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Lekce 8
Komunikační cíl: Studenti si rozšíří slovní zásobu a komunikační dovednosti v oblasti nakupování, a to včetně nákupu na
internetu.
Gramatický cíl: Studenti se seznámí s účelovými a objektovými větami se spojkou aby a způsobem jejich tvoření. Osvojí si
základní principy českého slovosledu. Zopakují a procvičí si krátká osobní zájmena v genitivu, akuzativu a dativu.
Str. 6/cv.1
Vstupní aktivita: Myšlenková mapa. Učitel napíše na tabuli slovo obchod, kolem se zapisují související výrazy (prodač/ka,
zákazník, pokladna, karta, taška…) Učitel při této příležitosti může studenty upozornit na fráze, které často uslyší při
nakupování, např. Kartou, nebo hotově? Chcete tašku? Máte naši kartu?
Aktivita: Zopakování a procvičení názvů míst, kde lze v ČR nakupovat (pozor, některé výrazy, např. bazar, můžou mít v jiných
jazycích odlišný význam než v češtině). Studenti doplňují názvy k fotografiím. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_1
Aktivita: Kde to můžete slyšet? Studenti doplňují věty k fotografiím z pracovního listu 1. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní
list_2
Aktivita: Znáte někoho, kdo…? Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_3 Každý student dostane jeden formulář, samostatně
vyplní odpovědi na otázky. Učitel poté klade jednotlivé otázky, studenti reagují (např. Znáte někoho, kdo rád nakupuje? – Ano,
já rád nakupuju./Ano, můj bratr rád nakupuje.).
Jiná varianta: Znáte někoho, kdo… Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_3 Studenti chodí po třídě, zapisují jména
spolužáků nebo příbuzných (např. Znáš někoho, kdo rád nakupuje? – Ano. Já rád nakupuju./Ano. Můj bratr moc rád nakupuje.)
Poté říkají, co zajímavého zjistili (např. Jeho/Johnův bratr moc rád nakupuje).
Str. 6/cv. 3
Aktivita: Opakování textu. Studenti označují, co je správně podle textu. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_4 a Čeština
expres 4_Lekce 8_Pracovní list_5 (řešení).
Aktivita: Opakování textu. Studenti spojují kolokace z textu a hledají víc možností. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_6
Aktivita: Opakování textu. Studenti spojují části vět. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_7
Aktivita: Opakování textu a procvičení spojek a spojovacích výrazů. Studenti doplňují do textu. Čeština expres 4_Lekce
8_Pracovní list_8
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují do textu substantiva a slovesa ve správné formě. Čeština expres 4_Lekce
8_Pracovní list_9
Str. 7/cv. 10,11
Fotografie k poslechům najdete zde: Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_10
Aktivita: Další poslechová aktivita. Studenti přiřazují vhodný titulek. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_11 (řešení: 1. C,
2. D, 3. A)
Aktivita: Opakování výrazů z poslechů. Studenti doplňují poslední větu do minidialogů. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní
list_12 a Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_13 (řešení).
Texty v tomto cvičení jsou jsou určeny pouze k nácviku poslechu. Pokud s nimi ale chce učitel dále pracovat, najde je zde:
Track 1 Daniela říká: Já nakupuju ráda, ale musím dost šetřit. Ještě studuju a musím si sama platit jídlo a bydlení. Kupuju
levnější věci, i když vím, že někdy jsou docela nekvalitní. Oblečení často nakupuju v second handu, tam se někdy dají koupit
super věci za dobrou cenu. A taky miluju sezónní výprodeje. V lednu jsem jela s kamarády nakupovat do outletu do Německa
a přivezla jsem si značkové věci, které tady stojí minimálně dvakrát nebo třikrát víc. To byl úlovek!
Track 2 Mirek říká: Nakupování opravdu nesnáším a strašně nerad chodím do obchodů. Ještě že existuje internet, nakupuju
tam snad všechno – oblečení, boty, věci do bytu a samozřejmě elektroniku. Je to pohodlné, rychlé, můžu si porovnat ceny a v
