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Lekce 18
Komunikační cíl: Studenti popíší etapy života a s nimi spojené aktivity. Naučí se popsat vztahy mezi lidmi a
jejich proměny. Porozumí textu o seznámení a stručně popíší, jak se s někým seznámili. V další části lekce
se naučí popsat sled životních události pomocí časových výrazů, vyjádřit, o čem mluvili/slyšeli/četli a
porozumět textu o životě slavné osobnosti.
Gramatický cíl: Studenti se naučí aktivně používat slovesa s prepozicí s /se a instrumentálem (např.
seznámit se s, oženit se s, chodit s atd.), dále časové výrazy a slovesa s předložkou o (+ lokál sg.). Okrajově
se seznámí s formami lokálu pl., podrobně si je však neosvojují.
Str. 145/cv. 1
Učitel může upozornit, že pro dospívající se také používá negativní výraz puberťák, puberťačka.
Str. 145/cv. 2
Obrázky k cvičení najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_1.
Aktivita: Procvičení výrazů z daného cvičení a pozice se a si. Studenti opravují věty. Pracovní list ČESKY
KROK ZA KROKEM 1_18_2.
Aktivita: Opakování a procvičení výrazů z daného cvičení. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_3.
a) Studenti řadí výrazy chronologicky.
b) Můžou je také používat ve vyprávění o sobě.
Str. 146/cv. 1–3
Fotografii k dialogu najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_4.
Aktivita: Co je, nebo není pravda? Studenti označují ANO/NE. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_5.
Aktivita: Procvičení a opakování textu. Rozstříhat a řadit, nebo řadit pomocí čísel. Pracovní list ČESKY
KROK ZA KROKEM 1_18_6.
Str. 146/Tabulka
Aktivita: Opakování a procvičení výrazů ze strany 145 a z uvedené tabulky podle zadání. Pracovní list
ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_7.
Str. 146/cv. 4
Aktivita: Opakování a a procvičení slovní zásoby z tabulky a násl. cvičení. Studenti můžou k obrázkům
dopisovat text o fiktivních lidech. Můžou vymyslet i nový konec příběhu. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_18_8.
Str. 147/cv. 10
Fotografie (jednotlivě) k poslechovým textům najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_9.
Fotografie (všechny tři) k poslechovým textům najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_10. Tento pracovní list lze využít k i rekapitulaci seznámení daných lidí.
Aktivita: Dialog je určen primárně k poslechu, pokud však s ním učitel chce dále nakládat, najde ho zde:
Tobias říká: Se svou manželkou Helenou jsem se seznámil v roce 2012. Seděl jsem v knihovně a učil jsem
se. Najednou přišla taková sympatická holka a sedla si vedle mě. Nejdřív jsem se na ni pořád díval, ale
nereagovala. Tak jsem jí napsal: „Slečno, nemůžu se učit, protože jste moc krásná a rušíte mě. Nechcete jít
radši na kafe?” Ona si to přečetla, usmála se a šla. Později mi řekla, že se zrovna rozešla s přítelem. No a
za rok jsme měli svatbu.
Vanessa říká: Se svou nejlepší kamarádkou Keiko jsem se seznámila ve škole v první třídě. Ona byla taková
hodná holka, pořád se učila a milovala paní učitelku. Já jsem naopak hodně zlobila, špatně jsem se učila a
pořád jsem mluvila. Nejdřív jsem Keiko úplně nesnášela, ale pak se z nás staly nejlepší kamarádky a
kamarádíme spolu už víc než čtyřicet let.
Linda říká: Se svým přítelem Andrejem jsem se seznámila před rokem ve Francii. Byla jsem tam v galerii na
výstavě a moc se mi líbil jeden obraz. Tiše jsem si rusky řekla: „To je krása!” A někdo vedle mě rusky
povídá: „Taky myslím.” Začali jsme se bavit o umění, pak jsme šli na kávu, a už jsme spolu zůstali.
Str. 148/cv. 15
Obrázky (jednotlivě) k textu Tragická hádka zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_11.
Obrázky (všechny tři) k textu Tragická hádka zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_12.
Aktivita: Studenti patrně nebudou znát všechna tato slova z textu. tato slova uvádíme v Pracovní list
ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_13. Lze je vysvětlit předem (=předučit) pomocí pantomimy, gest, obrázků
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nebo popisů. Můžou si je vysvětlovat navzájem i studenti (každý dostane jedno nebo dvě slova, najde si
předem ve slovníku, a pak je pomocí výše uvedených prostředků vysvětlí ostatním).
Aktivita: Opakování textu. Rozstříhat, skládat. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_14.
Aktivita: Opakování textu. Studenti hledají a opravují 10 chyb. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_15_A a Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_15_B/řešení.
Aktivita: Opakování textu. Studenti vyprávějí text podle klíčových slov. Pracovní list ČESKY KROK ZA
KROKEM 1_18_16.
Aktivita: Opakování textu. Rozstříhat, skládat chronologicky. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_17_A a Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_17_B/řešení.
Str. 149/cv. 1–2
Fotografii k dialogu najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_18.
Aktivita: Dialog je určen primárně k poslechu, pokud však s ním učitel chce dále nakládat, najde ho zde.
Pozor: studenti nemusí rozumět úplně všemu, rozhodně není nutné dialog doslova překládat. Jde především
o to, aby zachytili podstatné informace (viz cv. 1 a 2) a „odrazili se“ od textu k vyjádření časových výrazů.
Jsme rádi, že jste k nám přijeli, Evo. Škoda, že jenom na týden!
Tak příště můžete přijet zase vy!
Moc rádi.
A nechcete se někdy zpátky do Česka přestěhovat?
Přemýšleli jsme o tom, ale asi ne. Už jsme tady zvyklí. To víš, žiju tady už třicet let.
A proč jsi vlastně odešel do emigrace?
Moji rodiče měli po roce 68 politické problémy. Když jsem dokončil střední školu, nemohl jsem proto jít na
vysokou.
To je strašné... A co jsi dělal?
Šel jsem na dva roky na vojnu. Pak jsem nastoupil do zaměstnání, ale nebyl jsem spokojený.
A proč? Neměl jsi peníze?
To ne, ale nemohl jsem říkat to, co si opravdu myslím. To víš, jmenuju se Svoboda, tak asi tu svobodu
potřebuju. Proto jsem v roce 84 emigroval a od té doby žiju v Mnichově.
To asi nebylo lehké.
No, ze začátku to bylo opravdu těžké. Nová země, nový jazyk... Našel jsem ale práci, seznámil jsem se s
Annou, měli jsme děti... Teď mám vlastní malou firmu a podnikám. Ale za rok už půjdu do důchodu a
budeme cestovat.
Tak to určitě musíte přijet k nám, podívat se na náš dům. A hlavně na miminko.
Počkej, jaké miminko?
Petr vám to ještě neřekl? No, jsem těhotná, a jestli všechno dobře dopadne, za sedm měsíců budete
babička a dědeček!
Str. 151/cv. 9
Fotografii k dialogu najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_19.
Aktivita: Procvičení dialogu. Rozstříhat, skládat chronologicky. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_20.
Str. 151/cv. 10
Fotografii Miloše Formana najdete zde Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_21.
Aktivita: Procvičení a opakování textu. Studenti spojují otázky k textu a odpovědi. Pracovní list ČESKY
KROK ZA KROKEM 1_18_22.
Aktivita: Procvičení a opakování textu. Studenti odpovídají na otázky k textu. Pracovní list ČESKY KROK
ZA KROKEM 1_18_23.
Aktivita: Otázky k textu. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_24. Učitel otázky rozstříhá a
každému páru studentů dá jeden rozstříhaný soubor otázek. Naznačí jim, že je mají rozložit tak, aby neviděli
text. Studenti pracují v páru, losují si otázky, jeden se ptá druhého a odpovídají. Lze použít i pro individuální
výuku.
Str. 151/cv. 14
Aktivita: Procvičení poslechu písničky. Rozstříhat a skládat. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM
1_18_25
Str. 152
Aktivita: Domino ke slovní zásobě. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_26.
Aktivita: Pexeso ke slovní zásobě. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_27.
Po dokončení lekce
Aktivita: Test 18: Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_28.
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_2

