráda / nerada se opaluju
12. rád / nerad / ráda / nerada se potápím
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_2

Označte, co děláte rád/a nebo nerad/a. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte.
Například: Chodíš rád na procházky? – Ano. – Já taky. /Ne. – Já taky ne.
1. rád / nerad / ráda / nerada chodím na procházky
2. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na kole
3. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na lodi
4. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na snowboardu
5. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na bruslích
6. rád / nerad / ráda / nerada jezdím na výlety
7. rád / nerad / ráda / nerada plavu
8. rád / nerad / ráda / nerada nakupuju suvenýry
9. rád / nerad / ráda / nerada ochutnávám místní speciality
10. rád / nerad / ráda / nerada fotím památky, přírodu, selfie
11. rád / nerad / ráda / nerada se opaluju
12. rád / nerad / ráda / nerada se potápím

jet
jít = jednou, teď… x chodit = často, obvykle…
jet = jednou, teď… x jezdit = často, obvykle…
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aktivita

Když máš dovolenou, …

jezdit na hory a lyžovat

…rád jezdíš na hory a lyžuješ?

www.czechstepbystep.cz
PAMATUJTE SI:
velmi rád/a, nerad/a
moc rád/a, nerad/a
strašně rád/a, nerad/a

jméno

jezdit na kole
jezdit na lodi
jezdit na bruslích
jezdit na snowboardu
fotit selfie
fotit přírodu
rád/a nakupuje suvenýry
plavat
hodně číst
potápět se
prohlížet si památky
opalovat se
nedělat nic a odpočívat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_3

aktivita

Když máš dovolenou, …

jezdit na hory a lyžovat

…rád jezdíš na hory a lyžuješ?

jezdit na kole
jezdit na lodi
jezdit na bruslích
jezdit na snowboardu
fotit selfie
fotit přírodu
rád/a nakupuje suvenýry
plavat
hodně číst
potápět se
prohlížet si památky
opalovat se
nedělat nic a odpočívat

PAMATUJTE SI:
velmi rád/a, nerad/a
moc rád/a, nerad/a
strašně rád/a, nerad/a

jméno
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_4
Znáte někoho, kdo rád/nerad…?

aktivita

jméno

jezdit na hory a lyžovat
jezdit na kole

PAMATUJTE SI:
velmi rád/a, nerad/a
moc rád/a, nerad/a
strašně rád/a, nerad/a

jezdit na lodi
jezdit na bruslích
jezdit na snowboardu
fotit selfie
fotit přírodu
rád/a nakupuje suvenýry
plavat
hodně číst
potápět se
navštěvovat památky
opalovat se
nedělat nic a odpočívat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_4
Znáte někoho, kdo rád/nerad…?

aktivita
jezdit na hory a lyžovat
jezdit na kole
jezdit na lodi
jezdit na bruslích
jezdit na snowboardu
fotit selfie
fotit přírodu
rád/a nakupuje suvenýry
plavat
hodně číst
potápět se
navštěvovat památky
opalovat se
nedělat nic a odpočívat

jméno

PAMATUJTE SI:
velmi rád/a, nerad/a
moc rád/a, nerad/a
strašně rád/a, nerad/a
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_5
Co dělá Filip rád nebo nerad? Co dělá Zuzana ráda nebo nerada?
Pak řekněte, co rád/a nebo nerad/a děláte vy.

1. jezdit na hory a lyžovat
Ráda jezdí na hory a lyžuje.

2. potápět se
Nerad se potápí.

3. jezdit na lodi

4. chodit na procházky

5. jezdit na výlety

6. jezdit na bruslích (na inlajnech)

7. plavat

8. jezdit na kole

9. číst

10. nakupovat suvenýry

11. jezdit na hory a lyžovat

12. prohlížet si památky

13. fotit přírodu

14. fotit selfie

15. jezdit na snowboardu
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_6
Co kdo nedělá nikdy? Pište o své rodině a kamarádech nebo o sobě.
Například: Moje babička nikdy nefotí selfie. / Nikdy nefotím selfie.

1. ................................... nikdy .........chod......... na procházky
2. ................................... nikdy .........jezd......... na kole
3. ................................... nikdy .........jezd......... na lodi
4. ................................... nikdy .........jezd......... na snowboardu
5. ................................... nikdy .........jezd......... na bruslích
6. ................................... nikdy .........jezd......... na výlety
7. ................................... nikdy ......... sáňk.........
8. ................................... nikdy ......... plav.........
9. ................................... nikdy .........nakup......... suvenýry
10. ................................... nikdy .........navštěv......... památky
11. ................................... nikdy .........ochutnáv......... místní speciality
12. ................................... nikdy .........fot......... památky nebo přírodu
13. ................................... se nikdy .........opal.........
14. ................................... se nikdy .........potáp.........
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_6
Co kdo nedělá nikdy? Pište o své rodině a kamarádech nebo o sobě.
Například: Moje babička nikdy nefotí selfie. / Nikdy nefotím selfie.