klidu vybrat, co se mi líbí. Nejlepší ale je, že teď můžu nakupovat online i potraviny. Jednou za týden objednám velký nákup a
už nemusím do supermarketu. Jen občas koupím čerstvé pečivo v pekárně nebo ovoce na trhu.
Track 3 Marta říká: Já jsem asi ten shopoholik, nebo jak se tomu říká. Aspoň moje děti si to myslí. Nakupuju pořád a strašně mě
to baví. Je pravda, že občas kupuju věci, které nepotřebuju, ale všechno se může někdy hodit. Třeba když vidíte ve slevě něco,
co stojí o polovinu míň než normálně, no nekupte to! Možná to je tím, že když jsem byla mladá, v obchodech skoro nic nebylo.
Za komunismu se nenakupovalo, ale shánělo, tak já si teď nakupování fakt pořádně užívám!
Str. 8/cv. 1
Řešení kvízu Češi a čokoláda (správné odpovědi jsou také v Klíči v Příloze na str. 56).
Češi zkonzumují 60 tisíc tun čokolády ročně (= cca 6 kilogramů na osobu)
55 % Čechů jí něco čokoládového jednou nebo víckrát týdně
86 % Čechů kupuje čokoládu ve velkých supermarketech
50 % Čechů si vybírá čokoládu podle chuti
30 % Čechů preferuje mléčnou čokoládu
Str. 8/cv. 4
Aktivita: Procvičení slovosledu v minulém čase. Studenti transformují věty podle příkladu. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní
list_14 a Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_ 15 (řešení).
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Str. 9/cv. 5
Fotografii k najdete zde: Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_16
Aktivita: Otázky k textu jsou zde:
1. Kdy a proč začala Leona prodávat čokoládu?
2. Prodává i jiné zboží než čokoládu?
3. Jaké speciální výrobky prodává?
4. Proč Leona kritizuje výrobu čokolády?
5. Co znamená certifikát Fairtrade?
6. Kdy otvírá Leona novou „čokocukrárnu“?
Jiná aktivita: Stejné otázky jako výše, ale určené k písemným odpovědím studentů: Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní
list_17. Tyto otázky lze také rozstříhat, studenti si je losují, ptají se navzájem a reagují.
Aktivita: První čtení nebo opakování textu. Studenti doplňují k textu otázky. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_18 (lehčí
varianta s uvedenými otázkami).
Aktivita: První čtení nebo opakování textu. Studenti doplňují k textu otázky. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_19 (těžší
varianta, studenti otázky sami formulují).
Aktivita: První čtení, nebo opakování textu. Rozstříhat, skládat. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_20
Aktivita: Opakování textu. Studenti označují, co je správně podle textu. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_21 a Čeština
expres 4_Lekce 8_Pracovní list_22 (řešení).
Aktivita: Opakování textu a procvičení deklinace substantiv v sg. Studenti doplňují slova v závorce ve správné formě. Čeština
expres 4_Lekce 8_Pracovní list_23
Str. 10/cv. 2
Aktivita: Další otázky k internetovému portálu Aukro. Studenti označují, o kterém zboží z nabídky se mluví. Čeština expres
4_Lekce 8_Pracovní list_24 (řešení: 1. F, 2. C, 3. B, 4. D, 5. E, 6. A)
Str. 10/cv. 3
Aktivita: Opakování textu a procvičení prepozic. Studenti doplňují prepozice. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_25
Rozvíjející aktivita: Roleplay. Učitel přinese různé reklamní letáky se slevami různého zboží a dá je studentům. Studenti A a
B představují manželský pár/kamarády/příbuzné. Student A dostane část A pracovního listu, student B dostane část B
pracovního listu. Student A chce něco z letáku (libovolné zboží podle vlastního výběru) koupit, jeho úkolem je přesvědčit
studenta B, aby s nákupem souhlasil. Používají přitom věty každý ze své části pracovního listu. Čeština expres 4_Lekce
8_Pracovní list_26
Str. 11/komiks 8
Aktivita: Rozstříhat, skládat podle poslechu. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_27
Aktivita: Studenti doplňují vynechané výrazy. Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_28
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_ 1

