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Lekce 14
Komunikační cíl: Studenti se seznámí s charakteristickými rysy různých kulturních a sportovních akcí
a bude se umět orientovat jejich nabídce. Naučí se naplánovat výlet včetně návštěvy nějaké akce a svůj
zážitek reflektovat. Uvědomí si některé regionální rysy jazyka v ČR.
Gramatický cíl: Studenti se velmi stručně seznámí se základními fonologickými, morfologickými
a lexikálními rysy pražské obecné češtiny a brněnské a ostravské mluvy. Souhrnně si procvičí deklinaci
zájmena který v sg. i pl. a naučí se aktivně používat formy instrumentálu pl. Porozumí také užití
reflexivního a deskriptivního pasiva v textu.
Str. 54/2
Aktivita: Studenti si zopakují významné akce v ČR (cvičení 1) a procvičí si názvy měst, kde se tyto
akce konají, v lokálu a nominativu (cvičení 2). Čeština expres 4_Lekce 11_Pracovní list_1
Str. 54/cv. 3
Aktivita: Opakování textu. Studenti vybírají správné sloveso. Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní
list_2
Str. 55/tabulka
Aktivita: Procvičení forem deskriptivního pasiva. Studenti tvoří věty a zapisují je. Čeština expres
4_Lekce 14_Pracovní list_3
Str. 55/cv. 7
Upozornění: Texty v tomto cvičení nejsou určeny k aktivnímu nácviku obecné češtiny nebo dialektů.
Jejich cílem je, aby si studenti byli vědomi regionálních odlišností jazyka.
Fotografie k dialogům najdete zde: Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_4
Aktivita: Zopakování forem typických pro obecnou češtiny a dialekty v Brně a Ostravě. Čeština
expres 4_Lekce 14_Pracovní list_5
Texty v tomto cvičení jsou určeny pouze k nácviku poslechu. Pokud s nimi ale chce učitel dále pracovat,
najde je zde:
Track 41
Prosím vás, nevíte, kde je Rudolfinum?
No, to je v centru, musíte jet metrem.
A kde je metro?
Vidíte támlecten žlutej barák, támdle vpravo? Jak jezděj ty tramvaje. Tam je metro.
Aha, a za jak dlouho tam budu? Spěchám na koncert…
Nevim… Musíte nejdřív céčkem na Muzeum, tam přestoupíte na áčko a pak eště dvě stanice na
Staroměstskou. Vocaď tak asi za dvacet minut.
Tak děkuju, na shledanou.
Prosim, na shledanou.
Track 42
Prosím vás, kudy se jde na výstaviště?
To je blízko. Běžte tady dolů na Mendlák, jak jezdijou šaliny.
Mendlák?
Mendlovo náměstí, to máte kousek. A odtama jeďte šalinou, jedničkou, jednu zastávku.
A můžu jít pěšky?
Ale jo, od Mendláku běžte Veletržní ulicou, pořád rovně, to máte asi štyry pět minutek nebo trochu víc.
A tam, jak jsou všude zaparkované auta, tam je aj to výstaviště.
Děkuju, na shledanou.
Na zledanou.
Track 43
Dobrý den, prosím vás, jak se dostanu na Městský stadion?
Vy jedete na Zlatu tretru, že? To musite tram-vajkou, bo to mate daleko.
A jaká tramvaj tam jede?
Tu z teto zastavky jedu všecky na Elektru. Tam přestoupite na jedenactku.
Ja tam tež jedu, ja to pánovi ukážu.
Moc děkuju. Na shledanou.
Na shledanou.
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Str. 56/cv. 3
Aktivita: Předučení nebo naopak opakování textu. Studenti si pomocí fotografií vysvětlují nebo
osvojují novou slovní zásobu. Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_6
Aktivita: Četba nebo opakování textu. Studenti pracují v páru, jeden má část A, druhý část B
pracovního listu. Ptají se navzájem, reagují a podle odpovědí doplňují vlastní text. Čeština expres
4_Lekce 14_Pracovní list_7
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují výrazy ve správných gramatických formách. Čeština
expres 4_Lekce 14_Pracovní list_8
Str. 57/tabulka
Aktivita: Doplnění zájmena který v singuláru. Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_9
Aktivita: Doplnění zájmena který v plurálu (stejné výrazy jako v předch. cvičení). Čeština expres
4_Lekce 14_Pracovní list_10
Str. 58/cv. 1
Aktivita: Studenti si zapamatují polohu velkých měst v ČR. Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní
list_11
Str. 58/cv. 2
Fotografii k poslechovému textu najdete zde: Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_12
Text v tomto cvičení je určen pouze k nácviku poslechu. Pokud s ním ale chce učitel dále pracovat,
najde ho zde:
Track 44
Tak co, Mateo, jak se ti tady líbí?
Moc. Naše škola pro nás každý víkend organizuje výlety po České republice. Minulou sobotu jsme byli
v Karlových Varech. Je to takové klidné lázeňské město, ale je populární a jezdí tam hodně turistů.
Seznámili jsme se tam dokonce s nějakými studenty, kteří taky studujou v Praze češtinu.
A co ještě plánujete?
Příští víkend se těším na výlet do Českých Budějovic a do Českého Krumlova, to vypadá moc zajímavě.
Pojedeme tam jako obvykle s učitelkami ze školy a bude nás tentokrát hodně. O Krumlově jsme se učili
na kurzu a všichni jsme na něj zvědaví.
A chtěl bys vidět ještě něco?
Než odjedu z Česka, chtěl bych se určitě ještě podívat někam na Moravu, třeba do Brna, do Olomouce
nebo do Kroměříže. Doufám, že to škola zorganizuje, ale když ne, pojedu tam sám s kamarády.
Str. 58/tabulka
Aktivita: Studenti si procvičují a osvojují formy instrumentálu pl. Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní
list_13
Aktivita: Studenti procvičují a osvojují si formy instrumentálu pl. Obtížnější varianta předchozího
cvičení. Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_14
Str. 59/komiks 14
Aktivita: Rozstříhat, skládat podle poslechu, nebo po paměti jako opakování. Čeština expres 4_Lekce
14_Pracovní list_15
Aktivita: Studenti doplňují vynechané výrazy, poté kontrolují poslechem. Lze použít před prvním
čtením jako predikci, i po čtení jako opakování. Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_16
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Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_1