1. ................................... nikdy .........chod......... na procházky
2. ................................... nikdy .........jezd......... na kole
3. ................................... nikdy .........jezd......... na lodi
4. ................................... nikdy .........jezd......... na snowboardu
5. ................................... nikdy .........jezd......... na bruslích
6. ................................... nikdy .........jezd......... na výlety
7. ................................... nikdy ......... sáňk.........
8. ................................... nikdy ......... plav.........
9. ................................... nikdy .........nakup......... suvenýry
10. ................................... nikdy .........navštěv......... památky
11. ................................... nikdy .........ochutnáv......... místní speciality
12. ................................... nikdy .........fot......... památky nebo přírodu
13. ................................... se nikdy .........opal.........
14. ................................... se nikdy .........potáp.........
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_6
Co kdo nedělá nikdy? Pište o své rodině a kamarádech nebo o sobě.
Například: Moje babička nikdy nefotí selfie. / Nikdy nefotím selfie.

1. ................................... nikdy .........chod......... na procházky
2. ................................... nikdy .........jezd......... na kole
3. ................................... nikdy .........jezd......... na lodi
4. ................................... nikdy .........jezd......... na snowboardu
5. ................................... nikdy .........jezd......... na bruslích
6. ................................... nikdy .........jezd......... na výlety
7. ................................... nikdy ......... sáňk.........
8. ................................... nikdy ......... plav.........
9. ................................... nikdy .........nakup......... suvenýry
10. ................................... nikdy .........navštěv......... památky
11. ................................... nikdy .........ochutnáv......... místní speciality
12. ................................... nikdy .........fot......... památky nebo přírodu
13. ................................... se nikdy .........opal.........
14. ................................... se nikdy .........potáp.........
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_7

Doplňte odpovědi.
● Anglicky. ● Ujel jim autobus a skoro uletělo letadlo. ● Marinin kufr.
● K moři. ● Na ostrov San Domino. ● Pizzu. ● Dobře. ● 40 kilometrů.
● Na koncert. ● Oblečení, foťák a nabíječku na mobil. ● Týden. ● Moc fajn.
● Je horko. ● Na večeři do restaurace. ● Do klubu. ● Na výborné špagety.
1. Jak dlouho už jsou Marina a Tom v Itálii? – …………………………………………………………….
2. Jaká je Marinina kamarádka Verena? – …………………………………………………………….…..
3. Na co má Marina od Vereny recept? – ………………………………………………………..….……..
4. Jak spolu Marina, Tom a Verena mluví? – ……………………………………………………….……..
5. Co si už umí Marina objednat italsky? – ………………………………………………………….……..
6. Kam Marina a Tom chodí každý den? – ………………………………………………………….……..
7. Proč Marina a Tom odpoledne spí? – ………………………………………………………………..….
8. Kam chodí večer? – ……………………………………………………………………………………….
9. Kam šli jednou tancovat? – ……………………………………………………………………………….
10. Kam jeli na výlet lodí? – ………………………………………………………………………………….
11. Jak daleko je od Vieste ostrov San Domino? – ……………………………………………………….
12. Kam chtějí jít dneska večer? – ………………………………………………………………………….
13. Proč byla cesta do Itálie dramatická? – ………………………………………………………………..
14. Co se ztratilo? – …………………………………………………………………………………………..
15. Co měla Marina v kufru? – ………………………………………………………………………………
16. Jak to nakonec dopadlo? – ……………………………………………………………………………...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_7_