▲ butik ▲ trh ▲ bazar ▲ obchodní/nákupní centrum ▲ supermarket ▲ second hand ▲ antikvariát ▲ stánek

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_2

Prosím vás, nemáte tady nějaké starší komiksy?

To je bludiště! Nevíš, kde jsou toalety?

Tak 45 000 bych za tuhle kabelku nedala!

Vezmu si ty jahody. A ještě brambory, prosím.
Asi dvě kila.

Tyhle džíny jenom za čtyři stovky? To je něco!

Dneska mají slevu na mléčné výrobky. Koupíme
nějaké jogurty, jo?

300? Ne to je moc. Dám jenom 200.

Dám si párek v rohlíku s kečupem.
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_3
Znáte někoho, kdo…?

… rád/a nakupuje
… nerad/a nakupuje
…často nakupuje v supermarketu
…má rád obchodní centra
…často nakupuje na trhu
…často nakupuje na internetu
…nikdy nenakupuje na internetu
…často čte reklamní letáky
…často nakupuje ve slevě nebo v akci
…nikdy nevyužívá sezónní slevy
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_4
Označte správnou odpověď podle textu.
1. Kde je v obchodě obvykle zboží, které stojí víc peněz?
a) Blízko pokladny.
b) Tam, kde ho můžete dobře vzít do ruky.
c) Tam, kde ho dobře vidíte.

4. Co vám pomůže vám, když jdete na nákup?
a) Předem vědět, co chcete koupit.
b) Předem porovnat, kolik stojí zboží v různých obchodech.
c) Předem zjistit, jaké zboží je nejlevnější.

2. Proč se na maso, zeleninu a ovoce používá speciální světlo?
a) Aby je zákazník dobře našel.
b) Aby vypadaly líp.
c) Aby mohli prodavači kontrolovat jejich kvalitu.

5. Co se doporučuje dělat v obchodě, abyste moc neutratili?
a) Hledat co největší slevy.
b) Jít jen tam, kde je zboží, které chcete koupit.
c) Být tam opravdu dlouho.

3. O jakém triku obchodníků se v textu nemluví?
a) O tom, že v obchodě obvykle nejsou hodiny.
b) O tom, že manipulaci v obchodě pomáhá hudba.
c) O tom, že vás může ovlivnit barva zboží.

6. Co je dobré dělat, když jdete nakupovat potraviny?
a) Nemyslet na to, že máte hlad.
b) Nemít hlad.
c) Mít hlad.

______________________________________________________________________________________________________
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_5_řešení
Označte správnou odpověď podle textu.
1. Kde je v obchodě obvykle zboží, které stojí víc peněz?
a) Blízko pokladny.
b) Tam, kde ho můžete dobře vzít do ruky.
c) Tam, kde ho dobře vidíte.

4. Co vám pomůže vám, když jdete na nákup?
a) Předem vědět, co chcete koupit.
b) Předem porovnat, kolik stojí zboží v různých obchodech.
c) Předem zjistit, jaké zboží je nejlevnější.

2. Proč se na maso, zeleninu a ovoce používá speciální světlo?
a) Aby je zákazník dobře našel.
b) Aby vypadaly líp.
c) Aby mohli prodavači kontrolovat jejich kvalitu.

5. Co se doporučuje dělat v obchodě, abyste moc neutratili?
a) Hledat co největší slevy.
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c) Být tam opravdu dlouho.

3. O jakém triku obchodníků se v textu nemluví?
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c) O tom, že vás může ovlivnit barva zboží.

6. Co je dobré dělat, když jdete nakupovat potraviny?
a) Nemyslet na to, že máte hlad.
b) Nemít hlad.
c) Mít hlad.
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_6

Spojte. Hledejte víc možností.
1. nakupovat/nakoupit
2. utrácet/utratit
3. myslet na
4. přesvědčovat/přesvědčit
5. psát/napsat
6. doporučovat/doporučit

A. čas
B. seznam věcí
C. někomu něco
D. peníze
E. někoho, aby něco udělal
F. bezstarostně

________________________________________________________________________________________
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_7