Opravte pozici se a si.
Narodil se jsem v roce 1990. – ………………………………………………………………………………
Malé dítě učilo chodit se. – ………………………………………………………………………………..…
Malé si děti hodně hrají. – ……………………………………………………………………………………
Ve škole učíme číst a psát se. – ……………………………………………………………………………
Odstěhovala se jsem od rodičů v roce 2008. – ……………………………………………………………
Zamiloval jsem poprvé se v 2007. – ………………………………………………………………………..
Vdala jsem v se roce 2010. – ………………………………………………………………………………..
Oženil se jsem v roce 2011. – ……………………………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_2

Opravte pozici se a si.
Narodil se jsem v roce 1990. – ………………………………………………………………………………
Malé dítě učilo chodit se. – ………………………………………………………………………………..…
Malé si děti hodně hrají. – ……………………………………………………………………………………
Ve škole učíme číst a psát se. – ……………………………………………………………………………
Odstěhovala se jsem od rodičů v roce 2008. – ……………………………………………………………
Zamiloval jsem poprvé se v 2007. – ………………………………………………………………………..
Vdala jsem v se roce 2010. – ………………………………………………………………………………..
Oženil se jsem v roce 2011. – ……………………………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_2

Opravte pozici se a si.
Narodil se jsem v roce 1990. – ………………………………………………………………………………
Malé dítě učilo chodit se. – ………………………………………………………………………………..…
Malé si děti hodně hrají. – ……………………………………………………………………………………
Ve škole učíme číst a psát se. – ……………………………………………………………………………
Odstěhovala se jsem od rodičů v roce 2008. – ……………………………………………………………
Zamiloval jsem poprvé se v 2007. – ………………………………………………………………………..
Vdala jsem v se roce 2010. – ………………………………………………………………………………..
Oženil se jsem v roce 2011. – ……………………………………………………………………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_2

Opravte pozici se a si.
Narodil se jsem v roce 1990. – ………………………………………………………………………………
Malé dítě učilo chodit se. – ………………………………………………………………………………..…
Malé si děti hodně hrají. – ……………………………………………………………………………………
Ve škole učíme číst a psát se. – ……………………………………………………………………………
Odstěhovala se jsem od rodičů v roce 2008. – ……………………………………………………………
Zamiloval jsem poprvé se v 2007. – ………………………………………………………………………..
Vdala jsem v se roce 2010. – ………………………………………………………………………………..
Oženil se jsem v roce 2011. – ……………………………………………………………………………….

Česky krok za krokem 1_lekce 18 Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_3

jít do důchodu

mít děti

hledat partnera

najít partnera

hledat práci = hledat
zaměstnání

narodit se

chodit na střední (školu)

chodit na vysokou
(školu)

učit se chodit

chodit na základní
(školu)

muset vydělávat peníze

učit se mluvit

vdávat se/vdát se = mít
svatbu

vyučit se

ženit se/oženit se = mít
svatbu

najít práci = najít
zaměstnání

odejít ze školy

kupovat/koupit byt nebo
dům

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_3

jít do důchodu

mít děti

hledat partnera

najít partnera

hledat práci = hledat
zaměstnání

narodit se

chodit na střední (školu)

chodit na vysokou
(školu)

učit se chodit

chodit na základní
(školu)

muset vydělávat peníze

učit se mluvit

vdávat se/vdát se = mít
svatbu

vyučit se

ženit se/oženit se = mít
svatbu

najít práci = najít
zaměstnání

odejít ze školy

kupovat/koupit byt nebo
dům

Česky krok za krokem 1_lekce 18 Manuál pro učitele
Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_4

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_

www.czechstepbystep.cz

Česky krok za krokem 1_lekce 18 Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_5
Označte, co je, nebo není pravda.
1. Eva nikdy nečte bulvární časopisy.
2. Petr myslí, že bulvární časopisy píšou jenom o skandálech a aférách.
3. Evu baví číst bulvární časopisy.
4. Petr se nikdy nedívá na detektivky.
5. Eva a Petr nechtějí moc utrácet peníze, protože mají hypotéku.
6. Eva myslí, že bulvární časopisy jsou drahé.
7. Lukáš je Evin kolega z práce.
8. Lukáš žije s Robertem.
9. Eva seznámila Petra s Lukášem a Robertem nedávno v supermarketu.
10. Petr se už nechce hádat.
11. Petr nechce vědět, co je v bulvárním časopise.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_5
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_6

Jo, ale ty utrácíš peníze! Víš, že máme hypotéku, a řekli jsme si, že nebudeme
nic zbytečného kupovat.

Jaký Lukáš?

1.

Evo, jak ty bulvární noviny a časopisy můžeš číst? Jsou to samé skandály a
aféry. Pořád jenom kdo s kým chodí, kdo s kým žije, kdo se s kým hádá,
rozvádí nebo rozchází… Taková ztráta času!

Jasně... Jé, hele! Víš, že ta tvoje oblíbená herečka chodí s tím hercem...

Taky jsi zvědavý, viď? Tak až si to přečtu, možná ti to půjčím.

Hm, to je pravda, ale mě to prostě baví. Ty se zase pořád díváš na detektivky a
na akční filmy.

