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Lekce 10
Komunikační cíl: Studenti budou schopni lépe a šířeji hovořit o (své) práci a srovnávat různá povolání. Osvojí si výrazy
týkající se pracovního procesu včetně některých základních výrazů používaných v běžně mluveném jazyce. Rozšíří si
slovní zásobu z oblasti práce s internetem a obecně i počítačem.
Gramatický cíl: Studenti se seznámí s formami nominativu a akuzativu plurálu životných maskulin. Zopakují si základní
principy použití imperfektivního a perfektivního vidu. Seznámí se s tvorbou a užitím adverbií.
Str. 22/cv. 3
Aktivita: Předučení, nebo naopak zopakování nové slovní zásoby v textu (v pracovním sešitě najdete podobné, ale
kratší cvičení, zde je výrazů víc). Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_1
Aktivita: Předučení slovní zásoby a predikce textu. Učitel řekne studentům, že budou mluvit o tom, jak lidé hodnotí
různá povolání. Rozdá studentům pracovní listy, ověří porozumění, případně vysvětlí nová slova, a vyzve studenty,
aby si ve dvojicích nebo skupinkách povídali a vyjádřili vlastní názor. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_2
Aktivita: O kom to můžete říct? Učitel rozstříhá lístečky, rozdá je studentům do dvojic a ověří, jestli všemu rozumí,
případně slovní zásobu vysvětlí. Studenti se ptají navzájem a reagují, např. Kdo má fyzicky náročnou práci? Poté může
rozdat studentům kartičky s názvy povolání, studenti můžou popisovat povolání pomocí informací z pracovního listu a
hádat, kdo je kdo. Studenti si také můžou vybrat jedno povolání ze str. 22 nebo ze str. 78, diskutovat ve dvojicích a
snažit se druhého přesvědčit o jeho výhodnosti (např. student s kartičkou uklízeč/uklízečka může říct: Já mám fyzicky
náročnou práci, ale nemusím chodit do fitka a můžu chodit domů s čistou hlavou...) Čeština expres 4_Lekce
10_Pracovní list_3
Aktivita: O kom to můžete říct? Alternativa předchozího cvičení. Učitel rozdá studentům pracovní listy a nadiktuje jim
5 povolání. Studenti pracují ve dvojicích, píšou ke každému věty z výběru, poté porovnávají, jak se shodli. Čeština
expres 4_Lekce 10_Pracovní list_4
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují slovesa ve správné formě. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_5
Str. 23/tabulka 2
Aktivita: Opakování textu 22/3 a procvičení nové gramatiky. Studenti označují správné formy nominativu nebo
akuzativu životných maskulin. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_6
Aktivita: Opakování textu 22/3 a procvičení nové gramatiky, těžší varianta předchozí aktivity. Studenti doplňují správné
formy nominativu nebo akuzativu životných maskulin. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_7
Str. 24/cv. 1
Fotografie k textu najdete zde Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_8
Aktivita: Kvíz a) b) c) k prvnímu čtení, nebo naopak k opakování textu. Jednodušší varianta. Čeština expres 4_Lekce
10_Pracovní list_9
Aktivita: Kvíz a) b) c) k prvnímu čtení, nebo naopak k opakování textu. Obtížnější varianta. Čeština expres 4_Lekce
10_Pracovní list_10 Řešení je zde: Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_11
Aktivita: Opakování textu a osvojení slovní zásoby. Jsou to podobné otázky jako str. 80/cv. 11, ale zde je učitel
rozstříhá, studenti si je ve dvojici losují a ptají se navzájem. Procvičí se tím i výslovnost a poslech. Čeština expres
4_Lekce 10_Pracovní list_12
Aktivita: Stejné otázky jako v předchozí aktivitě, ale studenti nejdřív musí otázky doplnit. Čeština expres 4_Lekce
10_Pracovní list_13
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují prepozice. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_14
Str. 24/tabulka
Aktivita: Opakování textu 24/2 a procvičení gramatiky. Studenti označují vhodnější imperfektivní, nebo perfektivní
sloveso. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_15
Aktivita: Aktivita navazuje na str. 80, cv. 12 a 13. Studenti procvičují budoucí čas často používaných imperfektivních
a perfektivních sloves. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_16
Str. 25/cv. 3
Aktivita: Opakování a rozvoj slovní zásoby. Studenti hledají ve čtyřech inzerátech odpovědi na dané otázky. Čeština
expres 4_Lekce 10_Pracovní list_17 Řešení najdete zde: Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_18
Aktivita: Rozvoj dovednosti psaní. Studenti píšou e-mail podle daného zadání. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní
list_19
Str. 25/cv. 5
Fotografii k textu najdete zde Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_20.
Aktivita: Procvičení poslechu s porozuměním. Učitel dialog rozstříhá, studenti ho nejprve skládají podle smyslu, poté
kontrola poslechem. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_21.
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Aktivita: Procvičení poslechu s porozuměním, nebo opakování poslechového textu. Studenti označují, co je, nebo
není pravda podle poslechu. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_22. Řešení najdete zde: Čeština expres
4_Lekce 10_Pracovní list_23
Aktivita: Opakování poslechového textu a osvojení slovní zásoby. Studenti spojují otázky a odpovědi k textu. Čeština
expres 4_Lekce 10_Pracovní list_24
Text v tomto cvičení je určen pouze k nácviku poslechu. Pokud s ním ale chce učitel dále jinak pracovat, najde ho zde:
Track 16
Jak se máš, Mirku? Hodně práce?
Spíš problémy v práci. Situace u nás ve firmě není dobrá, chtějí teď propustit několik lidí a všichni v kanceláři jsou
dost nervózní.
Přemýšlím, že si začnu hledat něco jiného. Ale co ty, kde teď děláš, pořád na úřadě?
Tam už dávno ne. Dělal jsem v jednom grafickém studiu, ale moc se mi tam nelíbilo. Musel jsem skoro hodinu
dojíždět a kolegové
taky nebyli nic moc. Nakonec jsem se pohádal se šéfkou, a tak jsem odešel.
Hm, to je špatné…
Vůbec ne. Našel jsem si novou práci v IT firmě a příští týden tam nastupuju. Práce vypadá zajímavě, plat je slušný a
taky dostanu auto,
pět týdnů dovolené a kurzy angličtiny.
To se máš! Nám zrušili skoro všechny benefity.
Tak na nic nečekej a taky si hledej novou práci – práce je plno, určitě něco najdeš.
Str. 26/cv. 2
Upozornění: Studenti můžou mít problém s minulým časem slovesa tisknout, učitel jim proto může tyto tvary předem
napsat.
Aktivita: Chodička na osvojení slovní zásoby, tj. aktivit, které děláme na počítači nebo na mobilu. Studenti odpovídají
na otázku Co jsi/jste dělal/a včera? nebo Co jsi/jste dělal/a o víkendu? Uvádějí aktivity, které dělali na počítači nebo
na mobilu. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_25
Aktivita: Dotazník na osvojení slovní zásoby, lehčí varianta. Jde o aktivity, které děláme na počítači nebo na mobilu.
Studenti se ptají navzájem, reagují a zapisují jméno toho, kdo danou aktivitu prováděl. Čeština expres 4_Lekce
10_Pracovní list_26
Aktivita: Dotazník na osvojení slovní zásoby, těžší varianta předchozí aktivity. Studenti tvoří otázky, ptají se
navzájem, reagují a zapisují jméno toho, kdo danou aktivitu prováděl. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_27
Str. 26/cv. 4
Fotografii k textu najdete zde Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_28
Aktivita: Předučení nebo opakování poslechového textu. Studenti poslouchají a označují a) nebo b). Čeština expres
4_Lekce 10_Pracovní list_29
Texty v tomto cvičení jsou určeny pouze k nácviku poslechu. Pokud s nimi ale chce učitel dále jinak pracovat, najde je
zde:
Track 17
Včera jsem pracovala na počítači celý den. Vytvářela jsem prezentaci pro nový projekt naší firmy. Hodně jsem
komunikovala s kolegy z Olomouce, protože na projektu taky pracujou – telefonovali jsme si a psali e-maily. Chtěla
jsem ještě nějaké dokumenty vytisknout, ale už jsem na to neměla čas, tak to musím udělat dneska. Včera večer jsem
byla dost unavená. Myslela jsem, že vyberu kamarádce na internetu nějaký dárek, ale nakonec jsem se jenom
podívala na facebook a šla jsem spát.
Track 18
Včera jsem měl volno, a protože venku nebylo hezky, strávil jsem skoro celý den na internetu. Nejdřív jsem si přečetl
zprávy
a pak jsem se podíval na film, který jsem chtěl už dlouho vidět. Odpoledne jsem trochu chatoval s kamarády a potom
jsem hledal informace o kurzu programování. Taky jsem plánoval, že upravím a dám na internet fotky z dovolené, ale
hrál jsem večer jednu hru a nějak jsem zapomněl na čas. Snad na to budu mít čas o víkendu.
Str. 26/cv. 6
Aktivita: Studenti doplňují vhodná adverbia. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_30
Str. 27/komiks 10
Aktivita: Rozstříhat, skládat podle poslechu. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_31
Aktivita: Studenti doplňují vynechané výrazy. Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_32
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_1

