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Komunikační cíl: Studenti stručně sdělí, jak slaví svůj oblíbený svátek, a seznámí se s tradičními českými
svátky. Naučí se popřát k významným životním událostem a vyjádřit upřímnou soustrast. Rozumí pozvání na
oslavu, dokážou někoho pozvat a pozvání přijmout nebo s omluvou odmítnout. Umí se z oslavy omluvit.
Naučí se sdělit, jaké základní domácí práce dělali/udělali nebo jaké plánují dělat/udělat.
Gramatický cíl: Seznámení s imperfektivním/perfektivním videm na bázi minulého času. Budoucí čas
perfektivních sloves. Více k této problematice viz článek K metodice výuky vidu.
Upozornění: Pro studenty – neslovany jde o první setkání s videm. Je to setkání pouze informativní,
nečekejme, že si tuto problematiku plně osvojí. Učitel však může později při setkání s pf. slovesy na tuto
lekci odkazovat, např. zjednodušeně pomocí vysvětlení, že imperfektivní slovesa vyjadřují nelimitovaný nebo
opakovaný proces, zatímco perfektivní slovesa vyjadřují rezultát.

Str. 97/cv. 4
Aktivita: Opakování výrazů z textu. Rozstříhat, studenti přiřazují výrazy k jednotlivým svátkům. Pracovní list
ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_1.
Aktivita: Opakování stejných výrazů z textu jako v předch. aktivitě, nemusí se stříhat. Studenti přiřazují
výrazy k jednotl. svátkům. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_2.
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují výrazy do textu. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_12_3.
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují do textu formy akuzativu sg. a pl. Pracovní list ČESKY KROK
ZA KROKEM 1_12_4.
Aktivita: Opakování textu. Studenti spojují otázky a odpovědi. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_12_5.
Aktivita: Opakování textu. Studenti samostatně odpovídají na otázky podle textu. Pracovní list ČESKY
KROK ZA KROKEM 1_12_6.
Aktivita: Opakování textu. Studenti hledají v textu 10 chyb. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_12_7/A a Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_7/B (řešení).
Str. 98/cv. 7
Opakování přání. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_30.
Str. 98/cv. 8
Studenti určitě nemusí rozumět audiu detailně, jde o to, aby si zopakovali výrazy ze cv. 7. Můžou hádat, není
to test 😊.
Str. 98/cv. 9
Aktivita: Učitel napíše/promítne na tabuli následující příklad dialogu. Studenti tvoří dialogy a prezentují je.
Zvu tě na… (na party/na svatbu/na Vánoce/na Velikonoce/na Silvestra).
Děkuju za pozvání. A kdy to je?
… (datum, čas)
Dobře/fajn/super/výborně, rád/a přijdu./Bohužel nemůžu přijít, protože…
Dobře/fajn/super/výborně, těším se!/Aha, to je škoda.
Lze take využít Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_8.
Str. 99/cv. 2
Aktivita: Učitel může procvičit slovesa na str. 104 i pomocí pracovního listu Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_12_9.
Aktivita: Učitel může zúžit výběr sloves pouze na ta, která jsou použita v následujícím textu ve cv. 3. Viz
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_10.
Aktivita: Učitel rozstříhá jeden z předchozích dvou pracovních listů (podle potřeby může zvolit 9 nebo 10),
na tabuli napíše příklad otázky, např. Uklízíš/Uklízíte rád/a? – Ano. /Ne. Každý student dostane 1 fotografii a
následuje chodička. Popis této aktivity viz článek Jazykové hry a aktivity.
Aktivita: Procvičení domácích prací v minulém čase. Každý student dostane Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_12_11. Studenti chodí po třídě, ptají se, co kdo dělal včera a zapisují jména. Poté se učitel
zeptá: Kdo včera uklízel? Kdo vařil? atd.
Aktivita: Procvičení domácích prací v minulém čase (vhodné i pro indiv. studenty). Procvičení. Studenti
chodí po třídě, ptají se, kdo kdy naposled uklízel, vařil atd. a zapisují jména. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_12_12. Poté se učitel zeptá, co zajímavého zjistili.
Aktivita: Procvičení domácích prací v minulém čase. Učitel rozstříhá jeden z předchozích dvou pracovních
listů (podle potřeby může zvolit 9 nebo 10), na tabuli napíše příklad otázky, např. Uklízel/a jsi včera? – Ano,
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uklízel/a. /Ne, neuklízel/a. Každý student dostane 1 fotografii a následuje chodička. Popis této aktivity viz
článek Jazykové hry a aktivity.
Str. 99/cv. 3
Fotografie k textu najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_13.
Aktivita: Procvičení impf. a pf. sloves z textu. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_14.
Aktivita: Opakování textu. Procvičení impf. a pf. sloves. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_15.
Aktivita: Procvičení impf. a pf. sloves z textu (infinitivy). Rozstříhat, skládat. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_12_16.
Aktivita: Procvičení impf. a pf. sloves z textu (minulý čas). Studenti doplňují k obrázkům. Pracovní list
ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_17.
Aktivita: Procvičení impf./pf. sloves z textu. Studenti můžou mít před sebou rozstříhané kartičky impf./pf.
sloves, viz Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_18. Hrají vyjmenovávačku, například: Včera jsem
uklízel. Když jsem uklidil, vařil jsem oběd, když jsem uvařil oběd, pral jsem prádlo, když jsem vypral prádlo,
…
Str. 100/Tabulka
Seznámení s imperfektivním/perfektivním videm na bázi minulého času. Více k této problematice viz článek
K metodice výuky vidu.
Učitel může kromě přirovnání k filmující kameře a fotografujícímu foťáku, které jsou uvedené ve výkladu
v učebnici, použít také následující zjednodušené grafické znázornění vidu:
Imperfektivní slovesa
Psal jsem. Píšu. Budu psát.
Psal jsem každý den. Píšu každý den. Budu psát
každý den.

Perfektivní slovesa
Napsal jsem to. Napíšu to.