Jo aha, už vím. No dobře, tak si klidně čti. Nemusíme se hádat.

No přece můj kadeřník, co žije s mým kolegou Robertem. Seznámila jsem tě s
nimi nedávno v kině. Ty si nic nepamatuješ!

Prosím tě, vždyť jsou tak levné! A navíc jsem je nekupovala, dal mi je Lukáš.

No, s kým?
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_7

1. Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa.
1. hádat se
2. potkávat
3. rozcházet se
4. rozvádět se
5. seznamovat se
6. vdávat se
7. ženit se
8. zamilovávat se

A. oženit se
B. rozejít se
C. seznámit se
D. rozvést se
E. zamilovat se
F. vdát se
G. pohádat se
H. potkat

2. Doplňte minulý čas perfektivních sloves. Pozor na druhou pozici!
1. Včera ………………………………..…………………. (já – pohádat se) s kamarádkou.
2. Chodili jsme spolu rok, ale ………………………………..…………………. (my – rozejít se).
3. ………………………………..…………………. (já – zamilovat se) do tebe!
4. Žili spolu deset let, ale pak ………………………………..…………………. (oni – rozvést se).
5. Minulý rok ………………………………..…………………. (ona – vdát se).
6. Před třemi roky ………………………………..…………………. (on – oženit se).
7. ………………………………..…………………. (my – seznámit se) u moře.
8. Ráno ………………………………..…………………. (já – potkat) kamaráda.
3. Doplňte se a si na správnou pozici.
1. Narodil
jsem
v
roce
1990.
2. Malé
dítě
učí
chodit.
3. Malé
děti
hodně
hrají.
4. Ve
škole
učíme
číst
a
psát.
5. Odstěhovala
jsem
od
rodičů
v
6. Zamiloval
jsem
poprvé
v
2007.
7. Vdala
jsem
v
roce
2010.
8. Oženil
jsem
v
roce
2011.

roce

2008.

4. Doplňte správné formy osobních zájmen.
1. To je moje přítelkyně. Zamiloval jsem se do ………………. (ona) nedávno.
2. To je můj ex-manžel. Rozvedla jsem se s ………………. (on) před třemi lety..
3. To jsou naši kamarádi. Seznámili jsme se s ………………. (oni) před rokem.
4. To je moje manželka. Oženil jsem se s ………………. (ona) minulý měsíc.
5. To je můj manžel. Vdala jsem se za ………………. (on) před pěti lety.
6. Tady na fotografii je můj ex-přítel. Rozešla jsem se s ………………. (on) minulý rok.
7. To je naše sousedka. Nemluví s ………………. (my), protože se s ………………. (my) pohádala.
8. To je bratrova kamarádka. Nevím, jestli s ………………. (ona) chodí, nebo ne.
9. To je váš dědeček? Bydlí tady s ………………. (vy)?
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Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_18_10

Linda a Andrej
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Vanessa a Keiko
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Tobias a Helena
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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spáchat sebevraždu

být rozčilený

vracet se domů opilý

být v pořádku

uklidnit se

ležet na zemi

přijeď sem! přijeďte sem!

pít tajně

alkoholik

obchodník

hádat se

zavolat policii

přestat pít

být mrtvý

hádat se/pohádat se
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„Ano, pojďte dál.“
Když vešli do obýváku, uviděli mladého muže. Ležel na zemi a byl mrtvý. Vedle muže ležel
revolver.
„Co se tady stalo, slečno Vernerová?“
V telefonu uslyšel mladý ženský hlas. „Prosím vás, přijeďte sem! Můj přítel Martin Jirák je
mrtvý. Asi spáchal sebevraždu!"
„Jak se jmenujete? A jakou máte adresu?"
„Dita Vernerová, Dvořákova 253."