Co to znamená? Spojte.

1. povolání
2. jednoznačně
3. mít vysokoškolské vzdělání
4. kupodivu
5. dlouhodobě
6. žebřík
7. žebříček
8. poslanec
9. hodnotit pozitivně
10. preferovat

A. vystudovat vysokou školu
B. práce, zaměstnání, profese
C. určitě, stoprocentně, na 100 % (čtěte: procent)
D. dlouho, dlouhou dobu
E. říkat, že je to dobré
F. je to divné, ale…
G. to, co používáme, když lezeme na strom
H. myslet, že je to lepší
I. ten, kdo je v Parlamentu
J. malý žebřík
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_2
Povídejte si. Co podle vás je nebo není pravda?
1. Některá povolání mají vysokou prestiž, ale nejsou moc dobře placená.

ANO / NE / NEVÍM

2. Lékaři jsou v Česku nejlépe placená profese.

ANO / NE / NEVÍM

3. V Česku není lehké najít uklízeče nebo uklízečku.

ANO / NE / NEVÍM

4. Profesionální sportovci a politici mají vysokou prestiž.

ANO / NE / NEVÍM

5. Vzdělaní lidé považují za prestižní jiné profese, než lidé s nižším vzděláním. ANO / NE / NEVÍM
6. Lidé hodnotí prestiž povolání bez ohledu na to, jestli jde o muže nebo ženy. ANO / NE / NEVÍM
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_3

Musí umět řídit lidi.

Jeho/její práce může být
nebezpečná.

Jeho/její práce je psychicky
náročná.

Musí se pořád učit a
vzdělávat.

Vydělává hodně peněz.

Má fyzicky náročnou práci.

Měl/a by věřit tomu, co říká.

Nemusí chodit do fitka.

Musí psát a publikovat.

Musí umět přesvědčovat
lidi.

Může odejít z práce
„s čistou hlavou´“.

Je často venku na zdravém
vzduchu.

Může pracovně jezdit do
zahraničí.

Může žádat o různé granty.

Musí tvrdě trénovat.

Může udělat nějaký
unikátní objev.

Jeho/její práce závisí na
počasí.

Musel/a dlouho studovat.

Musí často rozhodovat o
důležitých věcech.

Musí někdy říkat lidem
nepříjemné věci.

Musí umět systematicky
myslet.

Musí být v dobré fyzické
kondici.

Musí umět dobře počítat.

Vždycky sežene práci.

Musí mít šikovné ruce.

Asi ho/ji někdy bolí nohy.