__________________________________
____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Str. 101/cv. 7
Aktivita: Procvičení perfektivních sloves. Studenti doplňují k obrázkům. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_12_19.
Aktivita: Chodička na procvičení perfektivních sloves Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_19.
Obrázky lze rozstříhat, studenti chodí po třídě, ptají se navzájem, např. Zametl jsi včera podlahu? – Ano./Ne.
Poté si obrázky vždy ve dvojici vymění. Popis této aktivity viz článek Jazykové hry a aktivity.
Str. 102/cv. 1
Aktivita: Opakování textu. Studenti hledají 10 chyb. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_20/A a
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_20/B (řešení).
Aktivita: Opakování textu. Studenti označují, co je, nebo není pravda podle textu. Pracovní list ČESKY
KROK ZA KROKEM 1_12_21.
Aktivita: Opakování textu a procvičení impf. a pf. sloves. Studenti nejdřív spojují impf. a pf. slovesa z textu,
poté je doplňují v budoucím čase do textu. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_22.
Str. 103/tabulka
Budoucí čas perfektivních sloves. Více k této problematice viz článek K metodice výuky vidu.
Str. 103/cv. 7
Fotografie k textu najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_23.
Aktivita: Otázky k textu. Lze použít také Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_24.
Proč nechce jít Eva někam do kina nebo do klubu?
Kdy Eva a Petr uklízeli naposled?
Co všechno budou Eva a Petr dělat o víkendu? Co udělají nejdřív, pak, potom a nakonec?
Uklízí všichni Češi jako Eva?
Proč Eva ráda uklízí?
Na co Eva zapomněla?
Kdo může začít uklízet?
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Str. 104/Slovní zásoba
Aktivita: Domino: Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_25.
Aktivita: Pexeso na slovní zásobu. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_26.
Aktivita: Vylepovačka k fotografiím na s. 16. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_27/A, Pracovní
list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_27/B a Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_27/C (řešení).
Postup viz článek Jazykové hry a aktivity.
Aktivita: Křížovka. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_28/A a Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_12_ 28/B (řešení).
Po dokončení lekce: Test 1.
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_29.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_1

Vánoce

Velikonoce

Silvestr a Nový rok

stromeček

šampaňské

cukroví

mazanec

chlebíčky

beránek

smažený kapr

ohňostroj

barevná vajíčka

jednohubky

bramborový salát

čočka

rybí polévka

Štědrý den

půlnoční bohoslužba

Velký pátek

Bílá sobota

party
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_2

● stromeček
● šampaňské
● cukroví
● mazanec
● chlebíčky
● ohňostroj
● beránek
● smažený kapr
● bramborový salát
● barevná vajíčka
● čočka
● rybí polévka
● Štědrý den
● Velký pátek
● půlnoční bohoslužba
● jednohubky
● Bílá sobota
● party a oslavy
● Ježíšek

Vánoce

Velikonoce

Silvestr a Nový rok
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_3
Doplňte do textu.

● 31. prosince
● kapra
● svátek
● oslavy
● vajíčka
● pátek
● peníze
● Štědrý den

● dárky
● šampaňské
● salát
● ženy
● na jaře

1. Vánoce jsou křesťanský ……………………………………….. Slaví se tři dny. Hlavní svátek je
večer 24. prosince (………………………………………..). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční
jídlo: rybí polévku, smaženého ……………………………………….. bramborový
……………………………………….. a cukroví. Pak si dávají ……………………………………….,
zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že dárky nosí Ježíšek.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se ………………………………………... Významné dny
jsou Velký ……………………………………….., Bílá sobota a nedělní Boží hod. Jí se sladké
pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční pondělí, kdy muži mrskají
…………………………….., aby byly zdravé, a dostávají za to barevná ……………………………...
3. Silvestr se slaví ……………………………………….., kdy má podle katolického kalendáře svátek
Silvestr. Lidé dělají party a ………………………………………... Jí se chlebíčky a jednohubky a pije
se alkohol. O půlnoci se pije ……………………………………….. a je ohňostroj. 1. ledna na Nový
rok se jí čočka, která symbolizuje ………………………………………...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_3
Doplňte do textu.

● 31. prosince
● kapra
● svátek
● oslavy
● vajíčka
● pátek
● peníze
● Štědrý den

● dárky
● šampaňské
● salát
● ženy
● na jaře

1. Vánoce jsou křesťanský ……………………………………….. Slaví se tři dny. Hlavní svátek je
večer 24. prosince (………………………………………..). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční
jídlo: rybí polévku, smaženého ……………………………………….. bramborový
……………………………………….. a cukroví. Pak si dávají ……………………………………….,
zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že dárky nosí Ježíšek.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se ………………………………………... Významné dny
jsou Velký ……………………………………….., Bílá sobota a nedělní Boží hod. Jí se sladké
pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční pondělí, kdy muži mrskají
…………………………….., aby byly zdravé, a dostávají za to barevná ……………………………...
3. Silvestr se slaví ……………………………………….., kdy má podle katolického kalendáře svátek
Silvestr. Lidé dělají party a ………………………………………... Jí se chlebíčky a jednohubky a pije
se alkohol. O půlnoci se pije ……………………………………….. a je ohňostroj. 1. ledna na Nový
rok se jí čočka, která symbolizuje ………………………………………...
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_4
Doplňte do textu formy akuzativu sg. a pl.

1. Vánoce jsou křesťanský svátek. Slaví se tři dny. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Štědrý
den). Lidé zdobí ……………………………………….. (vánoční stromeček) a večeří
……………………………………….. (tradiční jídlo): ……………………………………….. (rybí
polévka), ………………………………………., (smažený kapr), ………………………………………..
(bramborový salát) a cukroví. Pak si dávají ………………………………………. (dárek), zpívají
…………………………………….. (koleda) a jdou do kostela na ………………………………………..
(půlnoční bohoslužba). Děti věří, že ……………………………………….. (dárek) nosí Ježíšek.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se na jaře. Významné dny jsou Velký pátek, Bílá
sobota a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také
Velikonoční pondělí, kdy muži mrskají ……………………………………….. (žena), aby byly zdravé,
a dostávají za to ……………………………………….. (barevné vajíčko).
3. Silvestr se slaví 31. prosince, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají
party a ……………………………………….. (oslava). Jí se chlebíčky a jednohubky a pije se alkohol.
O půlnoci se pije ……………………………………….. a je ohňostroj. 1. ledna na Nový rok se jí
čočka, která symbolizuje peníze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_4
Doplňte do textu formy akuzativu sg. a pl.

1. Vánoce jsou křesťanský svátek. Slaví se tři dny. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Štědrý
den). Lidé zdobí ……………………………………….. (vánoční stromeček) a večeří
……………………………………….. (tradiční jídlo): ……………………………………….. (rybí
polévka), ………………………………………., (smažený kapr), ………………………………………..
(bramborový salát) a cukroví. Pak si dávají ………………………………………. (dárek), zpívají
…………………………………….. (koleda) a jdou do kostela na ………………………………………..
(půlnoční bohoslužba). Děti věří, že ……………………………………….. (dárek) nosí Ježíšek.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se na jaře. Významné dny jsou Velký pátek, Bílá
sobota a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také
Velikonoční pondělí, kdy muži mrskají ……………………………………….. (žena), aby byly zdravé,
a dostávají za to ……………………………………….. (barevné vajíčko).
3. Silvestr se slaví 31. prosince, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají
party a ……………………………………….. (oslava). Jí se chlebíčky a jednohubky a pije se alkohol.
O půlnoci se pije ……………………………………….. a je ohňostroj. 1. ledna na Nový rok se jí
čočka, která symbolizuje peníze.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_5
Spojte otázky a odpovědi.