Jaká je to akce? Doplňte k fotografiím.
A. atletický mítink

B. filmový festival

D. festival vážné hudby

C. festival lidové hudby a tance

E. závod v běhu na lyžích

F. strojírenský veletrh

1. __________________________________
v Praze

2. _________________________________
ve Strážnici

3. __________________________________
v Brně

4. _________________________________
v Ostravě

5. __________________________________
v Jizerských horách

6. _________________________________
v Karlových Varech

2. Napište nominativ sg. těchto lokalit.
Například: v Praze – Praha
v Brně – ___________________________________________
V Ostravě – ___________________________________________
ve Strážnici – ___________________________________________
v Karlových Varech – ___________________________________________
v Jizerských horách – ___________________________________________
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Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_2

Označte, co je správně.
1. Zlatá tretra je mezinárodní atletický mítink v Ostravě, který se koná od roku 1961. Závod je
zařazen/je označován/je pořádán do prestižní kategorie Mezinárodní asociace atletických
federací (MAAF) World Challenge a zahajují ho/účastní se ho/pořádají ho slavní atleti z celého
světa.
2. Pražské jaro je proslulý mezinárodní festival vážné hudby, který se zúčastní/ se uděluje/se
koná od roku 1946 v Praze. Je zahajován/Je označován/Je udělován cyklem symfonických
básní Má vlast od Bedřicha Smetany.
3. Jizerská padesátka je závod v běhu na lyžích na 50 kilometrů v Jizerských horách. Létá
se/Chodí se/Jezdí se od roku 1968 a od roku 2011 je součástí seriálu Ski Classics.
4. Folklorní festival Strážnice je mezinárodní festival lidové hudby, tance a krojů ve městě
Strážnice na jižní Moravě. Zahajuje se/Pořádá se/Účastní se od roku 1946 a jde o nejstarší
folklorní festival v České republice.
5. Veletrhy mají v Brně na výstavišti tradici už od roku 1928. Mezi největší akce
patří/pořádá/trvá Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná od roku 1959 a je
zahajován/je udělován/je označován jako nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední
Evropě.
6. Filmový festival v Karlových Varech je nejprestižnější filmový festival ve střední a východní
Evropě. Koná se od roku 1946 a označuje se/pořádá se/uděluje se na něm Křišťálový globus
jako cena pro nejlepší film.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_2