Doplňte odpovědi.
● Anglicky. ● Ujel jim autobus a skoro uletělo letadlo. ● Marinin kufr.
● K moři. ● Na ostrov San Domino. ● Pizzu. ● Dobře. ● 40 kilometrů.
● Na koncert. ● Oblečení, foťák a nabíječku na mobil. ● Týden. ● Moc fajn.
● Je horko. ● Na večeři do restaurace. ● Do klubu. ● Na výborné špagety.
1. Jak dlouho už jsou Marina a Tom v Itálii? – …………………………………………………………….
2. Jaká je Marinina kamarádka Verena? – …………………………………………………………….…..
3. Na co má Marina od Vereny recept? – ………………………………………………………..….……..
4. Jak spolu Marina, Tom a Verena mluví? – ……………………………………………………….……..
5. Co si už umí Marina objednat italsky? – ………………………………………………………….……..
6. Kam Marina a Tom chodí každý den? – ………………………………………………………….……..
7. Proč Marina a Tom odpoledne spí? – ………………………………………………………………..….
8. Kam chodí večer? – ……………………………………………………………………………………….
9. Kam šli jednou tancovat? – ……………………………………………………………………………….
10. Kam jeli na výlet lodí? – ………………………………………………………………………………….
11. Jak daleko je od Vieste ostrov San Domino? – ……………………………………………………….
12. Kam chtějí jít dneska večer? – ………………………………………………………………………….
13. Proč byla cesta do Itálie dramatická? – ………………………………………………………………..
14. Co se ztratilo? – …………………………………………………………………………………………..
15. Co měla Marina v kufru? – ………………………………………………………………………………
16. Jak to nakonec dopadlo? – ……………………………………………………………………………...
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A. Odpovídejte na otázky.
1. Jak dlouho už jsou Marina a Tom v Itálii?
2. Na co má Marina recept?
3. Jak spolu Marina, Tom a Verena mluví?
4. Kam Marina a Tom chodí každý den?
5. Kam šli jednou tancovat?
6. Kam jeli na výlet lodí?
7. Kam chtějí jít dneska večer?
8. Co měla Marina v kufru?
9. Jak to dopadlo?
Čau Adélo,
zdravím tě z Itálie. Jsme tady s Tomem už ……………………... Bydlíme u mé kolegyně Vereny ve Vieste v
jižní Itálii. Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept na ……………………...……………………...
Musím ti je udělat, až přijedeš na návštěvu :-). Hodně si povídáme, mluvíme spolu ……………………..., ale
já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky. Už se umím zeptat na cestu a hlavně si objednat pizzu :-))!
Posílám pár fotek, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme ……………………., opalujeme se a
plaveme. Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer obvykle
chodíme na večeři do restaurace a na procházky do města nebo na pláž. Jednou jsme šli tancovat
…………………….... Taky jsme si půjčili auto a jezdíme na výlety. Včera jsme jeli lodí na výlet
……………………..., který je asi 40 kilometrů od Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly
velké vlny. Chceme se jet podívat taky do Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme
……………………..., tak se moc těším.
Cesta do Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus na letiště a skoro nám uletělo letadlo. Když
jsme přiletěli do Itálie, na letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr. Měla jsem tam všechno
……………………... a tak. Naštěstí to ……………………... dopadlo a kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------B. Odpovídejte na otázky.
1. Odkud zdraví Marina Adélu?
2. Jaká je Marinina kamarádka Verena?
3. Co si už umí Marina objednat italsky?
4. Proč Marina a Tom odpoledne spí?
5. Kam chodí večer?
6. Jak daleko je od Vieste ostrov San Domino?
7. Proč byla cesta do Itálie dramatická? Co se stalo nejdřív?
8. Co se ztratilo?
Čau Adélo,
zdravím tě …………………….... Jsme tady s Tomem už týden. Bydlíme u mé kolegyně Vereny ve Vieste v
jižní Itálii. Verena je ……………………..., vaříme spolu a dala mi recept na výborné špagety. Musím ti je
udělat, až přijedeš na návštěvu :-). Hodně si povídáme, mluvíme spolu anglicky, ale já ji učím trochu
bulharsky a ona mě italsky. Už se umím zeptat na cestu a hlavně si objednat ……………………...:-))!
Posílám pár fotek, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme k moři, opalujeme se a plaveme.
Odpoledne vždycky spíme, protože ……………………... a všechny obchody jsou zavřené. Večer obvykle
chodíme …………………….. a na procházky do města nebo na pláž. Jednou jsme šli tancovat do klubu.
Taky jsme si půjčili auto a jezdíme na výlety. Včera jsme jeli lodí na výlet na ostrov San Domino, který je asi
……………………... od Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme se jet
podívat taky do Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme na koncert, tak se moc
těším.
Cesta do Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ……………………... na letiště a skoro nám uletělo
letadlo. Když jsme přiletěli do Itálie, na letišti jsme zjistili, že se ztratil můj ……………………... Měla jsem
tam všechno oblečení, foťák, nabíječku na mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo a kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina
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A. Odpovídejte na otázky.
1. Jak dlouho už jsou Marina a Tom v Itálii?
2. Na co má Marina recept?
3. Jak spolu Marina, Tom a Verena mluví?
4. Kam Marina a Tom chodí každý den?
5. Kam šli jednou tancovat?
6. Kam jeli na výlet lodí?
7. Kam chtějí jít dneska večer?
8. Co všechno měla Marina v kufru?
9. Jak to dopadlo?
Čau Adélo,
zdravím tě z Itálie. Jsme tady s Tomem už týden. Bydlíme u mé kolegyně Vereny ve Vieste v jižní Itálii.
Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept na výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš na
návštěvu :-). Hodně si povídáme, mluvíme spolu anglicky, ale já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky.
Už se umím zeptat na cestu a hlavně si objednat pizzu :-))!
Posílám pár fotek, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme k moři, opalujeme se a plaveme.
Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer obvykle chodíme na
večeři do restaurace a na procházky do města nebo na pláž. Jednou jsme šli tancovat do klubu. Taky jsme
si půjčili auto a jezdíme na výlety. Včera jsme jeli lodí na výlet na ostrov San Domino, který je asi 40
kilometrů od Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme se jet podívat
taky do Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme na koncert, tak se moc těším.
Cesta do Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus na letiště a skoro nám uletělo letadlo. Když
jsme přiletěli do Itálie, na letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr. Měla jsem tam všechno oblečení, foťák,
nabíječku na mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo a kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------B. Odpovídejte na otázky.
1. Odkud zdraví Marina Adélu?
2. Jaká je Marinina kamarádka Verena?
3. Co si už umí Marina objednat italsky?
4. Proč Marina a Tom odpoledne spí?
5. Kam chodí večer?
6. Jak daleko je od Vieste ostrov San Domino?
7. Proč byla cesta do Itálie dramatická? Co se stalo nejdřív?
8. Co se ztratilo?
Čau Adélo,
zdravím tě z Itálie. Jsme tady s Tomem už týden. Bydlíme u mé kolegyně Vereny ve Vieste v jižní Itálii.
Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept na výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš na
návštěvu :-). Hodně si povídáme, mluvíme spolu anglicky, ale já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky.
Už se umím zeptat na cestu a hlavně si objednat pizzu :-))!
Posílám pár fotek, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme k moři, opalujeme se a plaveme.
Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer obvykle chodíme na
večeři do restaurace a na procházky do města nebo na pláž. Jednou jsme šli tancovat do klubu. Taky jsme
si půjčili auto a jezdíme na výlety. Včera jsme jeli lodí na výlet na ostrov San Domino, který je asi 40
kilometrů od Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme se jet podívat
taky do Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme na koncert, tak se moc těším.
Cesta do Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus na letiště a skoro nám uletělo letadlo. Když
jsme přiletěli do Itálie, na letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr. Měla jsem tam všechno oblečení, foťák,
nabíječku na mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo a kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina
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Vyberte vhodnou prepozici.