1. Jak dlouho se slaví Vánoce?

A. 31. prosince.

2. Kdy je hlavní vánoční svátek?

B. Rybí polévku, kapra, bramborový salát a cukroví.

3. Co lidé na Vánoce zdobí?

C. O půlnoci.

4. Co lidé na Vánoce jedí?

D. Tři dny.

5. Kam chodí lidé na Štědrý den o půlnoci?

E. Na jaře.

6. Kdy se slaví Velikonoce?

F. Čočka, protože symbolizuje peníze.

7. Kdo koho na Velikonoce mrská a proč?

G. Muži ženy, aby byly zdravé.

8. Co muži a děti na Velikonoce dostávají?

H. Jednohubky a chlebíčky.

9. Kdy se slaví Silvestr?

I. Stromeček.

10. Kdo má 31. 12. svátek?

J. Silvestr.

11. Co se obvykle jí na Silvestra?

K. Barevná vajíčka.

12. Co se pije na Silvestra o půlnoci?

L. Šampaňské.

13. Kdy je ohňostroj?

M. 24. prosince.

14. Co se jí na 1. ledna (= na Nový rok) a proč?

N. Do kostela na půlnoční (bohoslužbu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_5
Spojte otázky a odpovědi.
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4. Co lidé na Vánoce jedí?

D. Tři dny.

5. Kam chodí lidé na Štědrý den o půlnoci?

E. Na jaře.

6. Kdy se slaví Velikonoce?

F. Čočka, protože symbolizuje peníze.

7. Kdo koho na Velikonoce mrská a proč?

G. Muži ženy, aby byly zdravé.

8. Co muži a děti na Velikonoce dostávají?

H. Jednohubky a chlebíčky.

9. Kdy se slaví Silvestr?

I. Stromeček.

10. Kdo má 31. 12. svátek?

J. Silvestr.

11. Co se obvykle jí na Silvestra?

K. Barevná vajíčka.

12. Co se pije na Silvestra o půlnoci?

L. Šampaňské.

13. Kdy je ohňostroj?

M. 24. prosince.

14. Co se jí na 1. ledna (= na Nový rok) a proč?

N. Do kostela na půlnoční (bohoslužbu).
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_6
Odpovídejte na otázky.

1. Jak dlouho se slaví Vánoce? – …………………………………………………………………………...
2. Kdy je hlavní vánoční svátek? – ………………………………………………………………………….
3. Co lidé na Vánoce zdobí? – ………………………………………………………………………………
4. Co lidé na Vánoce jedí? – ………………………………………………………………………………...
5. Kam chodí lidé na Štědrý den o půlnoci? – ……………………………………………………………..
6. Kdy se slaví Velikonoce? – ……………………………………………………………………………….
7. Kdo koho na Velikonoce mrská a proč? – ………………………………………………………………
8. Co muži a děti na Velikonoce dostávají? – ……………………………………………………………..
9. Kdy se slaví Silvestr? – ……………………………………………………………………………………
10. Kdo má 31. 12. svátek? – ……………………………………………………………………………….
11. Co se obvykle jí na Silvestra? – ………………………………………………………………………...
12. Co se pije na Silvestra o půlnoci? – ……………………………………………………………………
13. Kdy je ohňostroj? – ……………………………………………………………………………………….
14. Co se jí na 1. ledna (= na Nový rok) a proč? – ………………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_6
Odpovídejte na otázky.

1. Jak dlouho se slaví Vánoce? – …………………………………………………………………………...
2. Kdy je hlavní vánoční svátek? – ………………………………………………………………………….
3. Co lidé na Vánoce zdobí? – ………………………………………………………………………………
4. Co lidé na Vánoce jedí? – ………………………………………………………………………………...
5. Kam chodí lidé na Štědrý den o půlnoci? – ……………………………………………………………..
6. Kdy se slaví Velikonoce? – ……………………………………………………………………………….
7. Kdo koho na Velikonoce mrská a proč? – ………………………………………………………………
8. Co muži a děti na Velikonoce dostávají? – ……………………………………………………………..
9. Kdy se slaví Silvestr? – ……………………………………………………………………………………
10. Kdo má 31. 12. svátek? – ……………………………………………………………………………….
11. Co se obvykle jí na Silvestra? – ………………………………………………………………………...
12. Co se pije na Silvestra o půlnoci? – ……………………………………………………………………
13. Kdy je ohňostroj? – ……………………………………………………………………………………….
14. Co se jí na 1. ledna (= na Nový rok) a proč? – ………………………………………………………..
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_7/A
Najděte 10 chyb.

1. Vánoce jsou křesťanský svátek. Slaví se týden. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Velký
pátek). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, hovězí maso, bramborový salát a
cukroví. Pak si dávají dárky, zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že
dárky nosí Santa Klaus.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se v zimě. Významné dny jsou Štědrý den, Bílá sobota
a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční
pondělí, kdy muži mrskají ženy, aby byly bohaté, a dostávají za to barevná vajíčka.
3. Silvestr se slaví 31. května, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party
a oslavy. Jí se cukroví a jednohubky a pije se alkohol. O půlnoci se pije šampaňské a je ohňostroj.
1. ledna na Nový rok se jí zmrzlina, která symbolizuje peníze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_7/A
Najděte 10 chyb.

1. Vánoce jsou křesťanský svátek. Slaví se týden. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Velký
pátek). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, hovězí maso, bramborový salát a
cukroví. Pak si dávají dárky, zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že
dárky nosí Santa Klaus.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se v zimě. Významné dny jsou Štědrý den, Bílá sobota
a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční
pondělí, kdy muži mrskají ženy, aby byly bohaté, a dostávají za to barevná vajíčka.
3. Silvestr se slaví 31. května, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party
a oslavy. Jí se cukroví a jednohubky a pije se alkohol. O půlnoci se pije šampaňské a je ohňostroj.
1. ledna na Nový rok se jí zmrzlina, která symbolizuje peníze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_7/A
Najděte 10 chyb.