Označte, co je správně.
1. Zlatá tretra je mezinárodní atletický mítink v Ostravě, který se koná od roku 1961. Závod je
zařazen/je označován/je pořádán do prestižní kategorie Mezinárodní asociace atletických
federací (MAAF) World Challenge a zahajují ho/účastní se ho/pořádají ho slavní atleti z celého
světa.
2. Pražské jaro je proslulý mezinárodní festival vážné hudby, který se zúčastní/ se uděluje/se
koná od roku 1946 v Praze. Je zahajován/Je označován/Je udělován cyklem symfonických
básní Má vlast od Bedřicha Smetany.
3. Jizerská padesátka je závod v běhu na lyžích na 50 kilometrů v Jizerských horách. Létá
se/Chodí se/Jezdí se od roku 1968 a od roku 2011 je součástí seriálu Ski Classics.
4. Folklorní festival Strážnice je mezinárodní festival lidové hudby, tance a krojů ve městě
Strážnice na jižní Moravě. Zahajuje se/Pořádá se/Účastní se od roku 1946 a jde o nejstarší
folklorní festival v České republice.
5. Veletrhy mají v Brně na výstavišti tradici už od roku 1928. Mezi největší akce
patří/pořádá/trvá Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná od roku 1959 a je
zahajován/je udělován/je označován jako nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední
Evropě.
6. Filmový festival v Karlových Varech je nejprestižnější filmový festival ve střední a východní
Evropě. Koná se od roku 1946 a označuje se/pořádá se/uděluje se na něm Křišťálový globus
jako cena pro nejlepší film.
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Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_3
Procvičujte pravopis.
Výstava
Závody
Festival
Veletrhy
Ceny
Koncerty
Hry
Akce
Medaile
Sportovci
Muži
Díla

-l, -la, -lo, -li, -ly
by_____

-n, -na, -no, -ni, -ny
oceně_____
zaháje_____
pořádá_____
zařazen_____
uděle_____
označová_____

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_3
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Medaile
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zaháje_____
pořádá_____
zařazen_____
uděle_____
označová_____

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Čeština expres 4, lekce 14 ■ Manuál pro učitele
Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_4

www.czechstepbystep.cz

Čeština expres 4, lekce 14 ■ Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_5

Kde to můžete slyšet? V Praze (P), v Brně (B), nebo v Ostravě (O)?
1. ja tam jedu tež – _____
2. odtama jeďte šalinou – _____
3. bo to mate daleko – _____
4. žlutej barák – _____
5. vocaď je to asi dvacet minut pěšky – _____
6. musite jet tramvajkou – _____
7. tam jak jezděj ty tramvaje – _____
8. tam je aj to výstaviště – _____
9. nevim – _____
10. na zhledanou – _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_5
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_5
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Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_6

Na které fotografii vidíte…? Hledejte víc možností.
…otáčivé hlediště?
…renesanční zámek a gotický kostel?
…mlýn a mlýnské kolo?
…vodáky a jejich lodě?
…obraz Egona Schieleho (čtěte: šíleho)?

1.

3.

5.

…vysoké věže?
…labyrint úzkých uliček?
…vodníka?
…řeku Vltavu?
…medvědy v zámeckém příkopu?

2.

4.

6.
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Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_7

Část A. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte.
1. Kdy byl Český Krumlov založen?
2. Co také tvoří magickou atmosféru města?
3. Co také najdeme v Zámecké zahradě?
4. Co se každoročně v Českém Krumlově koná?
5. Kdo podle legendy bydlí u krumlovských mlýnů?
Turisti, kteří navštíví Český Krumlov, objeví nejen další hezké historické město, ale
opravdový středověký klenot na břehu řeky Vltavy. Město založené 1.________________
_______________, které je od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO (čtěte:
unesko), má magickou atmosféru. Tvoří ji jednak 2. ____________________________
a gotického kostela svatého Víta, jednak labyrint úzkých starobylých uliček Vnitřního Města
a čtvrti Latrán. Atraktivní výhled na celé město se nabízí z barokní Zámecké zahrady, ve
které najdete také 3. ____________________________. Kouzlo Českého Krumlova můžete
obdivovat i na obrazech známého rakouského malíře Egona Schieleho (čtěte: Šíleho), který
zde na začátku 20. (čtěte: dvacátého) století žil.
V Českém Krumlově se každoročně konají 4. ____________________________, jako jsou
například Slavnosti pětilisté růže. Během nich se město na tři dny vrátí do doby středověku
a renesance. A když vám při návštěvě zbude trochu času, můžete se buď podívat na
medvědy, které v zámeckém příkopu chovají už přes 400 let, nebo na břehu Vltavy u
krumlovských mlýnů hledat 5. ____________________________, kteří tady podle legendy
bydlí. Ti možná dávají pozor i na vodáky, kteří tudy v létě na lodích projíždějí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Část B. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte.
1. Odkdy je Český Krumlov na seznamu UNESCO?
2. Odkud je atraktivní výhled na město?
3. Kdy žil v Českém Krumlově malíř Egon Schiele?
4. Jak dlouho už v Českém Krumlově chovají medvědy?
5. Na koho podle legendy dávají pozor vodníci?
Turisti, kteří navštíví Český Krumlov, objeví nejen další hezké historické město, ale opravdový
středověký klenot na břehu řeky Vltavy. Město založené ve 13. (čtěte: třináctém) století, které
je 1. ____________________________. na seznamu světového dědictví UNESCO (čtěte:
unesko), má magickou atmosféru. Tvoří ji jednak dominanty renesančního zámku a gotického
kostela svatého Víta, jednak labyrint úzkých starobylých uliček Vnitřního Města a čtvrti Latrán.
Atraktivní výhled na celé město se nabízí z 2. ____________________________, ve které
najdete také otáčivé divadelní hlediště. Kouzlo Českého Krumlova můžete obdivovat i na
obrazech známého rakouského malíře Egona Schieleho (čtěte: Šíleho), který zde 3. _______
___________________. žil.
V Českém Krumlově se každoročně konají kulturní akce, jako jsou například Slavnosti
pětilisté růže. Během nich se město na tři dny vrátí do doby středověku a renesance. A když
vám při návštěvě zbude trochu času, můžete se buď podívat na medvědy, které v zámeckém
příkopu chovají 4. ____________________________., nebo na břehu Vltavy u krumlovských
mlýnů hledat vodníky, kteří tady podle legendy bydlí. Ti možná dávají pozor i na
5. ____________________________., kteří tudy v létě na lodích projíždějí.
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Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_8