„Martin byl celou noc v baru a ráno přišel opilý. Řekla jsem mu, že s ním končím. Pohádali
jsme se a on zase začal pít. Odešla jsem a dvě hodiny jsem chodila venku. Byla jsem strašně
rozčilená a musela jsem se uklidnit. Potom jsem šla zpátky k Martinovi. Chtěla jsem vědět,
jestli je v pořádku. Když jsem přišla, byl mrtvý. Tak jsem hned zavolala policii.“
„Jak dlouho jste ho znala?“
“Rychle. Jedeme.“ Holmík a Vacík byli za pět minut na místě. Zazvonili a otevřela jim mladá
žena. Byla velmi hezká, měla perfektní make-up, krásný účes a sexy bílé džíny.
„Dobrý den, policie. Vy jste Dita Vernerová?" zeptal se komisař.
„V půl desáté.“
„Aha. To bylo asi tak před deseti minutami. Tak půjdete s námi. Martina Jiráka jste zabila vy!“
Tragická hádka
Byl smutný chladný den, od rána silně pršelo. Policejní komisař Holmík a detektiv Vacík seděli
v kanceláři a hráli šachy. Najednou zavonil telefon. Komisař Holmík ho vzal. „Prosím,
kriminální policie!“
„Jeho. Měl ho legálně, protože byl obchodník a měl často doma peníze.
„A v kolik hodin jste volala na policii, slečno Vernerová?“
„Seznámili jsme se před rokem v klubu. Strašně jsem se do Martina zamilovala, začali jsme
spolu žít a chtěli jsme se vzít. Nevěděla jsem ale, že je alkoholik. Nejdřív pil tajně, ale pak
chodil každý den do baru a vracel se opilý. Když jsem mu to vyčítala, nechtěl o tom mluvit.
Říkal pořád, že to není problém a že přestane pít. Hodně jsme se hádali a chtěla jsem se s
ním rozejít. “
„A čí byl ten revolver?“
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Najděte a opravte 10 chyb.
Tragická hádka
Byl veselý chladný den, od rána silně pršelo. Policejní komisař Holmík a detektiv Vacík seděli v kanceláři a
hráli šachy. Najednou zavonil telefon. Komisař Holmík ho vzal. „Prosím, kriminální policie!“
V telefonu uslyšel mladý ženský hlas. „Prosím vás, přijeďte sem! Můj přítel Martin Jirák je mrtvý. Asi spáchal
sebevraždu!"
„Jak se jmenujte? A jakou máte náladu?"
„Dita Vernerová, Dvořákova 253."
“Rychle. Jedeme.“ Holmík a Vacík byli za dva dny na místě. Zazvonili a otevřela jim mladá žena. Byla velmi
hezká, měla perfektní make-up, krásný účes a sexy bílé džíny.
„Dobrý den, policie. Vy jste Dita Vernerová?" zeptal se komisař.
„Ano, pojďte dál.“
Když vešli do obýváku, uviděli mladého muže. Ležel na zemi a byl mrtvý. Vedle muže ležel mobil.
„Co se tady stalo, slečno Vernerová?“
„Martin byl celou noc ve škole a ráno přišel opilý. Řekla jsem mu, že s ním končím. Pohádali jsme se a on
zase začal pít. Odešla jsem a dvě hodiny jsem chodila venku. Byla jsem strašně rozčilená a musela jsem se
uklidnit. Potom jsem šla zpátky k Martinovi. Chtěla jsem vědět, jestli je v pořádku. Když jsem přišla, byl
mrtvý. Tak jsem hned zavolala rodiče.“
„Jak dlouho jste ho znala?“
„Seznámili jsme se před rokem v klubu. Strašně jsem se do Martina zamilovala, začali jsme spolu žít a chtěli
jsme se vzít. Nevěděla jsem ale, že je alkoholik. Nejdřív pil tajně, ale pak chodil každý den do baru a vracel
se opilý. Když jsem mu to vyčítala, nechtěl o tom mluvit. Říkal pořád, že to není problém a že přestane jíst.
Hodně jsme se hádali a chtěla jsem se s ním rozejít. “
„A čí byl ten revolver?“
„Její. Měl ho legálně, protože byl učitel a měl často doma peníze.
„A v kolik hodin jste volala na policii, slečno Vernerová?“
„V půl desáté.“
„Aha. To bylo asi tak před deseti minutami. Tak půjdete s námi. Martina Jiráka jste zabila vy!“
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Najděte a opravte 10 chyb.
Tragická hádka
Byl veselý chladný den, od rána silně pršelo. Policejní komisař Holmík a detektiv Vacík seděli v kanceláři a
