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Lekce 9
Komunikační cíl: Studenti se seznámí se základními dokumenty potřebnými pro každodenní život v ČR (živnostenské
oprávnění, řidičský průkaz, účet, zdravotní pojištění apod.) a institucemi, kde si je mohou vyřídit. Osvojí si základní komunikaci
na úřadech a v bance. Naučí se hovořit o problematice nedostatku času a seznámí se s tipy, jak čas ušetřit.
Gramatický cíl: Studenti si zopakují deklinaci tázacích zájmen kdo, co. V této souvislosti si procvičí deklinaci přivlastňovacích
zájmen a adjektiv Ma, Mi a N, které mají podobné formy. V návaznosti na téma úspory času se seznámí s tvořením imperativů
a dativem plurálu.
Str. 14/cv. 2
Vstupní aktivita: Myšlenková mapa. Učitel napíše na tabuli slovo úřad, kolem se zapisují související výrazy, např. úředník,
úřednice, formulář, žádost, kolek, podpis... Učitel při této příležitosti může elicitovat (=vytahat) od studentů další fráze, které
znají z prostředí různých institucí, např. Vyplňte tenhle formulář. Podepište se...
Aktivita: Učitel může vyzvat studenty, aby si zopakovali fráze používané na úřadě, které se naučili v učebnici Čeština
expres 2, lekce 14, str. 57/cv. 4. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_1
Aktivita: Chodička Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_2. Rozstříhat, každý student dostane jednu kartičku. Učitel
napíše na tabuli vzor: Chci si založit účet. – Musíš jít do banky/do pojišťovny/na úřad. nebo: Měl/a bys jít do banky/do
pojišťovny/na úřad. Studenti chodí po třídě, mluví a reagují. Vždy poté si kartičky vymění.
Str. 14/cv. 3 a 4
Fotografie k tomuto cvičení jsou zde Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_3
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují prepozice. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_4
Aktivita: Opakování textu. Studenti opravují označené chybné tvary. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_5
Aktivita: Opakování textu. Těžší varianta předchozí aktivity. Studenti hledají chyby v textu a opravují je (chyby jsou stejné
jako v předchozím pracovním listu, ale na rozdíl od něho zde nejsou označené). Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_6
Aktivita: Opakování textu. Studenti spojují otázky a odpovědi. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_7
Aktivita: Tvoření otázek k textu. Studenti se ptají na označené výrazy. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_8
Aktivita: Procvičení významu slov s reflexivními se a si a bez nich. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_9
Str. 15/cv. 7
Aktivita: Opakování a osvojení deklinace zájmen kdo, co. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_10
Str. 15/tabulka 2
Aktivita: Osvojení a procvičení dané gramatiky. Studenti doplňují chybějící formy a uvědomují si přitom podobnost koncovek.
Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_11
Aktivita: Těžší varianta předchozí aktivity. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_12
Str. 15/cv. 8
Aktivita: Opakování a osvojení deklinace zájmen kdo, co. Jde o stejné otázky jako v daném cvičení, ale s vynechanými
formami tázacích zájmen, které je nutno doplnit. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_13
Str. 16/cv. 3
Fotografie k tomuto cvičení jsou zde Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_14
Aktivita: Detailnější nácvik nebo opakování poslechu. Studenti si předem přečtou tvrzení s možnostmi ANO/NE. Pak
poslouchají a označují, co je, nebo není podle poslechu pravda. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_15
Aktivita: Opakování a osvojení kolokací a frází potřebných při komunikaci na úřadě. Studenti spojují části vět. Čeština