Čau Adélo,
zdravím tě z/ze/od Itálie. Jsme tady v/ve/s Tomem už týden. Bydlíme blízko/u/bez mé kolegyně
Vereny ve/v/na Vieste ve/v/na jižní Itálii. Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept na/k/ke
výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš na/do/k návštěvu :-). Hodně si povídáme, mluvíme
spolu anglicky, ale já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky. Už se umím zeptat do/na/k cestu a
hlavně si objednat pizzu :-))!
Posílám fotky, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme do/na/k moři, opalujeme se a
plaveme. Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer
obvykle chodíme do/na/k večeři do/na/k restaurace a do/na/k procházky do/na/k města nebo
do/na/k pláž. Jednou jsme šli tancovat do/na/k klubu. Taky jsme si půjčili auto a jezdíme do/na/k
výlety. Včera jsme jeli lodí do/na/k výlet do/na/k ostrov San Domino, který je asi 40 kilometrů
od/na/k Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme se jet
podívat taky do/na/k Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme do/na/k
koncert, tak se moc těším.
Cesta do/na/k Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus do/na/k letiště a skoro nám
uletělo letadlo. Když jsme přiletěli do/na/k Itálie, na/v/ve letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr.
Měla jsem tam všechno oblečení, foťák, nabíječku do/na/k mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo a
kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina
______________________________________________________________________________________
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Vyberte vhodnou prepozici.

Čau Adélo,
zdravím tě z/ze/od Itálie. Jsme tady v/ve/s Tomem už týden. Bydlíme blízko/u/bez mé kolegyně
Vereny ve/v/na Vieste ve/v/na jižní Itálii. Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept na/k/ke
výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš na/do/k návštěvu :-). Hodně si povídáme, mluvíme
spolu anglicky, ale já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky. Už se umím zeptat do/na/k cestu a
hlavně si objednat pizzu :-))!
Posílám fotky, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme do/na/k moři, opalujeme se a
plaveme. Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer
obvykle chodíme do/na/k večeři do/na/k restaurace a do/na/k procházky do/na/k města nebo
do/na/k pláž. Jednou jsme šli tancovat do/na/k klubu. Taky jsme si půjčili auto a jezdíme do/na/k
výlety. Včera jsme jeli lodí do/na/k výlet do/na/k ostrov San Domino, který je asi 40 kilometrů
od/na/k Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme se jet
podívat taky do/na/k Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme do/na/k
koncert, tak se moc těším.
Cesta do/na/k Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus do/na/k letiště a skoro nám
uletělo letadlo. Když jsme přiletěli do/na/k Itálie, na/v/ve letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr.
Měla jsem tam všechno oblečení, foťák, nabíječku do/na/k mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo a
kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina

Česky krok za krokem 1_lekce 11 Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_10

Doplňte prepozice.

Čau Adélo,
zdravím tě ……….. Itálie. Jsme tady ……….. Tomem už týden. Bydlíme ……….. mé kolegyně
Vereny ……….. Vieste ……….. jižní Itálii. Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept
……….. výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš ……….. návštěvu :-). Hodně si povídáme,
mluvíme spolu anglicky, ale já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky. Už se umím zeptat
……….. cestu a hlavně si objednat pizzu :-))!
Posílám fotky, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme ……….. moři, opalujeme se a
plaveme. Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer
obvykle chodíme ……….. večeři ……….. restaurace a ……….. procházky ……….. města nebo
……….. pláž. Jednou jsme šli tancovat do klubu. Taky jsme si půjčili auto a jezdíme
……….. výlety. Včera jsme jeli lodí ……….. výlet ……….. ostrov San Domino, který je asi 40
kilometrů ……….. Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme
se jet podívat taky ……….. Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme
……….. koncert, tak se moc těším.
Cesta ……….. Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus ……….. letiště a skoro nám
uletělo letadlo. Když jsme přiletěli ……….. Itálie, ……….. letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr.
Měla jsem tam všechno oblečení, foťák, nabíječku ……….. mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo
a kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina
______________________________________________________________________________________
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Doplňte prepozice.