1. Už jste si někdy koupili v obchodě něco,

A. abyste bezstarostně nakupovali.

2. Už jste někdy utratili víc peněz,

B. co jste nepotřebovali?

3. Zdála se vám doma koupená věc

C. abyste nemysleli na čas.

4. Hudba nebo vůně vás mají přesvědčit,

D. méně kvalitní než v obchodě?

5. Na maso, ovoce a zeleninu se používá světlo, ¨

E. které chcete koupit.

6. V obchodech chybí hodiny

F. než jste chtěli?

7. Pomůže předem si napsat seznam věcí,

G. abyste šli v supermarketu jen tam, kam potřebujete.

8. Také se doporučuje,

H. aby vypadalo lépe a čerstvěji.

________________________________________________________________________________________
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_8
Doplňte věty.
■ co ■ než ■ kam ■ co ■ které ■ abyste ■ abyste (2x) ■ aby
Už jste si někdy koupili v obchodě něco, 1. __________________ jste nepotřebovali? Nebo jste utratili víc peněz,
2. __________________ jste chtěli? Zdála se vám koupená věc doma méně kvalitní než v obchodě? Možná vás ovlivnil
některý z oblíbených triků obchodníků. Tady jsou ty nejčastější:
Dražší zboží najdete v obchodech obvykle ve výši očí.
V obchodech chybí hodiny i denní světlo, 3. __________________ nemysleli na čas a strávili tam delší dobu.
Na některé zboží, například na maso, ovoce a zeleninu, se používá speciální světlo, 4. __________________ vypadalo lépe
a čerstvěji.
Hudba, která v obchodě hraje, vás může příjemně naladit a přesvědčit, 5. __________________ bezstarostně nakupovali.
Podobně funguje i vůně.
Typickým trikem jsou nákupní slevy a akce. Ano, někdy ušetříte, ale jindy koupíte to, 6. __________________ vlastně ani
nechcete.
Ale jak se manipulaci obchodníků bránit? Určitě pomůže předem si napsat seznam věcí, 7. __________________ chcete
koupit, nebo si brát nákupní košík, ne vozík. Také se doporučuje, 8. __________________ šli v supermarketu nebo obchodním centru jen tam, 9. __________________ potřebujete, a potom šli rovnou zaplatit. A hlavně se před nákupem najezte!
_____________________________________________________________________________________________________
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Doplňte do textu výrazy ve správné formě.
▲ vůně ▲ doba ▲ obchod ▲ zboží ▲ centrum ▲ ušetřit ▲ ovlivnit
▲ zelenina ▲ hrát ▲ nákup ▲ Zdát se ▲ pomoct
Oblíbené triky obchodníků
Už jste si někdy v 1. ____________________________ koupili něco, co jste nepotřebovali? Nebo jste utratili víc
peněz, než jste chtěli? 2. ____________________________ vám koupená věc doma méně kvalitní než
v obchodě? Možná vás 3. ____________________________ některý z oblíbených triků obchodníků. Tady jsou ty
nejčastější:
● Dražší 4. ____________________________ najdete v obchodech obvykle ve výši očí.
● V obchodech chybí hodiny i denní světlo, abyste nemysleli na čas a strávili tam delší 5. __________________
● Na některé zboží, například maso, ovoce a 6. ____________________________, se používá
speciální světlo, aby vypadalo lépe a čerstvěji.
● Hudba, která v obchodě 7. ____________________________, vás může příjemně naladit a přesvědčit, abyste
bezstarostně nakupovali. Podobně funguje i 8. ____________________________
● Typickým trikem jsou nákupní slevy a akce. Ano, někdy 9. ____________________________, ale jindy koupíte
to, co vlastně ani nechcete.
Ale jak se manipulaci obchodníků bránit? Určitě 10. ____________________________ předem
si napsat seznam věcí, které chcete koupit, nebo si brát nákupní košík, ne vozík. Také se doporučuje, abyste šli
v supermarketu nebo obchodním 11. ____________________________ jen tam, kam potřebujete, a potom šli
rovnou zaplatit. A hlavně se před 12. ____________________________ najezte!
_____________________________________________________________________________________________________
Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_9

Doplňte do textu výrazy ve správné formě.
▲ vůně ▲ doba ▲ obchod ▲ zboží ▲ centrum ▲ ušetřit ▲ ovlivnit
▲ zelenina ▲ hrát ▲ nákup ▲ Zdát se ▲ pomoct
Oblíbené triky obchodníků
Už jste si někdy v 1. ____________________________ koupili něco, co jste nepotřebovali? Nebo jste utratili víc
peněz, než jste chtěli? 2. ____________________________ vám koupená věc doma méně kvalitní než
v obchodě? Možná vás 3. ____________________________ některý z oblíbených triků obchodníků. Tady jsou ty
nejčastější:
● Dražší 4. ____________________________ najdete v obchodech obvykle ve výši očí.
● V obchodech chybí hodiny i denní světlo, abyste nemysleli na čas a strávili tam delší 5. __________________
● Na některé zboží, například maso, ovoce a 6. ____________________________, se používá
speciální světlo, aby vypadalo lépe a čerstvěji.
● Hudba, která v obchodě 7. ____________________________, vás může příjemně naladit a přesvědčit, abyste
bezstarostně nakupovali. Podobně funguje i 8. ____________________________
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_11
Poslouchejte, co říká Daniela, Mirek a Marta. Ke každému textu (1–3) přiřaďte titulek z nabídky A–F. Dvě možnosti
jsou navíc, nebudete je potřebovat.
1. _______

A. Nakupování je zábava.

2. _______

B. Nakupování je problém.

3. _______

C. Nákupy za nízké ceny.
D. Nákupy z domova.
E. Nákupy ve značkových obchodech.
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_12
Čtěte minidialogy. Doplňte poslední větu.