1. Vánoce jsou křesťanský svátek. Slaví se týden. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Velký
pátek). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, hovězí maso, bramborový salát a
cukroví. Pak si dávají dárky, zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že
dárky nosí Santa Klaus.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se v zimě. Významné dny jsou Štědrý den, Bílá sobota
a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční
pondělí, kdy muži mrskají ženy, aby byly bohaté, a dostávají za to barevná vajíčka.
3. Silvestr se slaví 31. května, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party
a oslavy. Jí se cukroví a jednohubky a pije se alkohol. O půlnoci se pije šampaňské a je ohňostroj.
1. ledna na Nový rok se jí zmrzlina, která symbolizuje peníze.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_7/B
Najděte 10 chyb.

1. Vánoce jsou křesťanský svátek. Slaví se týden. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Velký
pátek). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, hovězí maso, bramborový salát a
cukroví. Pak si dávají dárky, zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že
dárky nosí Santa Klaus.
2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se v zimě. Významné dny jsou Štědrý den, Bílá sobota
a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční
pondělí, kdy muži mrskají ženy, aby byly bohaté, a dostávají za to barevná vajíčka.
3. Silvestr se slaví 31. května, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party
a oslavy. Jí se cukroví a jednohubky a pije se alkohol. O půlnoci se pije šampaňské a je ohňostroj.
1. ledna na Nový rok se jí zmrzlina, která symbolizuje peníze.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_8

Zvu tě na …………………………..
Děkuju za pozvání. A kdy to je?
… (datum, čas)
Dobře/fajn/super/výborně, rád/a přijdu.
Bohužel nemůžu přijít, protože…
Dobře/fajn/super/výborně, těším se!
Aha, to je škoda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_8

Zvu tě na …………………………..
Děkuju za pozvání. A kdy to je?
… (datum, čas)
Dobře/fajn/super/výborně, rád/a přijdu.
Bohužel nemůžu přijít, protože…
Dobře/fajn/super/výborně, těším se!
Aha, to je škoda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_8

Zvu tě na …………………………..
Děkuju za pozvání. A kdy to je?
… (datum, čas)
Dobře/fajn/super/výborně, rád/a přijdu.
Bohužel nemůžu přijít, protože…
Dobře/fajn/super/výborně, těším se!
Aha, to je škoda.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_9
Doplňte, co děláte rád/ráda nebo nerad/nerada. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte.
Například: Vaříš rád? – Ano. – Já taky. / – Ne. – Já taky ne.

................................... uklízím.

................................... luxuju.

................................... nakupuju.

................................... maluju.

................................... opravuju auto.

................................ vytírám podlahu.

................................... utírám prach.

................................... vařím.

................................... zalévám.

................................... žehlím.

................................... zametám.

................................... myju okna.

prát* prádlo
................................... peru.

mýt* nádobí
................................... myju nádobí.

péct*
................................... peču.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_10
Doplňte, co děláte rád/ráda nebo nerad/nerada. Pracujte v páru, ptejte se a reagujte.
Například: Vaříš rád? – Ano. – Já taky. / – Ne. – Já taky ne.

................................... vařím.

................................... luxuju.

................................... nakupuju.

prát* prádlo
................................... peru.

mýt* okna
................................... myju okna.

péct*
................................... peču.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_10
Doplňte, co děláte rád/ráda nebo nerad/nerada. Pracujte v páru, ptejte se a reagujte.
Například: Vaříš rád? – Ano. – Já taky. / – Ne. – Já taky ne.

.................................. vařím.

................................... luxuju.

................................... nakupuju.

prát* prádlo
................................... peru.

mýt* nádobí
................................... myju okna.

péct*
................................... peču.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_11
Co jsi dělal/a včera?
Například: Uklízel/a jsi? – Ano, uklízel/a. /Ne, neuklízel/a.

aktivita
uklízet
vařit
luxovat nebo zametat
žehlit
prát prádlo
nakupovat jídlo a pití
utírat prach
zalévat kytky
péct pizzu/cukroví… (min. čas pekl)
prát prádlo (min. čas pral)
mýt okna (min. čas myl)
mýt nádobí (min. čas myl)

jméno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_11
Co jsi dělal/a včera?
Například: Uklízel/a jsi? – Ano, uklízel/a. /Ne, neuklízel/a.

aktivita
uklízet
vařit
luxovat nebo zametat
žehlit
prát prádlo
nakupovat jídlo a pití
utírat prach
zalévat kytky
péct pizzu/cukroví… (min. čas pekl)
prát prádlo (min. čas pral)
mýt okna (min. čas myl)
mýt nádobí (min. čas myl)

jméno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_11
Co jsi dělal/a včera?
Například: Uklízel/a jsi? – Ano, uklízel/a. /Ne, neuklízel/a.

aktivita
uklízet
vařit
luxovat nebo zametat
žehlit
prát prádlo
nakupovat jídlo a pití
utírat prach
zalévat kytky
péct pizzu/cukroví… (min. čas pekl)
prát prádlo (min. čas pral)
mýt okna (min. čas myl)
mýt nádobí (min. čas myl)

jméno
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_12
Kdy jste naposled dělal/a tuto domácí práci?
Například: Kdy jsi naposled uklízel/a? – Včera/v pondělí/o víkendu/minulý týden… /Nikdy neuklízím

aktivita
uklízet
vařit
luxovat nebo zametat
žehlit
prát prádlo
nakupovat jídlo a pití
utírat prach
zalévat kytky
péct pizzu/cukroví… (min. čas pekl)
prát prádlo (min. čas pral)
mýt okna (min. čas myl)
mýt nádobí (min. čas myl)

jméno

.

kdy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_12
Kdy jste naposled dělal/a tuto domácí práci?
Například: Kdy jsi naposled uklízel/a? – Včera/v pondělí/o víkendu/minulý týden… /Nikdy neuklízím
.

aktivita
uklízet
vařit
luxovat nebo zametat
žehlit
prát prádlo
nakupovat jídlo a pití
utírat prach
zalévat kytky
péct pizzu/cukroví… (min. čas pekl)
prát prádlo (min. čas pral)
mýt okna (min. čas myl)
mýt nádobí (min. čas myl)

jméno

kdy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_12
Kdy jste naposled dělal/a tuto domácí práci?
Například: Kdy jsi naposled uklízel/a? – Včera/v pondělí/o víkendu/minulý týden… /Nikdy neuklízím
.

aktivita
uklízet
vařit
luxovat nebo zametat
žehlit
prát prádlo
nakupovat jídlo a pití
utírat prach
zalévat kytky
péct pizzu/cukroví… (min. čas pekl)
prát prádlo (min. čas pral)
mýt okna (min. čas myl)
mýt nádobí (min. čas myl)

jméno

kdy

Česky krok za krokem 1_lekce 12 Manuál pro učitele
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_13
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_14
Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa s výrazy. Napište je vpravo.