Měl/a by mít rád zvířata.
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_4

● Měl/a by věřit tomu, co říká. ● Má fyzicky náročnou práci. ● Nemusí chodit do fitka.
● Musí umět řídit lidi. ● Jeho/její práce může být nebezpečná. ● Vydělává hodně peněz.
● Jeho/její práce je psychicky náročná. ● Musí se pořád učit a vzdělávat.
● Měl/a by psát a publikovat. ● Musí umět přesvědčovat lidi. ● Může žádat o různé granty
● Může odejít z práce „s čistou hlavou´“. ● Je často venku na zdravém vzduchu.
● Může pracovně jezdit do zahraničí. ● Musí tvrdě trénovat. ● Může udělat nějaký unikátní objev.
● Jeho/její práce závisí na počasí. ● Musel/a dlouho studovat. ● Musí umět dobře počítat.
● Musí často rozhodovat o důležitých věcech. ● Musí někdy říkat lidem nepříjemné věci.
● Musí umět systematicky myslet. ● Musí být v dobré fyzické kondici. ● Vždycky sežene práci.
● Musí mít šikovné ruce. ● Asi ho/ji někdy bolí nohy. ● Měl/a by mít rád zvířata.

povolání

Co o něm/ní můžeme říct?
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_5

Doplňte do textu slovesa ve správné formě.
Jaké povolání považují Češi za nejprestižnější?
Největší prestiž ____________________________ (mít) v Česku kupodivu povolání, která nejsou nejlépe
placená: na prvním místě jsou jednoznačně lékaři, na dalších místech vědci a učitelé.
Jaké povolání je naopak pro Čechy nejméně prestižní?
Malou prestiž ____________________________ (mít) dlouhodobě prodavači, sekretářky, ale také poslanci.
Na konci žebříčku je povolání uklízečky, i když tato profese je dneska vyhledávaná a sehnat paní na úklid je
někdy docela těžké.
Hodnotí prestiž povolání všichni lidé stejně?
Ano i ne. Povolání na prvních místech ____________________________ (považovat) všichni za stejně
prestižní. Lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, ale pozitivně ____________________________ (hodnotit)
například programátory nebo manažery, zatímco muži a mladí lidé ____________________________
(preferovat) profesionální sportovce.
Překvapilo vás nějaké hodnocení?
Zajímavé určitě je, že lidé některé profese ____________________________ (hodnotit) různě podle toho,
jestli v nich ____________________________ (pracovat) muži, nebo ženy. Například vědci a zdravotní
sestry ____________________________ (patřit) mezi nejprestižnější povolání, ale vědkyně a zdravotní
bratry ____________________________ (považovat) lidé za méně prestižní. Jak je vidět, i prestiž povolání
je relativní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_5
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Jaké povolání je naopak pro Čechy nejméně prestižní?
Malou prestiž ____________________________ (mít) dlouhodobě prodavači, sekretářky, ale také poslanci.
Na konci žebříčku je povolání uklízečky, i když tato profese je dneska vyhledávaná a sehnat paní na úklid je
někdy docela těžké.
Hodnotí prestiž povolání všichni lidé stejně?
Ano i ne. Povolání na prvních místech ____________________________ (považovat) všichni za stejně
prestižní. Lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, ale pozitivně ____________________________ (hodnotit)
například programátory nebo manažery, zatímco muži a mladí lidé ____________________________
(preferovat) profesionální sportovce.
Překvapilo vás nějaké hodnocení?
Zajímavé určitě je, že lidé některé profese ____________________________ (hodnotit) různě podle toho,
jestli v nich ____________________________ (pracovat) muži, nebo ženy. Například vědci a zdravotní
sestry ____________________________ (patřit) mezi nejprestižnější povolání, ale vědkyně a zdravotní
bratry ____________________________ (považovat) lidé za méně prestižní. Jak je vidět, i prestiž povolání
je relativní.
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Nominativ, nebo akuzativ plurálu? Označte správné formy maskulin animat.
● Jaká povolání považují Češi/Čechy za nejprestižnější?
Největší prestiž mají v Česku kupodivu povolání, která nejsou nejlépe placená: na prvním místě jsou
jednoznačně lékaři/lékaře, na dalších místech vědci/vědce a učitelé/učitele.
● Jaké povolání je naopak pro Češi/Čechy nejméně prestižní?
Malou prestiž mají dlouhodobě prodavači/prodavače, sekretářky, ale také poslanci/poslance. Na konci
žebříčku je povolání uklízečky, i když tato profese je dneska vyhledávaná a sehnat paní na úklid je někdy
docela těžké.
● Hodnotí prestiž povolání všichni lidé stejně?
Ano i ne. Povolání na prvních místech považují všichni za stejně prestižní. Lidé, kteří mají vysokoškolské
vzdělání, ale pozitivně hodnotí například programátoři/programátory nebo manažeři/manažery, zatímco
muži/muže a mladí lidé preferují profesionální sportovci/sportovce.
● Překvapilo vás nějaké hodnocení?
Zajímavé určitě je, že lidé některé profese hodnotí různě podle toho, jestli v nich pracují muži/muže,
nebo ženy. Například vědci/vědce a zdravotní sestry patří mezi nejprestižnější povolání, ale vědkyně a
zdravotní bratři/zdravotní bratry považují lidé za méně prestižní. Jak je vidět, i prestiž povolání je relativní.
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● Jaká povolání považují Češi/Čechy za nejprestižnější?
Největší prestiž mají v Česku kupodivu povolání, která nejsou nejlépe placená: na prvním místě jsou
jednoznačně lékaři/lékaře, na dalších místech vědci/vědce a učitelé/učitele.
● Jaké povolání je naopak pro Češi/Čechy nejméně prestižní?
Malou prestiž mají dlouhodobě prodavači/prodavače, sekretářky, ale také poslanci/poslance. Na konci
žebříčku je povolání uklízečky, i když tato profese je dneska vyhledávaná a sehnat paní na úklid je někdy
docela těžké.
● Hodnotí prestiž povolání všichni lidé stejně?
Ano i ne. Povolání na prvních místech považují všichni za stejně prestižní. Lidé, kteří mají vysokoškolské
vzdělání, ale pozitivně hodnotí například programátoři/programátory nebo manažeři/manažery, zatímco
muži/muže a mladí lidé preferují profesionální sportovci/sportovce.
● Překvapilo vás nějaké hodnocení?
Zajímavé určitě je, že lidé některé profese hodnotí různě podle toho, jestli v nich pracují muži/muže,
nebo ženy. Například vědci/vědce a zdravotní sestry patří mezi nejprestižnější povolání, ale vědkyně a
zdravotní bratři/zdravotní bratry považují lidé za méně prestižní. Jak je vidět, i prestiž povolání je relativní.
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Nominativ, nebo akuzativ plurálu? Doplňte správné formy maskulin animat.
●Jaké povolání považují _____________________________ (Čech) za nejprestižnější?
Největší prestiž mají v Česku kupodivu povolání, která nejsou nejlépe placená: na prvním místě jsou
jednoznačně _____________________________ (lékař), na dalších místech
_____________________________ (vědec) a _____________________________ (učitel).
● Jaké povolání je naopak pro _____________________________ (Čech) nejméně prestižní?
Malou prestiž mají dlouhodobě _____________________________ (prodavač), sekretářky, ale také
_____________________________ (poslanec). Na konci žebříčku je povolání uklízečky, i když tato
profese je dneska vyhledávaná a sehnat paní na úklid je někdy docela těžké.
● Hodnotí prestiž povolání všichni lidé stejně?
Ano i ne. Povolání na prvních místech považují všichni za stejně prestižní. Lidé, kteří mají vysokoškolské
vzdělání, ale pozitivně hodnotí například _____________________________ (programátor) nebo
_____________________________ (manažer), zatímco _____________________________ (muž) a
mladí lidé preferují profesionální _____________________________ (sportovec).
● Překvapilo vás nějaké hodnocení?
Zajímavé určitě je, že lidé některé profese hodnotí různě podle toho, jestli v nich pracují
_____________________________ (muž), nebo ženy. Například _____________________________
(vědec) a zdravotní sestry patří mezi nejprestižnější povolání, ale vědkyně a zdravotní
_____________________________ (bratr) považují lidé za méně prestižní. Jak je vidět, i prestiž povolání
je relativní.
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Nominativ, nebo akuzativ plurálu? Doplňte správné formy maskulin animat.
● Jaké povolání považují _____________________________ (Čech) za nejprestižnější?
Největší prestiž mají v Česku kupodivu povolání, která nejsou nejlépe placená: na prvním místě jsou
jednoznačně _____________________________ (lékař), na dalších místech
_____________________________ (vědec) a _____________________________ (učitel).
● Jaké povolání je naopak pro _____________________________ (Čech) nejméně prestižní?
Malou prestiž mají dlouhodobě _____________________________ (prodavač), sekretářky, ale také
_____________________________ (poslanec). Na konci žebříčku je povolání uklízečky, i když tato
profese je dneska vyhledávaná a sehnat paní na úklid je někdy docela těžké.
● Hodnotí prestiž povolání všichni lidé stejně?
Ano i ne. Povolání na prvních místech považují všichni za stejně prestižní. Lidé, kteří mají vysokoškolské
vzdělání, ale pozitivně hodnotí například _____________________________ (programátor) nebo
_____________________________ (manažer), zatímco _____________________________ (muž) a
mladí lidé preferují profesionální _____________________________ (sportovec).
● Překvapilo vás nějaké hodnocení?
Zajímavé určitě je, že lidé některé profese hodnotí různě podle toho, jestli v nich pracují
_____________________________ (muž), nebo ženy. Například _____________________________
(vědec) a zdravotní sestry patří mezi nejprestižnější povolání, ale vědkyně a zdravotní
_____________________________ (bratr) považují lidé za méně prestižní. Jak je vidět, i prestiž povolání
je relativní.
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_9
Označte, co správně podle textu.
1. Když byla Jenny mladá, psala
a) povídky.
b) romány.
c) básně.