■ Víš přece, že nakupování nesnáším. ■ Ještě že existuje internet. ■ Tak to je teda úlovek!
■ No nekup to! ■ Ach jo, ty jsi asi fakt shopoholic…
1.
▲ Jano, ty jsi už zase nakoupila věci, které nepotřebujeme! Co s tím budeme dělat?
● Když já tak strašně ráda nakupuju!
▲ ________________________________________________
2.
▲ To je hezký svetr. Kde jsi ho koupila?
● Měli ho ve slevě tady vedle v obchodě. A představ si, že stál jenom 250 korun!
▲ Vážně? ________________________________________________
3.
▲ Evo, musíme jít na nákup!
● Cože, už zase?
▲ Ano, už nemáme doma nic k jídlu.
● A nemůžeš jít sám? ________________________________________________
4.
● Půjdeme v sobotu na nákup?
▲ Ne, nemusíme. Už jsem všechno objednal on-line, přivezou to ráno.
● Tak to je fajn. ________________________________________________
5.

▲ Cože, čtyři másla? Není to nějak moc?
● Bylo ve slevě a stálo o polovinu míň než normálně. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Čtěte minidialogy. Doplňte poslední větu.

1.
▲ Jano, ty jsi už zase nakoupila věci, které nepotřebujeme! Co s tím budeme dělat?
● Když já tak strašně ráda nakupuju!
▲ Ach jo, ty jsi asi fakt shopoholic…
2.
▲ To je hezký svetr. Kde jsi ho koupila?
● Měli ho ve slevě tady vedle v obchodě. A představ si, že stál jenom 250 korun!
▲ Vážně? Tak to je teda úlovek!
3.
▲ Evo, musíme jít na nákup!
● Cože, už zase?
▲ Ano, už nemáme doma nic k jídlu.
● A nemůžeš jít sám? Víš přece, že nakupování nesnáším.
4.
● Půjdeme v sobotu na nákup?
▲ Ne, nemusíme. Už jsem všechno objednal on-line, přivezou to ráno.
● Tak to je fajn. Ještě že existuje internet.
5.

▲ Cože, čtyři másla? Není to nějak moc?
● Bylo ve slevě a stálo o polovinu míň než normálně. No nekup to!
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_14

Napište věty v minulém čase. Pozor na slovosled.
Například: Odpoledne piju čokoládu. – Včera odpoledne jsem pil/a čokoládu.
1. Mám chuť na hořkou čokoládu.
Včera _____________________________________________________________________________________
2. Koupím si mléčnou čokoládu.
Včera _____________________________________________________________________________________
3. Vyberu si tu nejlepší čokoládu.
Včera _____________________________________________________________________________________
4. Dám si horkou čokoládu se šlehačkou.
Včera _____________________________________________________________________________________
5. Chci si koupit bílou čokoládu.
Včera _____________________________________________________________________________________
6. Musím si objednat čokoládovou masáž.
Včera _____________________________________________________________________________________
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Napište věty v minulém čase. Pozor na slovosled.
Například: Odpoledne piju čokoládu. – Včera odpoledne jsem pil/a čokoládu.
1. Mám chuť na hořkou čokoládu.
Včera jsem měl/a chuť na hořkou čokoládu.
2. Koupím si mléčnou čokoládu.
Včera jsem si koupil/a mléčnou čokoládu.
3. Vyberu si tu nejlepší čokoládu.
Včera jsem si vybral/a tu nejlepší čokoládu.
4. Dám si horkou čokoládu se šlehačkou.
Včera jsem si dal/a horkou čokoládu se šlehačkou.
5. Chci si koupit bílou čokoládu.
Včera jsem si chtěl/a koupit bílou čokoládu
6. Musím si objednat čokoládovou masáž.
Včera jsem si musel/a objednat čokoládovou masáž.
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Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_17

Odpovídejte na otázky k textu Férová čokoláda.