expres 4_Lekce 9_Pracovní list_16
Texty v tomto cvičení jsou určeny pouze k nácviku poslechu. Pokud s nimi ale chce učitel dále pracovat, najde je zde:
Track 6
AkiBank, dobrý den. Co pro vás můžeme udělat?
Chtěl bych si založit účet. Jaké účty nabízíte?
Můžeme vám nabídnout náš běžný účet Smartkonto.
Já už u vás běžný účet mám, ale začínám podnikat, a tak potřebuju podnikatelský účet.
Aha, pro podnikatele nabízíme účet Profikonto.
Ano, o ten bych měl zájem. Jak si ho můžu založit?
Na jakékoliv pobočce AkiBank nebo můžete taky vyplnit formulář na internetu na www.akibank.cz
Aha, tak děkuju.
Track 7
Co si přejete?
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Já jsem se vrátila ze zahraničí a chtěla bych si tady znovu zařídit zdravotní pojištění.
A kde jste byla v zahraničí?
Tři roky jsem pracovala v Holandsku.
Takže, prosím váš občanský průkaz. A máte potvrzení, že jste byla pojištěná?
Ano, tady.
Děkuji, tady mi to prosím podepište. A ještě si udělám kopii.
Track 8
Dobrý den, chtěla bych vyměnit koruny za eura.
Ano. A kolik korun to bude?
6000 korun.
Za šest tisíc korun to máte 240 eur. … Prosím, tady to je.
Ano, děkuju.
Track 9
Dobrý den, já jsem se objednal přes internet dneska na půl třetí.
Takže prosím vaše jméno, příjmení a telefon.
Ivan Smolík, 608 415 632.
Ano, a co pro vás můžu udělat?
Chci si vyměnit řidičák, tenhle má platnost jen do června. Tady mám všechno, co potřebujete.
Ano, v pořádku.
A kdy to bude hotové?
Nejpozději za tři týdny.
Track 10
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Pardubicích.
Dobrý den, já potřebuju potvrzení o rodičovské dovolené. Jaké máte zítra úřední hodiny?
Ve středu jsou úřední hodiny od osmi do pěti. Ale pozor, od dvanácti do jedné je polední pauza.
Děkuju, na shledanou.
Track 11
Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, objednávací linka
Oddělení pobytu cizinců Praha a Středočeský kraj.
Prosím, dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěl objednat, protože potřebuju prodloužit dlouhodobý pobyt.
Dobře, vaše jméno a příjmení.
Mustafa Sharaf.
Jak se to píše?
Sha – raf, na začátku eshá.
Číslo pasu.
A15285697.
A hodí se vám termín v úterý 12. června v půl desáté?
12. června v 9:30... Ano, hodí.
Str. 16/bublina dole
Procvičovat čas lze samozřejmě na papírových hodinách, přirozenější a efektivnější je ale zařadit do výuky otázky na čas
v každé lekci při jakékoliv příležitosti, kdy se to hodí, např. Kdy se sejdeme příště? Kdy začíná a končí přestávka?
Aktivita: Náročný den. Studenti seřazují akce chronologicky, pro kontrolu čtou nahlas. Pak můžou časové údaje nahradit
„formálním“ časem (tj. místo v půl sedmé napsat v šest třicet) a znovu přečíst. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_17
Str. 17/cv. 2
Aktivita: Věty z tohoto cvičení jsou zde zpracované jako chodička. Lze využít k předučení, nebo naopak zopakování slovní
zásoby. Studenti chodí po třídě, ptají a reagují (pozor, tykají si, učitel může „přepnout“ do vykání) a zapisují jména ostatních
podle toho, jak odpověděli. Poté se jich učitel zeptá, co zajímavého zjistili, a nechá každého uvést jednu informaci o
spolužákovi. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_18
Str. 17/cv. 3
Aktivita: Procvičení slovní zásoby z textu. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_19
Aktivita: Ověření porozumění textu. Vyberte, co je správně podle textu. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_20
Aktivita: Procvičení a osvojení imperfektivních a perfektivních sloves z textu. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_21
Aktivita: Opakování textu. Studenti vybírají a podtržením označují vhodné sloveso. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní
list_22