2. V současnosti pracuje jako
a) veterinářka.
b) redaktorka.
c) uklízečka.

3. Zajímá se o
a) boty.
b) zvířata.
c) upíry.

4. Nedávno napsala
a) filmový scénář.
b) dva romantické horory.
c) patnáct knih o magii.

5. Martin se naučil hrát karty
a) od dědečka.
b) od tatínka.
c) od babičky.

6. Jako dítě chtěl být
a) důchodcem.
b) manažerem.
c) cestovatelem.

7. V minulosti hrál taky
a) tenis.
b) scrabble.
c) šachy.

8. Na mistrovství světa byl
a) třetí.
b) první.
c) druhý

9. Vyhrál 98 milionů
a) dolarů
b) korun
c) eur (kol. euro)
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a) tenis.
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_10
Označte, co je pravda podle textu.

1. Jenny Nowak dneska
a) píše básně.
b) píše pro noviny.
c) píše knihy.

2. Jenny
a) se stará o upíry.
b) má zájem o upíry.
c) miluje upíry.

3. Jenny
a) píše hlavně o upírech.
b) by chtěla psát scénář o upírech.
c) píše jenom o upírech.

4. Jenny
a) natočila film o upírech.
b) už ví, kdo film o upírech natočí.
c) ještě neví, kdo film o upírech natočí.

5. Martin Staszko
a) začal hrát poker jako dítě.
b) hraje poker jako dítě.
c) hraje poker čtyři roky.

6. Martin teď
a) nechce být nikde zaměstnaný.
b) zaměstnává manažera.
c) hledá nové zaměstnání.

7. Martin
a) ještě hraje šachy.
b) už nehraje šachy.
c) rád hraje šachy, protože často vyhrává.

8. Martin chce
a) hodně cestovat.
b) jenom cestovat.
c) občas cestovat.
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Označte, co je pravda podle textu.

1. Jenny Nowak dneska
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c) píše jenom o upírech.

4. Jenny
a) natočila film o upírech.
b) už ví, kdo film o upírech natočí.
c) ještě neví, kdo film o upírech natočí.

5. Martin Staszko
a) začal hrát poker jako dítě.
b) hraje poker jako dítě.
c) hraje poker čtyři roky.

6. Martin teď
a) nechce být nikde zaměstnaný.
b) zaměstnává manažera.
c) hledá nové zaměstnání.

7. Martin
a) ještě hraje šachy.
b) už nehraje šachy.
c) rád hraje šachy, protože často vyhrává.

8. Martin chce
a) hodně cestovat.
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c) občas cestovat.
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_11_řešení
1. Jenny Nowak dneska
a) píše básně.
b) píše pro noviny.
c) píše knihy.