1. Kdy a proč začala Leona prodávat čokoládu?
______________________________________________________________________________________________________
2. Prodává i jiné zboží než čokoládu?
______________________________________________________________________________________________________
3. Jaké speciální výrobky prodává?
______________________________________________________________________________________________________
4. Proč Leona kritizuje výrobu čokolády?
______________________________________________________________________________________________________
5. Co znamená certifikát Fairtrade?
______________________________________________________________________________________________________
6. Kdy otvírá Leona novou „čokocukrárnu“?
______________________________________________________________________________________________________
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Čtěte text Férová čokoláda. Doplňte otázky.
▲ Prodáváte i jiné zboží než čokoládu? ▲ Co nabízíte jiného než ostatní obchody? ▲ Co to přesně znamená?
▲ Jak dlouho máte internetový obchod a proč jste si vybrala čokoládu? ▲ Plánujete nějaké další aktivity?
1. _________________________________________________________________________________________
Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci.
2. _________________________________________________________________________________________
Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto výrobky s
certifikátem Fairtrade.
3. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou špatné.
Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se ekologické standardy. My
chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky, které respektují pravidla spravedlivého
obchodu.
4. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
5. _________________________________________________________________________________________
Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma ochutnávku.
Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
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Čtěte text Férová čokoláda. Doplňte otázky.
Prodáváte i jiné zboží než čokoládu? Co nabízíte jiného než ostatní obchody? Jak dlouho máte internetový obchod
a proč jste si vybrala čokoládu? Co to přesně znamená? Plánujete nějaké další aktivity?
1. _________________________________________________________________________________________
Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci.
2. _________________________________________________________________________________________
Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto výrobky s
certifikátem Fairtrade.
3. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou špatné.
Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se ekologické standardy. My
chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky, které respektují pravidla spravedlivého
obchodu.
4. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
5. _________________________________________________________________________________________
Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma ochutnávku.
Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
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Čtěte text Férová čokoláda. Na co se ptá redaktorka Leony? Doplňte otázky.
1. _________________________________________________________________________________________
Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci.
2. _________________________________________________________________________________________
Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto výrobky s
certifikátem Fairtrade.
3. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou špatné.
Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se ekologické standardy. My
chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky Fairtrade, které respektují pravidla
spravedlivého obchodu.
4. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
5. _________________________________________________________________________________________
Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma ochutnávku.
Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
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Čtěte text Férová čokoláda. Na co se ptá redaktorka Leony? Doplňte otázky.

1. _________________________________________________________________________________________
Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci.
2. _________________________________________________________________________________________
Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto výrobky s
certifikátem Fairtrade.
3. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou špatné.
Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se ekologické standardy. My
chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky Fairtrade, které respektují pravidla
spravedlivého obchodu.
4. _________________________________________________________________________________________
Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
5. _________________________________________________________________________________________
Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma ochutnávku.
Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
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Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
Jak dlouho máte internetový obchod a proč jste si vybrala čokoládu?
Plánujete nějaké další aktivity?
Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou
špatné. Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se
ekologické standardy. My chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky, které
respektují pravidla spravedlivého obchodu.
Co nabízíte jiného než ostatní obchody?
Co to přesně znamená?
Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma
ochutnávku. Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci.
Prodáváte i jiné zboží než čokoládu?
Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto
výrobky s certifikátem Fairtrade.
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Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
Jak dlouho máte internetový obchod a proč jste si vybrala čokoládu?
Plánujete nějaké další aktivity?
Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou
špatné. Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se
ekologické standardy. My chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky, které
respektují pravidla spravedlivého obchodu.
Co nabízíte jiného než ostatní obchody?
Co to přesně znamená?
Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma
ochutnávku. Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci.
Prodáváte i jiné zboží než čokoládu?
Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto
výrobky s certifikátem Fairtrade.
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Označte, co je podle textu správně.
1. Leona Marešová říká, že prodává čokoládu, protože
a) ji má ráda.
b) chce mít hodně zákazníků.
c) nevěděla, co jiného prodávat.

3. Obchod s čokoládou
a) nevydělává.
b) nevydělává, ale ani neprodělává.
c) velmi vydělává.

2. Pro její zákazníky je především důležitý/á
a) vynikající kvalita kakaa.
b) nízká cena čokolády.
c) situace, v jaké se kakao pěstuje.

4. Fairtrade
a) zaměstnává děti na plantážích.
b) se snaží změnit nespravedlivou situaci.
c) prodává čokoládu za nižší ceny.
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Označte, co je podle textu správně.
1. Leona Marešová říká, že prodává čokoládu, protože
a) ji má ráda.
b) chce mít hodně zákazníků.
c) nevěděla, co jiného prodávat.