Doplňte správné gramatické formy.
1. ___________________________ (turista – nom. pl.), kteří navštíví Český Krumlov, objeví
nejen další hezké historické město, ale opravdový středověký klenot na břehu 2. _________
_____________ (řeka Vltava – gen. sg.). Město založené ve 13. století, které je od roku 1992
na seznamu světového dědictví UNESCO, má 3. ___________________________ (magická
atmosféra – akuz. sg.). Tvoří ji jednak dominanty 4. ___________________________
(renesanční zámek – gen. sg.) a gotického kostela svatého Víta, jednak labyrint
5.____________________________ (starobylá ulička – gen. pl.) Vnitřního Města a čtvrti
Latrán. Atraktivní výhled na celé město se nabízí ze 6. ___________________________
(Zámecká zahrada – gen. sg.), ve které najdete také otáčivé divadelní hlediště. Kouzlo
7. ___________________________ (Český Krumlov – gen. sg.) můžete obdivovat i na
8. ___________________________ (obraz – lok. pl.) známého rakouského malíře Egona
Schieleho, který zde na začátku 20. století žil.
V 9. ___________________________ (Český Krumlov – lok. sg.) se každoročně konají
mnohé kulturní akce, jako jsou například Slavnosti pětilisté růže. Během nich se město na tři
dny vrátí do 10. ___________________________ (doba – gen. sg.) středověku a renesance.
A když vám při 11. ___________________________ (návštěva – lok. sg.) zbude trochu času,
můžete se buď podívat na medvědy, které v 12. ___________________________ (zámecký
příkop – lok. sg.) chovají už přes 400 let, nebo na břehu Vltavy u krumlovských mlýnů hledat
13. ___________________________ (vodník – akuz. pl.), kteří tady podle legendy bydlí. Ti
možná dávají pozor i na 14. ___________________________ (vodák – akuz. pl.), kteří tudy
v létě na lodích projíždějí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 14_Pracovní list_8