2. Jenny
a) se stará o upíry.
b) má zájem o upíry.
c) miluje upíry.

3. Jenny
a) píše hlavně o upírech.
b) by chtěla psát scénář o upírech.
c) píše jenom o upírech.

4. Jenny
a) natočila film o upírech.
b) už ví, kdo film o upírech natočí.
c) ještě neví, kdo film o upírech natočí.

5. Martin Staszko
a) začal hrát poker jako dítě.
b) hraje poker jako dítě.
c) hraje poker čtyři roky.

6. Martin teď
a) nechce být nikde zaměstnaný.
b) zaměstnává manažera.
c) hledá nové zaměstnání.

7. Martin
a) ještě hraje šachy.
b) už nehraje šachy.
c) rád hraje šachy, protože často vyhrává.

8. Martin chce
a) hodně cestovat.
b) jenom cestovat.
c) občas cestovat.
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_12

Co psala Jenny, když byla mladá?

Kdy začal Martin hrát karty?

Jaká měla Jenny v životě povolání?

Kdo naučil Martina hrát karty?

Co dělá Jenny v současnosti?

Co chtěl Martin dělat, když byl malý?

O co se Jenny zajímá?

Jak často teď Martin hraje karty?

Kolik knih už Jenny napsala?

Proč Martin odešel ze zaměstnání?

Jaký scénář napsala Jenny nedávno?

Kolik peněz Martin vyhrál v Las Vegas?

Koho teď Jenny hledá kvůli scénáři?

Za co chce Martin peníze utratit?
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Čeština expres 4_Lekce 10_Pracovní list_13

_______ psala Jenny, když byla mladá?

_______ začal Martin hrát karty?

_______ měla Jenny v životě povolání?

_______ naučil Martina hrát karty?

_______ dělá Jenny v současnosti?

_______ chtěl Martin, dělat byl malý?

_______ se Jenny zajímá?

_______ často teď Martin hraje karty?

_______ knih už Jenny napsala?

_______ Martin odešel ze zaměstnání?

_______ scénář napsala Jenny nedávno?

_______ peněz Martin vyhrál v Las Vegas?

_______ teď Jenny hledá kvůli scénáři?

_______ chce Martin peníze utratit?
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Doplňte prepozice.

Spisovatelka Jenny Nowak už jako holka psala básně. Později měla mnoho povolání: starala se 1. _____ exotická
zvířata 2. _____ zoologické zahradě, navrhovala boty, ale také myla nádobí 3. _____ hospodě, uklízela 4. _____
nemocnici a prodávala noviny 5. _____ trafice. 6. _____ současnosti pracuje jako redaktorka a hlavně píše
romány. Jenny má zajímavé hobby – je vampyroložka, to znamená, že se zajímá 7. _____ upíry. A právě upíři
jsou hlavní hrdinové jejích knih. Napsala 8. _____ nich už patnáct romantických hororových příběhů, které jsou
velmi populární. Jenny publikovala také dvě knihy 9. _____ magii a nedávno vytvořila filmový scénář, 10. _____
který teď hledá producenta.
Martin Staszko je profesionální hráč pokeru. Začal hrát karty, když mu byly čtyři roky. Naučil ho to dědeček. Když
se paní učitelka ve škole zeptala, čím chce být, řekl: „Chtěl bych být důchodce a hrát karty.“ Karty teď hraje
opravdu každý den. Kvůli pokeru odešel 11. _____ zaměstnání, kde pracoval jako manažer. Dřív hrál šachy, 12.
_____ kterých také často vyhrával. Teď ale nemá čas na nic jiného než 13. _____ poker. A jaký je jeho poslední
úspěch? 14. _____ mistrovství světa 15. _____ Las Vegas, 16. _____ kterém hraje víc než 7000 hráčů, skončil
17. _____ druhém místě a vyhrál 5 400 000 dolarů (98 000 000 korun). Když se ho novináři zeptali, 18. _____ co
peníze utratí, řekl, že chce hlavně cestovat.
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který teď hledá producenta.
Martin Staszko je profesionální hráč pokeru. Začal hrát karty, když mu byly čtyři roky. Naučil ho to dědeček. Když
se paní učitelka ve škole zeptala, čím chce být, řekl: „Chtěl bych být důchodce a hrát karty.“ Karty teď hraje
opravdu každý den. Kvůli pokeru odešel 11. _____ zaměstnání, kde pracoval jako manažer. Dřív hrál šachy, 12.
_____ kterých také často vyhrával. Teď ale nemá čas na nic jiného než 13. _____ poker. A jaký je jeho poslední
úspěch? 14. _____ mistrovství světa 15. _____ Las Vegas, 16. _____ kterém hraje víc než 7000 hráčů, skončil
17. _____ druhém místě a vyhrál 5 400 000 dolarů (98 000 000 korun). Když se ho novináři zeptali, 18. _____ co
peníze utratí, řekl, že chce hlavně cestovat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_14
Doplňte prepozice.