3. Obchod s čokoládou
a) nevydělává.
b) nevydělává, ale ani neprodělává.
c) velmi vydělává.

2. Pro její zákazníky je především důležitý/á
a) vynikající kvalita kakaa.
b) nízká cena čokolády.
c) situace, v jaké se kakao pěstuje.

4. Fairtrade
a) zaměstnává děti na plantážích.
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c) prodává čokoládu za nižší ceny.
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Označte, co je podle textu správně.
1. Leona Marešová říká, že prodává čokoládu, protože
a) ji má ráda.
b) chce mít hodně zákazníků.
c) nevěděla, co jiného prodávat.

3. Obchod s čokoládou
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b) nevydělává, ale ani neprodělává.
c) velmi vydělává.

2. Pro její zákazníky je především důležitý/á
a) vynikající kvalita kakaa.
b) nízká cena čokolády.
c) situace, v jaké se kakao pěstuje.

4. Fairtrade
a) zaměstnává děti na plantážích.
b) se snaží změnit nespravedlivou situaci.
c) prodává čokoládu za nižší ceny.
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Označte, co je podle textu správně.
1. Leona Marešová říká, že prodává čokoládu, protože
a) ji má ráda.
b) chce mít hodně zákazníků.
c) nevěděla, co jiného prodávat.

3. Obchod s čokoládou
a) nevydělává.
b) nevydělává, ale ani neprodělává.
c) velmi vydělává.

2. Pro její zákazníky je především důležitý/á
a) vynikající kvalita kakaa.
b) nízká cena čokolády.
c) situace, v jaké se kakao pěstuje.

4. Fairtrade
a) zaměstnává děti na plantážích.
b) se snaží změnit nespravedlivou situaci.
c) prodává čokoládu za nižší ceny.
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Označte, co je podle textu správně.
1. Leona Marešová říká, že prodává čokoládu, protože
a) ji má ráda.
b) chce mít hodně zákazníků.
c) nevěděla, co jiného prodávat.

3. Obchod s čokoládou
a) nevydělává.
b) nevydělává, ale ani neprodělává.
c) velmi vydělává.

2. Pro její zákazníky je především důležitý/á
a) vynikající kvalita kakaa.
b) nízká cena čokolády.
c) situace, v jaké se kakao pěstuje.

4. Fairtrade
a) zaměstnává děti na plantážích.
b) se snaží změnit nespravedlivou situaci.
c) prodává čokoládu za nižší ceny.
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Do textu Férová čokoláda doplňte slova v závorce ve správné formě.
● Jak dlouho máte internetový obchod a proč jste si vybrala 1. _________________________ (čokoláda)?
▲ Obchod mám už tři roky a 2. _________________________ (čokoláda) prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji
zákazníci.
● Co nabízíte jiného než ostatní obchody?
▲ Moje zákazníky zajímá kvalita 3. _________________________ (čokoláda), ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí.
Nabízím jim proto výrobky s 4. _________________________ (certifikát) Fairtrade.
● Co to přesně znamená?
▲Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, jakých se v
5. ____________________________________________________________ (Afrika, Jižní Amerika a Asie) pěstuje kakao,
jsou špatné. 6. _________________________ (cena) kakaa pro pěstitele jsou extrémně nízké, plantážích pracují děti,
nedodržují se ekologické standardy. My chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom
7. _________________________ (výrobek), které respektují pravidla spravedlivého obchodu.
● Prodáváte i jiné zboží než 8. _________________________ (čokoláda)?
▲ Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
● Plánujete nějaké další 9. _________________________ (aktivita)?
▲ Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma
10. _______________________ (ochutnávka). Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
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Do textu Férová čokoláda doplňte slova v závorce ve správné formě.
● Jak dlouho máte internetový obchod a proč jste si vybrala 1. _________________________ (čokoláda)?
▲ Obchod mám už tři roky a 2. _________________________ (čokoláda) prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji
zákazníci.
● Co nabízíte jiného než ostatní obchody?
▲ Moje zákazníky zajímá kvalita 3. _________________________ (čokoláda), ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí.
Nabízím jim proto výrobky s 4. _________________________ (certifikát) Fairtrade.
● Co to přesně znamená?
▲Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, jakých se v
5. ____________________________________________________________ (Afrika, Jižní Amerika a Asie) pěstuje kakao,
jsou špatné. 6. _________________________ (cena) kakaa pro pěstitele jsou extrémně nízké, plantážích pracují děti,
nedodržují se ekologické standardy. My chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom
7. _________________________ (výrobek), které respektují pravidla spravedlivého obchodu.
● Prodáváte i jiné zboží než 8. _________________________ (čokoláda)?
▲ Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce.
● Plánujete nějaké další 9. _________________________ (aktivita)?
▲ Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma
10. _______________________ (ochutnávka). Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.
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Podívejte se na vybrané nabídky na portálu Aukro a označte správnou odpověď.
(A = navigace, B = bunda, C = kytara, D = sedačka, E = lyže, F = tenisky)
1. U jakého sportovního zboží nemusíte platit poštovné?