uklízet
prát
péct
psát
umývat
utírat
luxovat
nakupovat

upéct
napsat
vyprat
vyluxovat
nakoupit
umýt
utřít
uklidit

okna
seznam na nákup
cukroví
prádlo
prach
byt nebo dům
koberec
dárky

uklízet/uklidit byt nebo dům
……………..…….…/………..………….…
……………..…….…/………..………….…
………………..….…/…………..……….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/………………..….…
…………………...…/…………………….…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_14
Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa s výrazy. Napište je vpravo.

uklízet
prát
péct
psát
umývat
utírat
luxovat
nakupovat

upéct
napsat
vyprat
vyluxovat
nakoupit
umýt
utřít
uklidit

okna
seznam na nákup
cukroví
prádlo
prach
byt nebo dům
koberec
dárky

uklízet/uklidit byt nebo dům
……………..…….…/………..………….…
……………..…….…/………..………….…
………………..….…/…………..……….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/………………..….…
…………………...…/…………………….…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_14
Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa s výrazy. Napište je vpravo.

uklízet
prát
péct
psát
umývat
utírat
luxovat
nakupovat

upéct
napsat
vyprat
vyluxovat
nakoupit
umýt
utřít
uklidit

okna
seznam na nákup
cukroví
prádlo
prach
byt nebo dům
koberec
dárky

uklízet/uklidit byt nebo dům
……………..…….…/………..………….…
……………..…….…/………..………….…
………………..….…/…………..……….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/………………..….…
…………………...…/…………………….…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_14
Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa s výrazy. Napište je vpravo.

uklízet
prát
péct
psát
umývat
utírat
luxovat
nakupovat

upéct
napsat
vyprat
vyluxovat
nakoupit
umýt
utřít
uklidit

okna
seznam na nákup
cukroví
prádlo
prach
byt nebo dům
koberec
dárky

uklízet/uklidit byt nebo dům
……………..…….…/………..………….…
……………..…….…/………..………….…
………………..….…/…………..……….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/……………..…….…
………………..….…/………………..….…
…………………...…/…………………….…
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_15
Doplňte slovesa.

● prali

● umyli
● uklidit
● nakoupili
● napsal
● utírali
● myli
● pekli
● upekli
● utřeli

● udělat
● vyprali
● nakupovat

Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví. Taky Eva a Petr
chtěli pořádně ……………………………………… nový byt. Petr ………………………………………
seznam, co všechno musí ……………………………………. Nejdřív …………………………………
cukroví. Když ……………………………………… cukroví, ……………………………………………
okna. Když …………………………………………… okna, ……………………………………………
prach a luxovali. Když…………………………………………… prach a vyluxovali,
…………………………………………… prádlo. Když …………………………………………… prádlo,
šli …………………………………………… vánoční dárky. Když ………………………………………
dárky, řekl Petr: „A dost! Stromeček a kapra koupíme až zítra. Teď jdeme na večeři do restaurace
a pak do kina. Zasloužíme si to!“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_15
Doplňte slovesa.

● prali

● umyli
● uklidit
● nakoupili
● napsal
● utírali
● myli
● pekli
● upekli
● utřeli

● udělat
● vyprali
● nakupovat

Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví. Taky Eva a Petr
chtěli pořádně ……………………………………… nový byt. Petr ………………………………………
seznam, co všechno musí ……………………………………. Nejdřív …………………………………
cukroví. Když ……………………………………… cukroví, ……………………………………………
okna. Když …………………………………………… okna, ……………………………………………
prach a luxovali. Když…………………………………………… prach a vyluxovali,
…………………………………………… prádlo. Když …………………………………………… prádlo,
šli …………………………………………… vánoční dárky. Když ………………………………………
dárky, řekl Petr: „A dost! Stromeček a kapra koupíme až zítra. Teď jdeme na večeři do restaurace
a pak do kina. Zasloužíme si to!“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_15
Doplňte slovesa.

● prali

● umyli
● uklidit
● nakoupili
● napsal
● utírali
● myli
● pekli
● upekli
● utřeli

● udělat
● vyprali
● nakupovat

Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví. Taky Eva a Petr
chtěli pořádně ……………………………………… nový byt. Petr ………………………………………
seznam, co všechno musí ……………………………………. Nejdřív …………………………………
cukroví. Když ……………………………………… cukroví, ……………………………………………
okna. Když …………………………………………… okna, ……………………………………………
prach a luxovali. Když…………………………………………… prach a vyluxovali,
…………………………………………… prádlo. Když …………………………………………… prádlo,
šli …………………………………………… vánoční dárky. Když ………………………………………
dárky, řekl Petr: „A dost! Stromeček a kapra koupíme až zítra. Teď jdeme na večeři do restaurace
a pak do kina. Zasloužíme si to!“
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_16

luxovat

nakupovat dárky

mýt okna

vyluxovat

umýt okna

péct cukroví

prát prádlo

psát seznam

vyprat prádlo

nakoupit dárky

upéct cukroví

napsat seznam
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_17

● Luxovali koberec. ● Nakupovali dárky. ● Myli okna. ● Pekli cukroví. ● Prali prádlo.
● Vyluxovali koberec.
● Umyli okna.
● Psali seznam.
● Vyprali prádlo.
● Nakoupili dárky.
● Upekli cukroví.
● Napsali seznam.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_18

luxovat

vyluxovat

mýt okna

umýt okna

nakupovat dárky

nakoupit dárky

prát prádlo

vyprat prádlo

péct cukroví

upéct cukroví

uklízet

uklidit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_18

luxovat

vyluxovat

mýt okna

umýt okna

nakupovat dárky

nakoupit dárky

prát prádlo

vyprat prádlo

péct cukroví

upéct cukroví

uklízet

uklidit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_18

luxovat

vyluxovat

mýt okna

umýt okna

nakupovat dárky

nakoupit dárky

prát prádlo

vyprat prádlo

péct cukroví

upéct cukroví

uklízet

uklidit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_18

luxovat

vyluxovat

mýt okna

umýt okna

nakupovat dárky

nakoupit dárky

prát prádlo

vyprat prádlo

péct cukroví

upéct cukroví

uklízet

uklidit
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_19
Co udělali? Doplňte k obrázkům.

● napsal dobře test ● vymaloval byt ● vyprala prádlo ● zalila kytky ● vytřela podlahu ● umyl okno
● umyla nádobí ● napsal dopis ● zametl podlahu ● upekla pizzu ● uvařil večeři ● uklidila byt
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_20/A
Najděte a opravte 10 chyb.