hráli šachy. Najednou zavonil telefon. Komisař Holmík ho vzal. „Prosím, kriminální policie!“
V telefonu uslyšel mladý ženský hlas. „Prosím vás, přijeďte sem! Můj přítel Martin Jirák je mrtvý. Asi spáchal
sebevraždu!"
„Jak se jmenujte? A jakou máte náladu?"
„Dita Vernerová, Dvořákova 253."
“Rychle. Jedeme.“ Holmík a Vacík byli za dva dny na místě. Zazvonili a otevřela jim mladá žena. Byla velmi
hezká, měla perfektní make-up, krásný účes a sexy bílé džíny.
„Dobrý den, policie. Vy jste Dita Vernerová?" zeptal se komisař.
„Ano, pojďte dál.“
Když vešli do obýváku, uviděli mladého muže. Ležel na zemi a byl mrtvý. Vedle muže ležel mobil.
„Co se tady stalo, slečno Vernerová?“
„Martin byl celou noc ve škole a ráno přišel opilý. Řekla jsem mu, že s ním končím. Pohádali jsme se a on
zase začal pít. Odešla jsem a dvě hodiny jsem chodila venku. Byla jsem strašně rozčilená a musela jsem se
uklidnit. Potom jsem šla zpátky k Martinovi. Chtěla jsem vědět, jestli je v pořádku. Když jsem přišla, byl
mrtvý. Tak jsem hned zavolala rodiče.“
„Jak dlouho jste ho znala?“
„Seznámili jsme se před rokem v klubu. Strašně jsem se do Martina zamilovala, začali jsme spolu žít a chtěli
jsme se vzít. Nevěděla jsem ale, že je alkoholik. Nejdřív pil tajně, ale pak chodil každý den do baru a vracel
se opilý. Když jsem mu to vyčítala, nechtěl o tom mluvit. Říkal pořád, že to není problém a že přestane jíst.
Hodně jsme se hádali a chtěla jsem se s ním rozejít. “
„A čí byl ten revolver?“
„Její. Měl ho legálně, protože byl učitel a měl často doma peníze.
„A v kolik hodin jste volala na policii, slečno Vernerová?“
„V půl desáté.“
„Aha. To bylo asi tak před deseti minutami. Tak půjdete s námi. Martina Jiráka jste zabila vy!“
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Tragická hádka
Byl veselý chladný den, od rána silně pršelo. Policejní komisař Holmík a detektiv Vacík seděli v kanceláři a
hráli šachy. Najednou zavonil telefon. Komisař Holmík ho vzal. „Prosím, kriminální policie!“
V telefonu uslyšel mladý ženský hlas. „Prosím vás, přijeďte sem! Můj přítel Martin Jirák je mrtvý. Asi spáchal
sebevraždu!"
„Jak se jmenujte? A jakou máte náladu?"
„Dita Vernerová, Dvořákova 253."
“Rychle. Jedeme.“ Holmík a Vacík byli za dva dny na místě. Zazvonili a otevřela jim mladá žena. Byla velmi
hezká, měla perfektní make-up, krásný účes a sexy bílé džíny.
„Dobrý den, policie. Vy jste Dita Vernerová?" zeptal se komisař.
„Ano, pojďte dál.“
Když vešli do obýváku, uviděli mladého muže. Ležel na zemi a byl mrtvý. Vedle muže ležel mobil.
„Co se tady stalo, slečno Vernerová?“
„Martin byl celou noc ve škole a ráno přišel opilý. Řekla jsem mu, že s ním končím. Pohádali jsme se a on
zase začal pít. Odešla jsem a dvě hodiny jsem chodila venku. Byla jsem strašně rozčilená a musela jsem se
uklidnit. Potom jsem šla zpátky k Martinovi. Chtěla jsem vědět, jestli je v pořádku. Když jsem přišla, byl
mrtvý. Tak jsem hned zavolala rodiče.“
„Jak dlouho jste ho znala?“
„Seznámili jsme se před rokem v klubu. Strašně jsem se do Martina zamilovala, začali jsme spolu žít a chtěli
jsme se vzít. Nevěděla jsem ale, že je alkoholik. Nejdřív pil tajně, ale pak chodil každý den do baru a vracel
se opilý. Když jsem mu to vyčítala, nechtěl o tom mluvit. Říkal pořád, že to není problém a že přestane jíst.
Hodně jsme se hádali a chtěla jsem se s ním rozejít. “
„A čí byl ten revolver?“
„Její. Měl ho legálně, protože byl učitel a měl často doma peníze.
„A v kolik hodin jste volala na policii, slečno Vernerová?“
„V půl desáté.“
„Aha. To bylo asi tak před deseti minutami. Tak půjdete s námi. Martina Jiráka jste zabila vy!“
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komisař Holmík a detektiv
Vacík