Čau Adélo,
zdravím tě ……….. Itálie. Jsme tady ……….. Tomem už týden. Bydlíme ……….. mé kolegyně
Vereny ……….. Vieste ……….. jižní Itálii. Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept
……….. výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš ……….. návštěvu :-). Hodně si povídáme,
mluvíme spolu anglicky, ale já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky. Už se umím zeptat
……….. cestu a hlavně si objednat pizzu :-))!
Posílám fotky, je tady fakt krásně. Každý den dopoledne chodíme ……….. moři, opalujeme se a
plaveme. Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer
obvykle chodíme ……….. večeři ……….. restaurace a ……….. procházky ……….. města nebo
……….. pláž. Jednou jsme šli tancovat do klubu. Taky jsme si půjčili auto a jezdíme
……….. výlety. Včera jsme jeli lodí ……….. výlet ……….. ostrov San Domino, který je asi 40
kilometrů ……….. Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme
se jet podívat taky ……….. Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme
……….. koncert, tak se moc těším.
Cesta ……….. Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus ……….. letiště a skoro nám
uletělo letadlo. Když jsme přiletěli ……….. Itálie, ……….. letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr.
Měla jsem tam všechno oblečení, foťák, nabíječku ……….. mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo
a kufr mám.
A jak se máš ty? Co je nového?
Měj se moc hezky,
Marina

Česky krok za krokem 1_lekce 11 Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_11

1. Kdo miluje moře? – ………………………………………………………………………………………..
2. Kdo jezdí na chatu na hory?
3. Kdo rád jezdí do exotických zemí?
4. Jezdil Karel k moři už jako malý kluk?
5. Je pobyt v kempu drahý?
6. Proč je Karel vždycky první den u moře unavený?
7. Mohl Karel jezdit před revolucí, kam chtěl?
8. Proč Alena nejezdí na dovolenou daleko?
9. Koupila si chatu, nebo si ji pronajala?
10. Kam chodí večer na pivo?
11. Chtějí jezdit pořád na stejné místo?
12. Zná už Šimon dobře Evropu?
13. Kde byl minulý rok v zimě? Jel sám?
14. Chtěl by tam jet ještě jednou?
15. Kam plánuje jet letos?
______________________________________________________________________________________
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1. Kdo miluje moře? – ………………………………………………………………………………………..
2. Kdo jezdí na chatu na hory?
3. Kdo rád jezdí do exotických zemí?
4. Jezdil Karel k moři už jako malý kluk?
5. Je pobyt v kempu drahý?
6. Proč je Karel vždycky první den u moře unavený?
7. Mohl Karel jezdit před revolucí, kam chtěl?
8. Proč Alena nejezdí na dovolenou daleko?
9. Koupila si chatu, nebo si ji pronajala?
10. Kam chodí večer na pivo?
11. Chtějí jezdit pořád na stejné místo?
12. Zná už Šimon dobře Evropu?
13. Kde byl minulý rok v zimě? Jel sám?
14. Chtěl by tam jet ještě jednou?
15. Kam plánuje jet letos?
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1. Karel s manželkou jezdí rád
a) na hory.
b) k moři.

6. Alena má …
a) tři velké děti.
b) tři malé děti.

11. Šimon …
a) rád jezdí do exotických zemí.
b) nerad jezdí do exotických zemí.

2. Myslí, že pobyt u moře je
a) drahý.
b) levný.

7. Alena jezdí na dovolenou
a) daleko.
b) blízko.

12. … byl ve Vietnamu.
a) Tenhle rok
b) Minulý rok

3. Karel jezdí k moři vždycky
a) přes den.
b) přes noc.

8. Loni si pronajala
a) chatu v Krkonoších.
b) dům na Šumavě.

13. Ve Vietnamu bylo …
a) všechno drahé
b) všechno levné

4. Celou cestu řídí
a) Karel.
b) jeho manželka.

9. Letos chtějí jet
a) k moři.
b) na hory.

14. Šimon …jet do Vietnamu.
a) chce ještě jednou
b) už nechce

5. Karel vždycky … jezdit, kam chtěl.
a) mohl
b) nemohl

10. … ráda, že nemají vlastní chalupu.
a) Je
b) Není

15. Letos chce jet…
a) někam blízko.
b) někam daleko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_12
1. Karel s manželkou jezdí rád
6. Alena má …
11. Šimon …
a) na hory.
a) tři velké děti.
a) rád jezdí do exotických zemí.
b) k moři.
b) tři malé děti.
b) nerad jezdí do exotických zemí.
2. Myslí, že pobyt u moře je
a) drahý.
b) levný.