Dáša říká: Jako každý rok: budu v hotelu u televize. Uklidím dům, nakoupím nějaké dárky, upeču
vánočku, na Štědrý den si dám rybí polévku, kapra a bramborový salát a budu se dívat na horrory
v televizi. Vnuky mám daleko, syn s rodinou žije v USA. Tak ani nemám vánoční stromeček. Na
Boží hod pojedu na návštěvu k bratrovi. Už se těším na jeho kamarády.
Jakub říká: Na Vánoce pojedu s kamarády na hory. Budeme plavat a večer hrát karty. Určitě se
nebudu koukat na televizi, to není nic pro mě. Na Štědrý den si dám k večeři řízek, kapra nemám
rád. A vánoční úklid nebo dárky? Uklízet nebudu a dárky taky kupovat nebudu, v práci jsme se
domluvili, že je to zbytečné. Za ty peníze pojedeme radši někdy v létě na dovolenou.
Markéta říká: Máme tři děti a na Vánoce se vždycky moc těšíme. Před Vánocemi budeme vyrábět
peníze pro babičky a dědečky. Na Štědrý den půjdeme do divadla, chodíme tam každý týden.
Večer sníme kapra a salát, rozdáme dárky a budeme zpívat koledy, krájet jablka a lít olovo. Na
Boží hod nebo na Štěpána půjdeme na procházku do lesa a dáme tam jídlo pro zvířata. Určitě se
taky budeme dívat na pohádky, viděli jsme je už mockrát, ale máme je rádi.
František říká: Na Štědrý den ráno budu ještě v práci, pracuju jako lékařka na chirurgii. Když
přijedu domů, budu asi tak unavený, že půjdu spát. Odpoledne uvařím rybí polévku, to je moje
specialita. Pak budeme obědvat, podíváme se na dárky a půjdeme do kostela na půlnoční
bohoslužbu. Určitě nebudu jíst cukroví, nemám rád sladké, ale vepřové maso si dám, to je
tradice. Mám volno jenom dva dny, na Štěpána ráno už musím zase do práce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_20/A
Najděte a opravte 10 chyb.

Dáša říká: Jako každý rok: budu v hotelu u televize. Uklidím dům, nakoupím nějaké dárky, upeču
vánočku, na Štědrý den si dám rybí polévku, kapra a bramborový salát a budu se dívat na horrory
v televizi. Vnuky mám daleko, syn s rodinou žije v USA. Tak ani nemám vánoční stromeček. Na
Boží hod pojedu na návštěvu k bratrovi. Už se těším na jeho kamarády.
Jakub říká: Na Vánoce pojedu s kamarády na hory. Budeme plavat a večer hrát karty. Určitě se
nebudu koukat na televizi, to není nic pro mě. Na Štědrý den si dám k večeři řízek, kapra nemám
rád. A vánoční úklid nebo dárky? Uklízet nebudu a dárky taky kupovat nebudu, v práci jsme se
domluvili, že je to zbytečné. Za ty peníze pojedeme radši někdy v létě na dovolenou.
Markéta říká: Máme tři děti a na Vánoce se vždycky moc těšíme. Před Vánocemi budeme vyrábět
peníze pro babičky a dědečky. Na Štědrý den půjdeme do divadla, chodíme tam každý týden.
Večer sníme kapra a salát, rozdáme dárky a budeme zpívat koledy, krájet jablka a lít olovo. Na
Boží hod nebo na Štěpána půjdeme na procházku do lesa a dáme tam jídlo pro zvířata. Určitě se
taky budeme dívat na pohádky, viděli jsme je už mockrát, ale máme je rádi.
František říká: Na Štědrý den ráno budu ještě v práci, pracuju jako lékařka na chirurgii. Když
přijedu domů, budu asi tak unavený, že půjdu spát. Odpoledne uvařím rybí polévku, to je moje
specialita. Pak budeme obědvat, podíváme se na dárky a půjdeme do kostela na půlnoční
bohoslužbu. Určitě nebudu jíst cukroví, nemám rád sladké, ale vepřové maso si dám, to je
tradice. Mám volno jenom dva dny, na Štěpána ráno už musím zase do práce.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_20/B (řešení)
Najděte a opravte 10 chyb

Dáša říká: Jako každý rok: budu v hotelu u televize. Uklidím dům, nakoupím nějaké dárky, upeču
vánočku, na Štědrý den si dám rybí polévku, kapra a bramborový salát a budu se dívat na horrory
v televizi. Vnuky mám daleko, syn s rodinou žije v USA. Tak ani nemám vánoční stromeček. Na
Boží hod pojedu na návštěvu k bratrovi. Už se těším na jeho kamarády.
Jakub říká: Na Vánoce pojedu s kamarády na hory. Budeme plavat a večer hrát karty. Určitě se
nebudu koukat na televizi, to není nic pro mě. Na Štědrý den si dám k večeři řízek, kapra nemám
rád. A vánoční úklid nebo dárky? Uklízet nebudu a dárky taky kupovat nebudu, v práci jsme se
domluvili, že je to zbytečné. Za ty peníze pojedeme radši někdy v létě na dovolenou.
Markéta říká: Máme tři děti a na Vánoce se vždycky moc těšíme. Před Vánocemi budeme vyrábět
peníze pro babičky a dědečky. Na Štědrý den půjdeme do divadla, chodíme tam každý týden.
Večer sníme kapra a salát, rozdáme dárky a budeme zpívat koledy, krájet jablka a lít olovo. Na
Boží hod nebo na Štěpána půjdeme na procházku do lesa a dáme tam jídlo pro zvířata. Určitě se
taky budeme dívat na pohádky, viděli jsme je už mockrát, ale máme je rádi.
František říká: Na Štědrý den ráno budu ještě v práci, pracuju jako lékařka na chirurgii. Když
přijedu domů, budu asi tak unavený, že půjdu spát. Odpoledne uvařím rybí polévku, to je moje
specialita. Pak budeme obědvat, podíváme se na dárky a půjdeme do kostela na půlnoční
bohoslužbu. Určitě nebudu jíst cukroví, nemám rád sladké, ale vepřové maso si dám, to je
tradice. Mám volno jenom dva dny, na Štěpána ráno už musím zase do práce.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_21
Označte, co je, nebo není pravda.

1. Dáša jí na Vánoce tradiční vánoční jídlo.
2. Dáša nemá vánoční stromeček.
3. Dáša nemá děti.
4. Dáša bude celé Vánoce sama doma.

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

5. Jakub pojede s rodinou na hory.
6. Jakub se nerad dívá na televizi.
7. Jakub se těší na tradičního vánočního kapra.
8. Jakub nekupuje dárky pro rodinu.