Dita Vernerová

Martin Jirák

sedět v kanceláři

zazvonit (telefon)

jet do bytu

zazvonit u dveří

otevřít dveře

být hezký/hezká

mít perfektní make-up

mít krásný účes

mít na sobě bílé džíny

ležet na zemi

být mrtvý

seznámit se v baru

být opilý

často se hádat

chtít se rozejít

volat na polici v půl desáté

před deseti minutami

zabít Martina Jiráka
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Seřaďte chronologicky, co se kdy podle Dity Vernerové stalo předtím, než komisař Holmík přijel.

Dita a Martin spolu žili.

Jednou večer Martin odešel do baru.

Dita řekla Martinovi, že se s ním chce rozejít.

Dita se do Martina zamilovala.

Dita chodila dvě hodiny v parku, přestože silně pršelo.

Dita zavolala na policii.

1.

Martin a Dita se seznámili v baru.

Dita byla rozčilená a odešla z bytu.

Dita se vrátila zpátky do bytu a viděla, že Martin je mrtvý.

Martin a Dita se pohádali.

Martin se vrátil z baru až ráno.
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Martin a Dita se seznámili v baru.

Dita se do Martina zamilovala.

Dita a Martin spolu žili.

Jednou večer Martin odešel do baru.

Martin se vrátil z baru až ráno.

Martin a Dita se pohádali.

Dita řekla Martinovi, že se s ním chce rozejít.

Dita byla rozčilená a odešla z bytu.

Dita chodila dvě hodiny v parku, přestože silně pršelo.

Dita se vrátila zpátky do bytu a viděla, že Martin je mrtvý.

Dita zavolala na policii.
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Hm... Něco o Mozartovi.

Celkem nic, byla jsem doma. V sobotu večer jsem se dívala na film.

Ano, ano, Amadeus. To je ono.

A na jaký?

A víte, že ho natočil český režisér? Jmenuje se Miloš Forman. Můžeme si
spolu přečíst jeho životopis.

To jsem taky viděl, to je skvělý film.

Tak co jste dělali o víkendu? Co jsi dělala ty, Marino?

Nejmenoval se ten film Amadeus?
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1. Kde a kdy se Miloš Forman narodil?
2. Kde zemřeli jeho rodiče?
3. Jakou školu Forman vystudoval?
4. Jaké jeho dva filmy byly nominovány na Oskara?
5. Kdy Forman emigroval do USA?
6. V jakém jeho filmu hrál slavný herec Jack Nicholson?
7. O kom byl Formanův film Amadeus?
8. Jaký Formanův film dostal osm Oskarů?
9. Žije Miloš Forman v současnosti v Česku?
10. Kolik má Forman dětí?
11. Měl Miloš Forman trojčata?

A. V koncentračním táboře.
B. Ne, žije v New Yorku a Connecticutu.
C. Ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Amadeus.
E. Čtyři syny.
F. O Wolfgangu Amadeu Mozartovi.
G. Filmovou akademii múzických umění (FAMU).
H. Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko.
I. 18. února 1932 v Čáslavi.
J. V roce 1968 po okupaci Československa.
H. Ne, měl dvakrát dvojčata.
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E. Čtyři syny.
F. O Wolfgangu Amadeu Mozartovi.
G. Filmovou akademii múzických umění (FAMU).
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1. Kdy a kde se Miloš Forman narodil?
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Kde zemřeli jeho rodiče?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Jakou školu Forman vystudoval?
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Jaké jeho dva filmy byly nominovány na Oskara?
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Kdy Forman emigroval do USA?
…………………………………………………………………………………………………………………
6. V jakém jeho filmu hrál slavný herec Jack Nicholson?
…………………………………………………………………………………………………………………
7. O kom byl Formanův film Amadeus?
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Jaký Formanův film dostal osm Oskarů?
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Žije Miloš Forman v současnosti v Česku?
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Kolik má Miloš Forman dětí?
…………………………………………………………………………………………………………………
11. Měl Miloš Forman trojčata?
…………………………………………………………………………………………………………………
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5. Kdy Forman emigroval do USA?
…………………………………………………………………………………………………………………
6. V jakém jeho filmu hrál slavný herec Jack Nicholson?
…………………………………………………………………………………………………………………
7. O kom byl Formanův film Amadeus?
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Jaký Formanův film dostal osm Oskarů?
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Žije Miloš Forman v současnosti v Česku?
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Kolik má Miloš Forman dětí?
…………………………………………………………………………………………………………………
11. Měl Miloš Forman trojčata?
…………………………………………………………………………………………………………………
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Kdy a kde se Miloš Forman narodil?

Kde zemřeli jeho rodiče?

Jakou školu Forman vystudoval?

Jaké jeho dva filmy byly nominovány na Oskara?