7. Alena jezdí na dovolenou
a) daleko.
b) blízko.

12. … byl ve Vietnamu.
a) Tenhle rok
b) Minulý rok

3. Karel jezdí k moři vždycky
a) přes den.
b) přes noc.

8. Loni si pronajala
a) chatu v Krkonoších.
b) dům na Šumavě.

13. Ve Vietnamu bylo …
a) všechno drahé
b) všechno levné

4. Celou cestu řídí
a) Karel.
b) jeho manželka.

9. Letos chtějí jet
a) k moři.
b) na hory.

14. Šimon …jet do Vietnamu.
a) chce ještě jednou
b) už nechce

5. Karel vždycky … jezdit, kam chtěl.
a) mohl
b) nemohl

10. … ráda, že nemají vlastní chalupu.
a) Je
b) Není

15. Letos chce jet…
a) někam blízko.
b) někam daleko.
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Doplňte slovesa v přítomném nebo v minulém čase. Pozor na pozici slovesa být v minulém čase.

Karel říká: Každý rok (my – jezdit) …………………………………….. s manželkou někam k moři. Jižní
moře (já – milovat) ………………………………….., už jako kluk (já – jezdit)
……………………………….. s rodiči do bývalé Jugoslávie nebo do Bulharska. Není to tak drahé, pobyt
v kempu (on – stát) …………………………………….. stejně, jako když si pronajmete chalupu na
Šumavě. (My – jezdit) …………………………………….. vždycky přes noc, takže ráno už jsme na pláži.
Celou cestu (já – řídit) …………………………………….. já, tak (já – být)
…………………………………….. první den dost unavený, ale nevadí mi to. Jsem rád, že (my – moct)
…………………………………….. jezdit, kam chceme. To jsme před revolucí nemohli.
Alena říká: (My – mít) tři malé děti, proto na dovolenou (my – nejezdit) ………………………………..
daleko. Minulý rok (my – pronajmout si) …………………………………….. chatu v Krkonoších, to bylo
fajn. Na zahradě (on – být) …………………………………….. bazén a kousek od chalupy hřiště. (My –
jezdit) …………………………………….. na výlety a večer (my – grilovat)
…………………………………….. nebo (my – chodit) …………………………………….. do vesnice na
pivo. Letos asi pojedeme zase někam na hory. (my – být rádi) …………………………………….., že
(my – nemít) …………………………….. vlastní chalupu a (my – nemuset) ……………………………..
jezdit pořád na stejné místo.
Šimon říká: (Já – procestovat) …………………………………….. už skoro celou Evropu a teď rád (já –
jezdit) …………………………………….. do exotických zemí. Loni v zimě jsme s přítelkyní byli dva týdny
ve Vietnamu. (My – mít) …………………………………….. jen batoh a (my – projet)
…………………………………….. skoro celou zemi. Bylo to super! Nádherné moře, milí lidé, výborné
jídlo a všechno (to – být) …………………………………….. levné. Chtěl bych se tam někdy vrátit. Letos
(my – chtít) …………………………………….. jet někam daleko, kde jsme ještě nebyli, klidně třeba zase
do Asie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
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● nástup ● stanice ● přestup ● zpoždění ● let ● číslo ● autobus ● nádraží ● příjezd ● výstup
● 15 minut ● do Varšavy ● končí
Hlášení 1

Ukončete prosím …………………………… a ……………………………, dveře se zavírají. Příští
stanice Florenc, …………………………… na linku B.
Hlášení 2
Žádáme cestující letu letu L0524 ……………………………, aby se dostavili k odbavovací přepážce
C9. Poslední výzva pro …………………………… LO 0524 do Varšavy.
Hlášení 3
Vážení cestující, tramvajová linka …………………………… 22 zde …………………………….
Prosím, přestupujte na …………………………… číslo X22.
Hlášení 4
Hlášení o zpoždění. Vlak EC číslo 275 JAROSLAV HAŠEK společnosti České dráhy, ze směru
Praha, Hlavní……………………………, pravidelný …………………………… 10 hodin 16 minut,
který dále pokračuje do …………………………… Budapešť, bude opožděn. Předpokládané
zpoždění bude asi ……………………………. Upozorňujeme cestující: ohlášené zpoždění se může
změnit. Vážení cestující, omluvte prosím …………………………… vlaku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_14
● nástup ● stanice ● přestup ● zpoždění ● let ● číslo ● autobus ● nádraží ● příjezd ● výstup
● 15 minut ● do Varšavy ● končí
Hlášení 1
Ukončete prosím …………………………… a ……………………………, dveře se zavírají. Příští
stanice Florenc, …………………………… na linku B.
Hlášení 2
Žádáme cestující letu letu L0524 ……………………………, aby se dostavili k odbavovací přepážce
C9. Poslední výzva pro …………………………… LO 0524 do Varšavy.
Hlášení 3
Vážení cestující, tramvajová linka …………………………… 22 zde …………………………….
Prosím, přestupujte na …………………………… číslo X22.
Hlášení 4
Hlášení o zpoždění. Vlak EC číslo 275 JAROSLAV HAŠEK společnosti České dráhy, ze směru
Praha, Hlavní……………………………, pravidelný …………………………… 10 hodin 16 minut,
který dále pokračuje do …………………………… Budapešť, bude opožděn. Předpokládané
zpoždění bude asi ……………………………. Upozorňujeme cestující: ohlášené zpoždění se může
změnit. Vážení cestující, omluvte prosím …………………………… vlaku.