A

B

C

D

E

F

2. Jaké zboží se prodává s nejnižší slevou?

A

B

C

D

E

F

3. Jaké zboží je primárně pro ženy?

A

B

C

D

E

F

4. Na jakém zboží ušetříte po slevě nejvíc peněz?

A

B

C

D

E

F

5. Jaké zboží nemůžou používat dospělí?

A

B

C

D

E

F

6. Jaké zboží je zlevněno o čtyři sta čtyřicet korun?

A

B

C

D

E

F

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 8_Pracovní list_24
Podívejte se na vybrané nabídky na portálu Aukro a označte správnou odpověď.
(A = navigace, B = bunda, C = kytara, D = sedačka, E = lyže, F = tenisky)
1. U jakého sportovního zboží nemusíte platit poštovné?

A

B

C

D

E

F

2. Jaké zboží se prodává s nejnižší slevou?

A

B

C

D

E

F

3. Jaké zboží je primárně pro ženy?

A

B

C

D

E

F

4. Na jakém zboží ušetříte po slevě nejvíc peněz?
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Zopakujte si, co o sobě říkají Jana, David a Karla. Doplňte prepozice.
Jana říká: Příští týden se _____ přítelem stěhujeme _____ nového bytu. Pronajali jsme si větší 3+1 a teď ho
musíme zařídit. Nějaké věci máme, ale například obývák chceme udělat nově. Budeme bydlet _____ parku, kam
můžeme chodit běhat nebo _____ kolo, už se moc těším.
David říká: Máme _____ kamarády rockovou skupinu a _____ víkendu často jezdíme hrát _____ nějaké akce.
Koupili jsme si nedávno starší auto a je to opravdu pohodlnější než si ho půjčovat. Za měsíc jedeme hrát _____
Slovensko, tak jsem rád, že nemusíme shánět auto.
Karla říká: ____ únoru pojedeme _____ hory _____ Rakouska. Budeme bydlet _____ malém penzionu _____
lyžařského areálu. Dcera ještě neumí moc lyžovat, ale chci jí zaplatit nějaký kurz, aby se to naučila. Doufám, že
bude dost sněhu a že si to užijeme.
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A.

B.

Co kdybychom/kol. kdybysme koupili tenhle/tuhle/tohle…

Ale proč?

Chtěl/a bych tenhle/tuhle/tohle…

Myslím, že ho/ji nepotřebujeme.

Moc se mi líbí tenhle/tuhle/tohle…

Mně se tenhle/tuhle/tohle … moc nelíbí.

Potřebujeme ho/ji na léto/na zimu/na hory/na chatu…

Myslím, že už něco podobného máme.

Je ve slevě/v akci… Stojí jenom ….

Třeba bude později ještě levnější.

Je skoro zadarmo.

Říkali jsme, že budeme šetřit na…

Sleva/Akce trvá jen do…

Ne, to nebudeme kupovat.

Mám peníze, protože…

Tak dobře, koupíme ho/ji.
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To nevadí, stavíme se v obchodě.

Pájo... Zapomněli jsme na ty rohlíky!

Hele, na to víno je sleva!

To přece nemůžeme sníst ani za rok! Já vím, ale...

Pájo, říkal jsi, že nebudeš jíst sladké!

To máslo je neuvěřitelně levné!

Zapomněla jsem koupit rohlíky.

No jo, ale...

Mm, ty koblihy voní!

A ještě si vezmu pár tyčinek.

Pájo, teď v lednu jsou drahé!

To je pravda, ale...

Pájo, ty přece piješ jenom pivo!

Pájo, ale…

Hele, tady mají jahody!
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Doplňte komiks.
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