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

9. Markéta má dvě děti.
10. Její děti vyrábí dárky pro babičky a dědečky.
11. Markéta nikdy nechodí do kostela.
12. Markéta se bude dívat na pohádky.

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

13. František pracuje jako praktický lékař.
14. František bude na Štědrý den v práci.
15. František udělá bramborový salát, to je jeho specialita.
16. František má rád cukroví.

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

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_21
Označte, co je, nebo není pravda.

1. Dáša jí na Vánoce tradiční vánoční jídlo.
2. Dáša nemá vánoční stromeček.
3. Dáša nemá děti.
4. Dáša bude celé Vánoce sama doma.

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

5. Jakub pojede s rodinou na hory.
6. Jakub se nerad dívá na televizi.
7. Jakub se těší na tradičního vánočního kapra.
8. Jakub nekupuje dárky pro rodinu.

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

9. Markéta má dvě děti.
10. Její děti vyrábí dárky pro babičky a dědečky.
11. Markéta nikdy nechodí do kostela.
12. Markéta se bude dívat na pohádky.

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

13. František pracuje jako praktický lékař.
14. František bude na Štědrý den v práci.
15. František udělá bramborový salát, to je jeho specialita.
16. František má rád cukroví.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_22
Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa z textu. Vypište je vpravo.

1. dávat si
2. rozdávat
3. jíst
4. uklízet
5. nakupovat
6. kupovat
7. péct
8. vařit
9. dívat se
10. koukat se
11. lyžovat
12. hrát
13. zpívat
14. večeřet

A. upéct
B. dát si
C. rozdat
D. kouknout se
E. nakoupit
F. uvařit
G. zalyžovat si
H. podívat se
I. zazpívat
J. uklidit
K. zahrát si
L. sníst
M. navečeřet se
N. koupit

……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..
……………………………………../……………………………………..

Co plánují na Vánoce Dáša, Jakub, Markéta a František? Doplňte slovesa v budoucím čase
(futuru). Pozor na rozdíl mezi impf. a pf. slovesy a na druhou pozici si a se.

Dáša říká: Jako každý rok: (já – být) ............................................... doma u televize. (Já – uklidit)
............................................. dům, (já – nakoupit) ................................................ nějaké dárky, (já –
upéct) ............................................... vánočku, na Štědrý den (já – dát si)
............................................. rybí polévku, kapra a bramborový salát a (já – dívat se)
............................................. na pohádky
v televizi. Vnuky mám daleko, syn s rodinou žije v USA. Tak ani nemám vánoční stromeček. Na
Boží hod (já – jet) ............................................. na návštěvu k bratrovi. Už se těším na jeho vnuky.
Jakub říká: Na Vánoce (já – jet) ............................................. s kamarády na hory. (My – lyžovat)
............................................... a večer (my – hrát) ............................................. karty. Určitě (já –
nekoukat se ) ............................................. na televizi, to není nic pro mě. Na Štědrý den (já – dát
si) ............................................. k večeři řízek, kapra nemám rád. A vánoční úklid nebo dárky? (Já
– neuklízet) ............................................. a dárky taky (já – nekupovat)
.............................................,
v rodině jsme se domluvili, že je to zbytečné. Za ty peníze (my – jet) .............................................
radši někdy v létě na dovolenou.
Markéta říká: Máme tři děti a na Vánoce se vždycky moc těšíme. Před Vánocemi (my – vyrábět)
............................................... dárky pro babičky a dědečky. Na Štědrý den (my – jít)
............................................... do kostela, chodíme tam každý týden. Večer (my – sníst)
............................................... kapra a salát, (my – rozdat) ............................................... dárky a
(my – zpívat ) ............................................... koledy, krájet jablka a lít olovo. Na Boží hod nebo na
Štěpána (my – jít) ............................................. na procházku do lesa a (my – dát)
............................................... tam jídlo pro zvířata. Určitě se taky (my – dívat se)
............................................ na pohádky, viděli jsme je už mockrát, ale máme je rádi.
František říká: Na Štědrý den ráno (já – být) ............................................. ještě v práci, pracuju
jako lékař na chirurgii. Když (já – přijet) ............................................. domů, (já – být)
............................................. asi tak unavený, že (já – jít) ............................................. spát.
Odpoledne (já – uvařit) ............................................ rybí polévku, to je moje specialita. Pak (my –
večeřet) ............................................., (my – podívat se) ............................................. na dárky a
(my – jít) ............................................ do kostela na půlnoční bohoslužbu. Určitě (já – nejíst)
.......................................... cukroví, nemám rád sladké, ale kapra (já – dát si)
........................................, to je tradice. Mám volno jenom dva dny, na Štěpána ráno už musím
zase do práce.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_24
Odpovídejte na otázky.

1. Proč nechce jít Eva někam do kina nebo do klubu?
………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kdy Eva a Petr uklízeli naposled?
………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Co všechno budou Eva a Petr dělat o víkendu? Co udělají nejdřív, pak, potom a nakonec?
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Uklízí všichni Češi jako Eva?
………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Proč Eva ráda uklízí?
………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Na co Eva zapomněla?
………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Kdo může začít uklízet?
………………………………………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_24
Odpovídejte na otázky.

1. Proč nechce jít Eva někam do kina nebo do klubu?
………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kdy Eva a Petr uklízeli naposled?
………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Co všechno budou Eva a Petr dělat o víkendu? Co udělají nejdřív, pak, potom a nakonec?
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Uklízí všichni Češi jako Eva?
………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Proč Eva ráda uklízí?
………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Na co Eva zapomněla?
………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Kdo může začít uklízet?
………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_24
1. Proč nechce jít Eva někam do kina nebo do klubu?
………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kdy Eva a Petr uklízeli naposled?
………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Co všechno budou Eva a Petr dělat o víkendu? Co udělají nejdřív, pak, potom a nakonec?
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Uklízí všichni Češi jako Eva?
………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Proč Eva ráda uklízí?
………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Na co Eva zapomněla?
………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Kdo může začít uklízet?
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_25

start

(na)kupovat/
(na)koupit
jídlo

luxovat/
vyluxovat
koberec

malovat/
vymalovat byt

mýt/umýt
nádobí

opravovat/
opravit auto

prát/vyprat
prádlo

péct/upéct
pizzu

uklízet/uklidit

vytírat/
vytřít podlahu

utírat/
utřít prach

vařit/uvařit

konec
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_26
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(na)kupovat/(na)koupit
jídlo

luxovat/vyluxovat koberec

malovat/vymalovat byt

mýt/umýt nádobí

opravovat/opravit auta

prát/vyprat prádlo

péct/upéct pizzu

uklízet/uklidit

vytírat/vytřít podlahu

utírat/utřít prach

vařit/uvařit

vynášet/vynést odpadky

zalévat/zalít kytky

zametat/zamést podlahu

žehlit/vyžehlit prádlo

Česky krok za krokem 1_lekce 12 Manuál pro učitele
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_27/část A

1.