Česky krok za krokem 1_lekce 11 Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_15

Prosím vás, kdy letí letadlo do Paříže?
Ve 12. 25.
Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Varšavy?
Už je tady. Přiletělo ve 12.05.
Prosím vás, jede tenhle vlak do Jihlavy?
Ne, nejede. Do Jihlavy to jede z nástupiště 5, ale ještě to tady není.
Aha, děkuju. A nevíte, kdy to přijede?
No, odjezd je normálně v 9.15, ale má asi 10 minut zpoždění.
Prosím vás, kde je metro A?
Áčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru.
Děkuju. A můžu z áčka přestoupit na céčko?
Ano, na stanici Muzeum.
Jednou Český Krumlov.
Jenom tam, nebo zpáteční?
Zpáteční.
220 korun.
A nevíte, kam to přijede?
Moment... Na nástupiště 3.
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Poslouchejte. Najděte a opravte 10 chyb.
1. Prosím vás, kdy letí letadlo do Paříže?
Ve 13. 25.
Aha, děkuju. A nevíte, kdy odletí letadlo z Varšavy?
Už je tady. Přiletělo ve 14.05.
2. Prosím vás, jede tenhle autobus do Jihlavy?
Ne, nejede. Do Jihlavy to jede z nástupiště 8, ale ještě to tady není.
Aha, děkuju. A nevíte, kdy to přijede?
No, odjezd je normálně v 9.15, ale má asi 30 minut zpoždění.
3. Prosím vás, kde je metro A?
Áčko? Musíte jít zpátky a pak dolů.
Děkuju. A můžu z áčka vystoupit na céčko?
Ano, na stanici Muzeum.
4. Jednou Český Krumlov.
Jenom tam, nebo zpáteční?
Zpáteční.
320 korun.
A nevíte, kam to přijede?
Moment... Na nádraží 3.
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Napište dialog na letišti, v metru, na nádraží u pokladny a na nádraží na nástupišti,.
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Procvičujte nejčastější slovesa pohybu s prefixy při- a od-. Doplňte je k obrázkům.
● Letadlo odletělo. ● Odešel z práce. ● Přijel domů. ● Letadlo přiletělo. ● Odjel pryč. ● Přišel do práce.
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Tvořte slova. Diskutujte o významu, nebo je hledejte ve slovníku.
Například: nástup
NÁODPODPŘEPŘÍVVÝ-

CHOD
JEZD
-IŠTĚ
LET
STUP
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Tvořte slova. Diskutujte o významu, nebo je hledejte ve slovníku.
Například: nástup
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Vyjel z garáže.

Vyjel na kopec.

Sjel z kopce.

Projel les.

Přejel most.

Vjel do města.

Sjeli se na náměstí.

Rozjeli se domů.

Vyjel z města.

Vjel do bláta.

Umyl auto.

Zajel do garáže.
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● přejel ● se sjeli ● se rozjeli ● vyjel ● zajel ● odjeli ●v yjel ● vjel ● sjel ● projel ● vjel ● Vyjel
Petr chtěl vždycky řídit auto. Jednou byl sám doma. Jeho rodiče ……………………………….. na
celý den na návštěvu. Tajně si vzal jejich auto a jel na výlet. ……………………………….. z garáže
a ……………………………….. na kopec. Pak ……………………………….. dolů z kopce,
……………………………….. les, ……………………………….. most a ………………………………..
do města. Na náměstí ……………………………….. všichni jeho kamarádi. Chvíli si povídali a pak
……………………………….. domů. Když ……………………………….. z města, jel rychle, ale
……………………………….. do bláta. Doma musel celé auto umýt. Pak rychle
……………………………….. do garáže, a ráno nikdo nic nepoznal. Naštěstí – bylo mu teprve 15
let a neměl řidičák!
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Jaké komplikace mají tito lidé? Kdo to může říct?

A. Zapomněl jsem brýle v kanceláři.
D. Uletělo mi letadlo.
G. Náš vlak má velké zpoždění.
J. Někdo mi ukradl auto.

B. Ujel nám vlak.
C. Někdo mi ukradl peněženku..
E. Ztratila jsem mobil.
F. Přišel jsem pozdě.
H. Čekali jsme dlouho na letišti.
I. Zaspal jsem
K. Přišla jsem pozdě.
L. Ujel mi autobus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_25

Dialog 1
1. Dorita přiletěla z Madridu.
2. Dorita ztratila tašku.
3. Dorita ví, co má dělat:
4. Dorita musí jít k přepážce ZTRÁTY A NÁLEZY.
5. Letiště bude Doritu kontaktovat, nemusí přijet.
6. Dorita myslí, že nebude věci z kufru potřebovat.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

Dialog 2
7. Kim jela z Ostravy do Brna.
8. Zapomněla v autobusu nabíječku.
9. Její mobil měl černou barvu.
10. Kim si může pro mobil přijít.
11. V kanceláři jsou od 8 ráno do 8 večer.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