Spisovatelka Jenny Nowak už jako holka psala básně. Později měla mnoho povolání: starala se 1. _____ exotická
zvířata 2. _____ zoologické zahradě, navrhovala boty, ale také myla nádobí 3. _____ hospodě, uklízela 4. _____
nemocnici a prodávala noviny 5. _____ trafice. 6. _____ současnosti pracuje jako redaktorka a hlavně píše
romány. Jenny má zajímavé hobby – je vampyroložka, to znamená, že se zajímá 7. _____ upíry. A právě upíři
jsou hlavní hrdinové jejích knih. Napsala 8. _____ nich už patnáct romantických hororových příběhů, které jsou
velmi populární. Jenny publikovala také dvě knihy 9. _____ magii a nedávno vytvořila filmový scénář, 10. _____
který teď hledá producenta.
Martin Staszko je profesionální hráč pokeru. Začal hrát karty, když mu byly čtyři roky. Naučil ho to dědeček. Když
se paní učitelka ve škole zeptala, čím chce být, řekl: „Chtěl bych být důchodce a hrát karty.“ Karty teď hraje
opravdu každý den. Kvůli pokeru odešel 11. _____ zaměstnání, kde pracoval jako manažer. Dřív hrál šachy, 12.
_____ kterých také často vyhrával. Teď ale nemá čas na nic jiného než 13. _____ poker. A jaký je jeho poslední
úspěch? 14. _____ mistrovství světa 15. _____ Las Vegas, 16. _____ kterém hraje víc než 7000 hráčů, skončil
17. _____ druhém místě a vyhrál 5 400 000 dolarů (98 000 000 korun). Když se ho novináři zeptali, 18. _____ co
peníze utratí, řekl, že chce hlavně cestovat.
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Označte vhodné imperfektivní nebo perfektivní sloveso.
Jenny Nowak už jako holka psala/napsala básně. Později měla mnoho povolání: starala se/postarala se o
exotická zvířata v zoologické zahradě, navrhovala/navrhla boty, ale také myla/umyla nádobí v hospodě,
uklízela/uklidila v nemocnici a prodávala/prodala noviny v trafice. V současnosti pracuje jako redaktorka a hlavně
píše romány. Jenny má zajímavé hobby – je vampyroložka, to znamená, že se zajímá o upíry. A právě upíři jsou
hlavní hrdinové jejích knih. Psala/Napsala o nich už patnáct romantických hororových příběhů, které jsou velmi
populární. Jenny publikovala také dvě knihy o magii a nedávno tvořila/vytvořila filmový scénář, pro který teď hledá
producenta.
Martin Staszko je profesionální hráč pokeru. Začínal/Začal hrát karty, když mu byly čtyři roky. Učil/Naučil ho to
dědeček. Když se paní učitelka ve škole zeptala, čím chce být, řekl: „Chtěl bych být důchodce a hrát karty.“ Karty
teď hraje opravdu každý den. Kvůli pokeru odcházel/odešel ze zaměstnání, kde pracoval jako manažer. Dřív hrál
šachy, ve kterých také často vyhrával/vyhrál. Teď ale nemá čas na nic jiného než na poker. A jaký je jeho poslední
úspěch? Na mistrovství světa v Las Vegas, na kterém hraje víc než 7000 hráčů, končil/skončil na druhém místě
a vyhrával/vyhrál 5 400 000 dolarů (98 000 000 korun). Když se ho novináři zeptali, za co peníze utratí, řekl, že
chce hlavně cestovat.
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Jenny Nowak už jako holka psala/napsala básně. Později měla mnoho povolání: starala se/postarala se o
exotická zvířata v zoologické zahradě, navrhovala/navrhla boty, ale také myla/umyla nádobí v hospodě,
uklízela/uklidila v nemocnici a prodávala/prodala noviny v trafice. V současnosti pracuje jako redaktorka a hlavně
píše romány. Jenny má zajímavé hobby – je vampyroložka, to znamená, že se zajímá o upíry. A právě upíři jsou
hlavní hrdinové jejích knih. Psala/Napsala o nich už patnáct romantických hororových příběhů, které jsou velmi
populární. Jenny publikovala také dvě knihy o magii a nedávno tvořila/vytvořila filmový scénář, pro který teď hledá
producenta.
Martin Staszko je profesionální hráč pokeru. Začínal/Začal hrát karty, když mu byly čtyři roky. Učil/Naučil ho to
dědeček. Když se paní učitelka ve škole zeptala, čím chce být, řekl: „Chtěl bych být důchodce a hrát karty.“ Karty
teď hraje opravdu každý den. Kvůli pokeru odcházel/odešel ze zaměstnání, kde pracoval jako manažer. Dřív hrál
šachy, ve kterých také často vyhrával/vyhrál. Teď ale nemá čas na nic jiného než na poker. A jaký je jeho poslední
úspěch? Na mistrovství světa v Las Vegas, na kterém hraje víc než 7000 hráčů, končil/skončil na druhém místě
a vyhrával/vyhrál 5 400 000 dolarů (98 000 000 korun). Když se ho novináři zeptali, za co peníze utratí, řekl, že
chce hlavně cestovat.
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Jenny Nowak už jako holka psala/napsala básně. Později měla mnoho povolání: starala se/postarala se o
exotická zvířata v zoologické zahradě, navrhovala/navrhla boty, ale také myla/umyla nádobí v hospodě,
uklízela/uklidila v nemocnici a prodávala/prodala noviny v trafice. V současnosti pracuje jako redaktorka a hlavně
píše romány. Jenny má zajímavé hobby – je vampyroložka, to znamená, že se zajímá o upíry. A právě upíři jsou
hlavní hrdinové jejích knih. Psala/Napsala o nich už patnáct romantických hororových příběhů, které jsou velmi
populární. Jenny publikovala také dvě knihy o magii a nedávno tvořila/vytvořila filmový scénář, pro který teď hledá
producenta.
Martin Staszko je profesionální hráč pokeru. Začínal/Začal hrát karty, když mu byly čtyři roky. Učil/Naučil ho to
dědeček. Když se paní učitelka ve škole zeptala, čím chce být, řekl: „Chtěl bych být důchodce a hrát karty.“ Karty
teď hraje opravdu každý den. Kvůli pokeru odcházel/odešel ze zaměstnání, kde pracoval jako manažer. Dřív hrál
šachy, ve kterých také často vyhrával/vyhrál. Teď ale nemá čas na nic jiného než na poker. A jaký je jeho poslední
úspěch? Na mistrovství světa v Las Vegas, na kterém hraje víc než 7000 hráčů, končil/skončil na druhém místě
a vyhrával/vyhrál 5 400 000 dolarů (98 000 000 korun). Když se ho novináři zeptali, za co peníze utratí, řekl, že
chce hlavně cestovat.
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Vyberte vhodné sloveso a tvořte věty v bud. čase. Rozlišujte imperfektivní/perfektivní vid.
●naučit se
●psát
●utratit
●prodávat

●umýt
●prodat

●uklidit
●utrácet
●umývat
●učit se

●uklízet
●napsat

Budu psát e-mail.
Napíšu e-mail.
_____________________________________________________ peníze.
_____________________________________________________ peníze.
_____________________________________________________ pokoj.
_____________________________________________________ pokoj.
_____________________________________________________ nádobí.
_____________________________________________________ nádobí.
_____________________________________________________ dům.
_____________________________________________________ dům.
_____________________________________________________ česky.
_____________________________________________________ česky.
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Budu psát e-mail.
Napíšu e-mail.
_____________________________________________________ peníze.
_____________________________________________________ peníze.
_____________________________________________________ pokoj.
_____________________________________________________ pokoj.
_____________________________________________________ nádobí.
_____________________________________________________ nádobí.
_____________________________________________________ dům.
_____________________________________________________ dům.
_____________________________________________________ česky.
_____________________________________________________ česky.