2.
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4.

5.

6.

7.

8.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_27/část B (4x)

utírat/utřít prach

utírat/utřít prach

prát/vyprat prádlo

prát/vyprat prádlo

zametat/zamést podlahu

zametat/zamést podlahu

opravovat/opravit auto

opravovat/opravit auto

mýt/umýt okna

mýt/umýt okna

mýt/umýt nádobí

mýt/umýt nádobí

malovat/vymalovat byt

malovat/vymalovat byt

nakupovat/nakoupit jídlo

nakupovat/nakoupit jídlo

vynášet/vynést odpadky

vynášet/vynést odpadky

vařit/uvařit

vařit/uvařit

zalévat/zalít kytky

zalévat/zalít kytky

uklízet/uklidit

uklízet/uklidit

žehlit/vyžehlit prádlo

žehlit/vyžehlit prádlo

luxovat/vyluxovat koberec

luxovat/vyluxovat koberec

vytírat/vytřít podlahu

vytírat/vytřít podlahu

péct/upéct pizzu

péct/upéct pizzu

utírat/utřít prach

utírat/utřít prach

prát/vyprat prádlo

prát/vyprat prádlo

zametat/zamést podlahu

zametat/zamést podlahu

opravovat/opravit auto

opravovat/opravit auto

mýt/umýt okna

mýt/umýt okna

mýt/umýt nádobí

mýt/umýt nádobí

malovat/vymalovat byt

malovat/vymalovat byt

nakupovat/nakoupit jídlo

nakupovat/nakoupit jídlo

vynášet/vynést odpadky

vynášet/vynést odpadky

vařit/uvařit

vařit/uvařit

zalévat/zalít kytky

zalévat/zalít kytky

uklízet/uklidit

uklízet/uklidit

žehlit/vyžehlit prádlo

žehlit/vyžehlit prádlo

luxovat/vyluxovat koberec

luxovat/vyluxovat koberec

vytírat/vytřít podlahu

vytírat/vytřít podlahu

péct/upéct pizzu

péct/upéct pizzu

Česky krok za krokem 1_lekce 12 Manuál pro učitele
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_27/část C (řešení)

11. utírat/utřít prach
10. prát/vyprat prádlo
5. zametat/zamést podlahu
8. opravovat/opravit auto
3. mýt/umýt okna
9. mýt/umýt nádobí

2. malovat/vymalovat byt
4. nakupovat/nakoupit jídlo
12. vynášet/vynést odpadky
14. vařit/uvařit
13. zalévat/zalít kytky
7. uklízet/uklidit
15. žehlit/vyžehlit prádlo
1. luxovat/vyluxovat koberec
6. vytírat/vytřít podlahu
16. péct/upéct pizzu
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_28/A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Česky krok za krokem 1_lekce 12 Manuál pro učitele
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_28/B
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_29

Lekce 12/Test 12
Jméno: ...............................................……….
1. Vánoce ... tři dny.
a) pečeme b) dáváme

c) slavíme

…………. %
16. Večer musím ... kytky.
a) vymalovat b) zalít c) zamést

2. Velikonoce jsou ...
a) na jaře b) v létě c) v zimě

17. Proč nemůžeš ... nádobí?
a) zamést b) vyprat c) umýt

3. Silvestr je ...
a) v lednu b) v květnu c) v prosinci

18. ... knihu a teď se můžu dívat na film.
a) Přečetl jsem
b) Četl jsem c) Nepřečetl jsem

4. Lidé ... stromeček.
a) zdobí b) vaří c) barví

19. Dneska jsem celý den ...
a) uklízela b) uklidila c) vyluxovala

5. Na Silvestra děláme ...
a) chlebíčky b) cukroví c) vajíčka

20. … jsem polévku, už můžeme jíst.
a) vařil jsem b) uvařil jsem c) jedl jsem

6. Na Vánoce pečeme ...
a) cukroví b) pizzu c) beránka

21. Celý víkend ...
a) jsem vařila b) vařila jsem

7. Na Vánoce jíme ... polévku.
a) čočkovou b) bramborovou c) rybí

22. ... test dobře, mám jen jednu chybu.
a) Psala jsem b) Napsala jsem c) Dělala jsem

8. Když má někdo narozeniny, říkáme:
a) Díky! b) Všechno nejlepší! c) Upřímnou
soustrast.

23. Eva a Petr … dárky na Vánoce. Už mají
všechno.
a) nakoupili b) nakupovali c) nakupujou

9. ... vás na party.
a) Prosím b) Děkuju

24. Adéla ... dort, byl krásný a moc dobrý.
a) pekla
b) upekla c) upeče

10. Děkujeme za ...
a) pozvat b) pozval

c) Zvu
c) pozvání

c) jsem uvařila

25. O víkendu ... doma.
a) budu b) budu být c) budu byl

11. Omlouvám se, ... nemůžu přijít.
a) naštěstí b) bohužel c) promiňte

26. V neděli ... na pohádky.
a) budeme dívat b) se budeme dívat c) díváme

12. Určitě přijdu, ...
a) těší mě b) těším se

27. Večer přijdu domů a … spát.
a) jedu b) pojedu c) půjdu

c) čekám

13. V létě chceme ... byt.
a) pracovat b) žehlit c) malovat

28. V pátek ... na návštěvu k bratrovi.
a) pojedu b) budu jet c) budu jít

14. Můžeš prosím umýt … ?
a) okna b) kytky c) prach

29. Večer ... polévku.
a) vařím b) uvařím c) budu uvařit

15. V neděli chci ... prádlo.
a) umýt b) vyprat c) zalít

30. Zítra ... nákupní seznam a půjdeme na nákup.
a) píšu b) budu psát c) napíšu

Česky krok za krokem 1_lekce 12 Manuál pro učitele
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_12_30
Doplňte k fotografiím. Hledejte víc možností.

● Všechno nejlepší!
● Upřímnou soustrast!
● Přeju hodně zdraví a štěstí!
● Hezké Velikonoce!
● Hezké svátky!
● Veselé Vánoce!
● Krásný nový rok!
● Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!
● Přeju krásné Vánoce!
● Hodně zdraví a štěstí v novém roce!
● Přejeme krásné velikonoční svátky!
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……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