Dialog 3
12. Gustav ráno zaspal a ujel mu vlak.
13. Gustav neměl budík.
14. Gustav teď jede taxíkem.
15. Gustav myslí, že nepřijede včas.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_26

start

adaptér

batoh

průvodce

foťák

peníze

kufr, taška

(elektronická)
letenka

mapa

nabíječka

řidičský
průkaz, řidičák

pas

konec
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adaptér

batoh

cestovní pojištění

foťák

jízdenka

kufr, taška

(elektronická) letenka

mapa

nabíječka

řidičský průkaz, řidičák

pas

peníze

průvodce

průvodce, průvodkyně

vízum, víza
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_28/B (4x)

¨

(elektronická) letenka

(elektronická) letenka

vízum, víza

vízum, víza

průvodce, průvodkyně

průvodce, průvodkyně

kufr, taška

kufr, taška

cestovní pojištění

cestovní pojištění

jízdenka

jízdenka

adaptér

adaptér

řidičský průkaz, řidičák

řidičský průkaz, řidičák

průvodce (kniha)

průvodce (kniha)

mapa

mapa

peníze

peníze

foťák

foťák

nabíječka

nabíječka

pas

pas

batoh

batoh

(elektronická) letenka

(elektronická) letenka

vízum, víza

vízum, víza

průvodce, průvodkyně

průvodce, průvodkyně

kufr, taška

kufr, taška

cestovní pojištění

cestovní pojištění

jízdenka

jízdenka

adaptér

adaptér

řidičský průkaz, řidičák

řidičský průkaz, řidičák

průvodce (kniha)

průvodce (kniha)

mapa

mapa

peníze

peníze

foťák

foťák

nabíječka

nabíječka

pas

pas

batoh

batoh
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7. (elektronická) letenka
15. vízum, víza
14. průvodce, průvodkyně
5. kufr, taška
6. cestovní pojištění
4. jízdenka

1. adaptér
10. řidičský průkaz, řidičák
13. průvodce (kniha)
8. mapa
12. peníze
3. foťák
9. nabíječka
11. pas
2. batoh
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_11_30
Lekce 11/Test 11

Jméno: ……………………………………….
1. Ráda ... suvenýry.
a) ochutnávám b) jezdím

c) nakupuju

…………..%
16. Adam nerad ... pěšky.
a) chodí b) jezdí c) jde

2. Rádi ... památky.
a) chodíme b) si prohlížíme c) se opalujeme

17. Kdy ... letadlo z Paříže?
a) přiletí b) přijede c) přijde

3. Rád jezdím ...
a) na procházku
speciality

18. Prosím vás, ... tenhle vlak do Brna?
a) přijede b) jede c) chodí

b) na kole

c) místní

19. Nevíte, kde můžu ... z autobusu na vlak?
a) nastoupit b) vystoupit c) přestoupit

4. V létě chodíme ...
a) na kole b) na procházku

c) na bruslích
20. Vlak do Jihlavy jede z třetího ...
a) východu b) podjezdu
c) nástupiště

5. V zimě ... na snowboardu.
a) jezdím b) lyžuju c) sáňkuju
6. ... z Itálie.
a) Zdravím tě

21. Můžete si dát kufr do ...
a) nástupiště b) úschovny

c) ztráty a nálezy

b) Bydlíme c) Měj se
22. Děti ... přes silnici.
a) přešly b) přestoupili

7. Ráno nám ... autobus.
a) ztratil b) uletěl c) ujel
8. Můj kufr ...
a) se ztratil b) zapomněl c) ujel

23. Manžel ... na služební cestu.
a) přijel b) odjel c) přejel
24. Zuzana tady není, už ... domů.
a) odešla b) přijela c) přestoupila

9. Někdo mi ... peněženku.
a) ztratil jsem b) ukradl jsem
10. Aleš ... ve vlaku mobil.
a) cestoval
b) zapomněl

c) nastoupili

c) ukradl
25. ... vlakem z Brna.
a) Projela jsem b) Přijela jsem

c) Vjela jsem

c) zaspal

11. Omlouvám se, že jdu ... na schůzku.
a) zpoždění b) pozdě c) často

26. Chtěl bych letět do Mexika, kolik stojí ... ?
a) jízdenka b) letenka c) lístek

12. Přijeli jsme pozdě, protože vlak měl ...
a) pozdě b) ráno c) zpoždění

27. Ztratil jsem ..., musím jít na ambasádu pro
nový.
a) pas b) pasport c) batoh

13. Dneska večer ... na koncert.
a) jdeme b) chceme chodit c) chodíme

28. Mám vybitý mobil, nemáš ... ?
a) nabíječ b) nabíječku c) adaptér

14. Teď ... do práce.
a) chodím b) jezdím c) jdu

29. Museli jsme u doktora zaplatit, protože jsme
neměli ...
a) průvodce b) vízum c) pojištění

15. Nerada ... autem.
a) jdu
b) jezdím c) chodím

30. Neumím řídit auto, nemám ...
a) licenci b) řidičák c) pas