●uklízet
●napsat
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Odpovězte na otázky.
1. Ve kterém zaměstnání potřebujete aspoň středoškolské vzdělání?
2. Jaký zaměstnavatel nabízí poukázky na stravování?
3. Kde můžete používat firemní auto?
4. V jakém zaměstnání budete muset pracovat část víkendu?
5. Jaké zaměstnání nabízí nejvíc volného času?
6. Na jaké pozici nemusíte pracovat na plný úvazek?
7. Kde nabízejí další vzdělání?
8. Kde nemusíte umět pracovat na počítači?

Obchodní zástupce pro prodej piva

1.

Náplň práce:
Komunikace se zákazníky ve svěřené oblasti
Budování a rozvoj obchodních vztahů se zákazníky
Požadavky:
Nadšení pro pivo a obchod
Komunikativní schopnosti, radost z kontaktů s lidmi
Schopnost pěstovat dobré vztahy
Týmový hráč
Znalost programů MS Word a MS Excel, práce s PC
Řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
Systém školení a kurzy profesního rozvoje
Dobré finanční ohodnocení, služební automobil i k
soukromým účelům
Firemní benefity
Kontakt: Pivovar Bořivoj, a.s., borivoj@gmail.com
Pracovník na prodejně

3.

Stabilní česká společnost hledá kolegu/kolegyni
Jak bude vypadat Tvůj pracovní den?
Budeš aktivně i odborně pomáhat zákazníkům
s výběrem vhodného sortimentu
Budeš přijímat, vydávat a kontrolovat zboží
Budeš vystavovat účtenky a faktury
Nebudeš se u nás nudit!
Co požadujeme?
Jsi kreativní a rád/a se učíš novým věcem
Budeš příjemný/á k lidem, se kterými se u nás setkáš
Jaká bude Tvá pracovní doba?
Sobotní směny (s příplatkem)
Pondělí až sobota odpracuješ max. 40 hodin

Pracovník úklidu

2.

Pro ordinace tří praktických lékařů
hledáme pracovníka/pracovnici úklidu.
Požadujeme:
Čistý trestní rejstřík
Flexibilita, zodpovědnost, aktivní přístup
Nabízíme:
Zkrácený úvazek 25 hod./týden
Nástup ihned nebo dle dohody
Odpolední směny
Náplň práce:
Provádění úklidu v ordinaci a odvoz odpadu
Nabízíme:
Stravenky
25 dní dovolené
Traumamed, vrchní sestra Eva Borecká,
e-mail: borecka@traumamed.cz
Investiční poradce

4.

Co bude náplní Vaší práce?
Aktivní prodej investičních a pojišťovacích produktů
banky
Péče o stálé klienty
Rozvoj portfolia nových klientů
Co potřebujeme od Vás?
Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání
Alespoň 2 roky praxe v oblasti bankovnictví a
pojišťovacích produktů
Znalost programů MS Excel, Comadso apod.
Reprezentativní vystupování
Orientace na výsledky

Nabízíme Ti zajímavé benefity:
5 týdnů dovolené
Možnost využití MultiSport karty
Na dovolenou a víkendy firemní penzion na Šumavě
Nákup našich produktů se slevou

Co u nás získáte?
Možnost absolvovat naši interní Školu investování
Naše bankovní produkty za výhodnějších podmínek
Benefitní balíček podle Vašeho výběru
Týden dovolené navíc
Další týden volna na cokoliv
Přátelský tým a práci, do které se budete těšit

ABC Market, abcmarket-personalni@centrum.cz

Pojišťovna Flexi, a. s., e-mail: info@flexi.cz.
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Odpovězte na otázky.
1. Ve kterém zaměstnání potřebujete aspoň středoškolské vzdělání? 4
2. Jaký zaměstnavatel nabízí poukázky na stravování? 2
3. Kde můžete používat firemní auto? 1
4. V jakém zaměstnání budete muset pracovat část víkendu? 3
5. Jaké zaměstnání nabízí nejvíc volného času? 4
6. Na jaké pozici nemusíte pracovat na plný úvazek? 2
7. Kde nabízejí další vzdělání? 1, 4
8. Kde nemusíte umět pracovat na počítači? 2, 3
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Kamarád vám nabízí práci ve své firmě. Máte o práci zájem. Zeptejte se ho na detaily: co budete
dělat, jaká je pracovní doba, jaké jsou benefity, školení apod. Napište, jaké máte vzdělání a
zkušenosti a co všechno umíte (80 slov).
Komu:
Předmět:
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Kamarád vám nabízí práci ve své firmě. Máte o práci zájem. Zeptejte se ho na detaily: co budete
dělat, jaká je pracovní doba, jaké jsou benefity, školení apod. Napište, jaké máte vzdělání a
zkušenosti a co všechno umíte (80 slov).
Komu:
Předmět:
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Vůbec ne. Našel jsem si novou práci v IT firmě a příští týden tam nastupuju. Práce vypadá
zajímavě, plat je slušný a taky dostanu auto, pět týdnů dovolené a kurzy angličtiny.
Hm, to je špatné…

Tak na nic nečekej a taky si hledej novou práci – práce je plno, určitě něco najdeš.

Jak se máš, Mirku? Hodně práce?

To se máš! Nám zrušili skoro všechny benefity.