Doplňte správné gramatické formy.
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(renesanční zámek – gen. sg.) a gotického kostela svatého Víta, jednak labyrint
5.____________________________ (starobylá ulička – gen. pl.) Vnitřního Města a čtvrti
Latrán. Atraktivní výhled na celé město se nabízí ze 6. ___________________________
(Zámecká zahrada – gen. sg.), ve které najdete také otáčivé divadelní hlediště. Kouzlo
7. ___________________________ (Český Krumlov – gen. sg.) můžete obdivovat i na
8. ___________________________ (obraz – lok. pl.) známého rakouského malíře Egona
Schieleho, který zde na začátku 20. století žil.
V 9. ___________________________ (Český Krumlov – lok. sg.) se každoročně konají
mnohé kulturní akce, jako jsou například Slavnosti pětilisté růže. Během nich se město na tři
dny vrátí do 10. ___________________________ (doba – gen. sg.) středověku a renesance.
A když vám při 11. ___________________________ (návštěva – lok. sg.) zbude trochu času,
můžete se buď podívat na medvědy, které v 12. ___________________________ (zámecký
příkop – lok. sg.) chovají už přes 400 let, nebo na břehu Vltavy u krumlovských mlýnů hledat
13. ___________________________ (vodník – akuz. pl.), kteří tady podle legendy bydlí. Ti
možná dávají pozor i na 14. ___________________________ (vodák – akuz. pl.), kteří tudy
v létě na lodích projíždějí.
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Doplňte formy který v singuláru.
1. obraz, ___________________________________ se mi líbil
2. závod, o ___________________________________ se bude dlouho mluvit
3. festival, na ___________________________________ se těším
4. kamarád, ke ___________________________________ jedu na návštěvu
5. sportovec, se ___________________________________ jsme se seznámili
6. veletrh, ______________________________________________ se naše firma zúčastní
7. výstava, ___________________________________ jsme navštívili
8. divadelní hra, ___________________________________ se mi moc líbila
9. škola, o ___________________________________ jsem četl
10. sportovkyně, ___________________________________ obdivuju
11. akce, ___________________________________ se chci zúčastnit
12. manažerka, ___________________________________ telefonuju
13. sportovkyně, se __________________________________ novináři často dělají interview
14. cena, ___________________________________ bude udělena nejlepším sportovcům
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Doplňte formy který v plurálu.
1. obrazy, ___________________________________ se mi líbily
2. závody, o ___________________________________ se bude dlouho mluvit
3. festivaly, na ___________________________________ se těším
4. kamarádi, ke ___________________________________ jedu na návštěvu
5. sportovci, se ___________________________________ jsme se seznámili
6. veletrhy, ______________________________________se naše firma zúčastní
7. výstavy, ___________________________________ jsme navštívili
8. divadelní hry, ___________________________________ se mi moc líbily
9. školy, o ___________________________________ jsem četl
10. sportovkyně, ___________________________________ obdivuju
11. akce, ___________________________________ se chci zúčastnit
12. manažerky, ___________________________________ telefonuju
13. sportovkyně, se __________________________________ novináři často dělají interview
14. ceny, ___________________________________ budou uděleny nejlepším sportovcům
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Jak znáte Českou republiku? Doplňte města.
●České Budějovice ●Brno ●Karlovy Vary ●Ostrava ●Praha

1.
2.
4.

3.
5.
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Procvičujte formy instrumentálu pl. Označte, co je správně.
1. Mluvil jsem s novináře/novináři.
2. Sešel jsem se s lékaře/lékaři.
3. Povídala jsem si se studenty/studenti.
4. Seznámil jsme se se sportovci/sportovci.
5. Máme pravidelné mítinky s manažeři/manažery.
6. Mám problémy se sousedy/sousedi.
7. O víkendu jsem mluvila s kamarádky/kamarádkami.
8. V létě jezdím na dovolenou s bratři a sestry/bratry a sestrami.
9. Šli jsme do kina s učitelky/učitelkami.
10. Ráda spolupracuju s kolegyněmi/kolegyně.
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Procvičujte formy instrumentálu pl. Doplňte slovo ve správné formě.
1. Mluvil jsem s ____________________________ (novinář).
2. Sešel jsem se s ____________________________ (lékař).
3. Povídala jsem si se ____________________________ (student).
4. Seznámil jsme se se ____________________________ (sportovec).
5. Máme pravidelné mítinky s ____________________________ (manažer).
6. Mám problémy se ____________________________ (soused).
7. O víkendu jsem mluvila s ____________________________ (kamarádka)
8. Šli jsme do kina s ____________________________ (učitelka).
9. Ráda spolupracuju s ____________________________ (kolegyně).
10. V létě jezdím na dovolenou s ____________________________ (bratr a sestra).
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Vodka? Chceš? … Eeee? Ne, vodku nechci. Já nepiju alkohol.
Chtějí vědět, odkud jsi.
Čau Kaylo. Vodkaď seš?
Skama? Si? … Promiňte, nerozumím.
Aha, už rozumím. Já jsem z New Yorku. A vy?

Já su z Brna.

Ahoj, já jsem Ája.
Su? Vocať? … Prosím? Cože?

1.

Kde ta Ája je?

To je David, kolega z práce.
No a my s Ájou jsme vodsaď.

14.

David říká, že je z Brna, a my s Pájou jsme odsud, z Prahy.

Ne, on se ptá, zkama jsi.
A to je Kayla. Studuje češtinu, ale v České republice je poprvé.
Uf, díky, Ájo. Asi potřebuju překladatelku z češtiny do češtiny!
Ájo, no konečně! Už na tebe čekáme snad hodinu.
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Doplňte do komiksu.
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