Kdy Forman emigroval do USA?

V jakém jeho filmu hrál slavný herec Jack Nicholson?

O kom byl Formanův film Amadeus?

Jaký Formanův film dostal osm Oskarů?

Žije Miloš Forman v současnosti v Česku?

Kolik má Forman dětí?

Měl Miloš Forman trojčata?
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a smrt je jako moře.
zlaté rybky vyletí nad mraky,
kdo v životě miluje,
že je život jak voda,
někdo dříve a někdo později,
a bez ní štěstí není.
které jenom láska umí,
Každý k moři dopluje,
Až uvidíš v životě zázraky,
láska že je náhoda
kterou láska ve víno promění,
jednou jsi dole, jednou nahoře,
pak porozumíš,
život plyne jak voda
1.

Život je jen náhoda,
ať neztrácí naději.
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start

vdávat se/
vdát se

chodit spolu

hádat se/
pohádat se

rozcházet se/
rozejít se

ženit se/
oženit se

rodit/
porodit

mít svatbu

zamilovávat
se/
zamilovat se

seznamovat
se/seznámit se

potkávat/
potkat

rozvádět se/
rozvést se

konec
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vdávatse/vdát se

chodit spolu

být nevěrný/á

rozejít se

ženit se/oženit se

rodit/porodit

mít svatbu

zamilovat se/
zamilovávat se

seznamnovat se/
seznámit se

rozvádět se/
rozvést se

potkávat/
potkat

žít spolu

hádat se/
pohádat se

zasnubovat se/
zasnoubit se

milovat se/
pomilovat se
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Lekce 18 / Test 18
………..%
Jméno: ……………………………………………
ČKZK1 – Test 18
1. Iva a Dan jsou manželé. ... minulý rok.
a) vdali se b) oženili se c) vzali se

16. Mluvíme o ...
a) škola b) školou

2. Inka a Max už nejsou manželé. V létě ...
a) se rozvedli b) rozvedli c) pohádali se

17. Vyprávěl mi o ...
a) život b) životě c) životem

3. Sára a já ... . Sára teď se mnou nemluví.
a) jsme se pohádali b) jsme hádali c) jsme rozešli

18. Tereza žije s ... v Olomouci.
a) manžela b) manželovi c) manželem

4. Oliver... a teď má dvě děti.
a) se vdal b) se oženil c) si vzal

19. Mluvili jsme o ...
a) jídle b) jídlo c) jídlem

5. Jana ... s Pavlem už čtyři měsíce.
a) seznámili se b) chodí c) rozešla

20. Jáchym ... v Jihlavě.
a) narodil se b) se narodil

6. Kamila ... s přítelem. Teď je sama.
a) našla b) sešla se c) se rozešla

21. Maminka už nežije. ... před rokem.
a) Zemřela b) Rozvedla c) Šla

7. Mám novou přítelkyni. ... na dovolené.
a) Znali jsme se b) Seznámili jsme se c) Šli jsme

22. Matěj ... první cenu na festivalu.
a) vystudoval b) vyhrál c) vyrůstal

8. Hana ... Její manžel je z Německa.
a) se oženila b) se vzala c) se vdala

23. Ema ... žije v Berlíně.
a) příští rok b) v roce 1968

9. Dita ... do Martina.
a) se vzdala b) se seznámila

24. Miloš byl třikrát ...
a) úspěch b) ženatý

c) se zamilovala

c) škole

b) v současnosti

c) hlavní

10. Hodně jsme se hádali a chtěli ...
a) jsme se rozejít b) jsme rozejít c) jsme sejít

25. Přijeli jsme jenom ... týden.
a) pro b) na c) za

11. Moje babička je už ...
a) důchod
b) do důchodu

26. ... měsíc pojedu k moři.
a) Pro b) Od c) Za

c) v důchodu

c) rodil

12. ... si vzala Dana?
a) S kým b) Koho c) Kdo

27. Přijel jsem do České republiky ... minulý rok.
a) v b) –
c) pro

13. ... chodí Aleš?
a) S kým b) Koho

28. ... třemi lety jsem skončil studium historie.
a) Za
b) Před c) –

c) Kdo

14. ... jsem se seznámil v roce 2000.
a) S manželkou b) Manželkou c) Manželku

29. ... rokem 1989 jsme nemohli cestovat.
a) Po b) Za c) Před

15. Půjdu do kina s ...
a) bratra b) bratrem

30. Učím se česky ... dva roky.
a) pro b) na c) –

c) bratrovi