Tam už dávno ne. Dělal jsem v jednom grafickém studiu, ale moc se mi tam nelíbilo. Musel jsem
skoro hodinu dojíždět a kolegové taky nebyli nic moc. Nakonec jsem se pohádal se šéfkou, a tak
jsem odešel.
Spíš problémy v práci. Situace u nás ve firmě není dobrá, chtějí teď propustit několik lidí a všichni v
kanceláři jsou dost nervózní. Přemýšlím, že si začnu hledat něco jiného. Ale co ty, kde teď děláš,
pořád na úřadě?
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To se máš! Nám zrušili skoro všechny benefity.
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Označte, co je, nebo není pravda podle poslechu.
1. Mirek si stěžuje, že má málo času a nic nestíhá.

ANO/NE

2. Firma, ve které pracuje, má nějaké problémy.

ANO/NE

3. Mirek přemýšlí o tom, že by změnil zaměstnání.

ANO/NE

4. Ludvík pracuje jako úředník.

ANO/NE

5. Ludvík hledá novou práci.

ANO/NE

6. Mirkova firma přestala zaměstnancům dávat různé výhody.

ANO/NE

7. Ludvík myslí, že je teď těžké sehnat zaměstnání.

ANO/NE
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ANO/NE
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Označte, co je, nebo není pravda podle poslechu.
1. Mirek si stěžuje, že má málo času a nic nestíhá.

ANO/NE

2. Firma, ve které pracuje, má nějaké problémy.

ANO/NE

3. Mirek přemýšlí o tom, že by změnil zaměstnání.

ANO/NE

4. Ludvík pracuje jako úředník.

ANO/NE

5. Ludvík hledá novou práci.

ANO/NE

6. Mirkova firma přestala zaměstnancům dávat různé výhody.

ANO/NE

7. Ludvík myslí, že je těžké sehnat zaměstnání.

ANO/NE
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Spojte otázky a odpovědi.
1. Má Mirek hodně práce?
2. Proč má Mirek problémy v práci?
3. O čem Mirek přemýšlí?
4. Pracuje ještě Ludvík na úřadě?
5. Proč skončil Ludvík v grafickém studiu?
6. Kde si našel Ludvík novou práci?
7. Kdy Ludvík nastupuje do nové práce?
8. Komu v práci zrušili skoro všechny benefity?
9. Kdo myslí, že je lehké najít práci?

A. Už dávno ne.
B. Ne, má spíš problémy.
C. Protože firma chce propustit pár lidí a všichni jsou nervózní.
D. V IT (čtěte áj tý) firmě.
E. Že si bude hledat něco jiného.
F. Mirkovi.
G. Ludvík.
H. Musel dojíždět, neměl rád kolegy a pohádal se se šéfkou.
I. Příští týden.
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tisknout něco

hrát hry

číst něčí blog

surfovat jen tak na internetu

kupovat něco on-line

psát e-maily

upravovat fotky nebo video

skypovat někomu

hledat něco na internetu

číst zprávy na internetu

dívat se na Facebook,
Instagram, Twitter…
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Co jsi/jste dělat včera?

jméno

jméno

Tiskl jsi něco?
Hrál/a jsi nějaké hry?
Četl/a jsi něčí blog?
Surfoval/a jen tak na internetu?
Psal/a jsi e-maily?
Upravoval/a jsi fotky nebo video?
Hledal/a jsi něco na internetu?
Díval/a ses na Facebook, Instagram, Twitter…?
Četl/a jsi zprávy na internetu?
Skypoval/a jsi někomu?
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Track 17
Poslouchejte a označte, co je podle textu pravda.
1. Jitka vytvářela
a) nový projekt.
b) prezentaci.

5. Ondřej
a) nejdřív četl zprávy a pak se díval na film
b) se nejdřív díval se na film a pak četl zprávy

2. Pracovala
a) s kolegy.
b) sama.

6. Hledal informace
a) o tom, co dělají jeho kamarádi.
b) o tom, kde se naučit programovat.

3. Dokumenty
a) vytiskla.
b) nevytiskla.

7. Plánoval, že
a) upraví fotky z dovolené.
b) vytiskne fotky z dovolené.

4. Večer na internetu
a) používala sociální sítě.
b) koupila něco pro kamarádku.

7. Večer
a) stihl udělat to, co chtěl.
b) nestihl udělat to, co chtěl.
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Doplňte adverbia. Můžete hledat víc možností.
●daleko ●pomalu ●špatně ●česky ●levně ●hlasitě ●dlouho ●rychle ●skvěle ●pozdě ●málo ●divně ●dobře
1. Přišli jsme _________________________ domů, protože schůze trvala __________________________
2. Umím na počítači _________________________ vyhledat dopravní užitečné informace.
3. Počítač pracuje nějak _________________________, asi je rozbitý.
4. Ta nová prezentace vypadá __________________________!
5. Nechci moc utrácet, snažím se nakupovat __________________________
6. Prosím tě, proč to rádio hraje tak __________________________? Ztlum to!
7. Dneska jsem pracoval moc __________________________, zítra musím všechno dodělat.
8. Necítím se __________________________, zavolám kolegům, že půjdu k doktorovi.
9. Mám to do práce hodně __________________________, musím jezdit autem.
10. Proč se náš šéf tváří tak __________________________? Stalo se něco?
11.Ta nová tiskárna byla drahá, ale tiskne __________________________
12. Učím se __________________________ i na internetu.
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Mám, je tu celá rodina.

Pájo, ty jsi doma sám? Myslela jsem, že
máš návštěvu.

Máma s tetou hledají recept na dort.

Babička s bratrem se dívají na fotky z
dovolené.

Opravdu?

No jasně! ještě že máme tu techniku!

…a bratranci se taky nenudí.

Ale je tam nějak ticho. Vy jste se
pohádali?

Ahoj, Ájo!

Jen sestra dokončuje nějakou prezentaci
do práce.

Ale vůbec ne, podívej!

Táta a strejda se dívají na Formuli 1.

Ale jinak se spolu všichni výborně baví!

Sestřenice si píše s kamarády…
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Doplňte komiks.
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