Aktivita: Rozvíjející aktivita k textu. Co byste poradili někomu, kdo…? Rozstříhat, skládat.
Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_23
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Aktivita: Stejné věty jako v předchozí aktivitě, ale studenti doplňují rady ke stížnostem. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní
list_24
Aktivita: Opakování textu. Studenti doplňují výrazy do textu. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_25 Řešení najdete
zde: Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_26
Str. 18/cv. 6
Aktivita: Tento pracovní list lze využít k nácviku nebo opakování daného poslechu. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní
list_27
Text dialogu je určen pouze k nácviku poslechu. Pokud s ním ale chce učitel dále pracovat, najde ho zde:
Track 12 Ahoj Jarko, jak se máš? A co děti?
Ale, celkem dobře, jen ten můj kluk mi dělá starosti.
Ale proč? Vždyť je to takový hodný kluk, ne?
To jo, ale nic nestíhá. Ráno ani nesnídá, protože by přišel pozdě do školy. Pořád něco hledá, protože má v pokoji strašný
nepořádek. Teď udělal pozdě nějaký projekt z biologie a říkal, že na to měl málo času. Ale chce začít chodit na karate, i když
už dělá basketbal a atletiku. Na to čas má, ale když s ním já potřebuju někam jít nebo doma s něčím pomoct, je to problém.
A řekla jsi mu to?
No říkám mu pořád: „Vstávej včas a budeš mít čas na snídani, uklízej si pokoj a všechno rychle najdeš, piš úkoly hned a
nemusíš se stresovat, vyber si jeden sport a dělej ho pořádně. A hlavně občas vypni ten mobil a pomoz mi!“ Ale zatím to
nemá žádný efekt.
S tím telefonem to dobře znám, dcera ho taky nedá z ruky. Pořád volá nějakým kamarádkám nebo kolegyním, píše e-maily
kolegům, radí klientům nebo něco čte a hledá na internetu. Aha, moment... Vidíš, zrovna mi píše, že dneska ke mně
nepřijde, protože nestíhá. Ti mladí jsou všichni stejní!
Str. 18/tabulka dativu pl.
Aktivita: Procvičení dativu sg. a pl. Učitel vytiskne formulář, rozdá ho studentům. Studenti si vyberou nejdřív jednoho, poté
druhého partnera, zapíšou jeho jméno do horního řádku, ptají se a reagují (pozor, tykají si, učitel může „přepnout“ do
vykání). Poté je učitel vyzve, aby řekli každý jednu dvě zajímavé informace, které zjistili. Čeština expres 4_Lekce
9_Pracovní list_28
Aktivita: Je pro vaše studenty tvoření forem dativu sg. a pl. substantiv příliš obtížné? Využijte Čeština expres 4_Lekce
9_Pracovní list_29. Jde o modifikované cvičení 39 ze strany 77 (část Pracovní sešit), kde můžou správné formy dativu sg. a
pl. substantiv jenom označovat. V druhém cvičení na tomto pracovním listu si studenti také můžou na bázi stejného textu
zopakovat krátké formy osobních zájmen v dativu sg. a pl.
Str. 19/komiks 9
Aktivita: Rozstříhat, skládat podle poslechu. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_30
Aktivita: Studenti doplňují vynechané výrazy. Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_31
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_1

Zopakujte si, co říká člověk, který přišel na úřad (Č), a co říká úředník/úřednice (Ú).
1. Vyplňte formulář. ________

7. Máte doklad o zaměstnání? ________

2. Tady je můj pas. ________

8. Počkejte tady. ________

3. Potřebuju dvě nebo tři fotografie? ________

9. Kdy to bude hotové? ________

4. Máte kolek? ________

10. Přijďte příští týden. ________

5. Tady to podepište. ________

11. Nerozumím. Můžete mluvit pomalu? ________

6. Kde koupím kolek? ________
_________________________________________________________________________________
Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_1

Zopakujte si, co říká člověk, který přišel na úřad (Č), a co říká úředník/úřednice (Ú).
1. Vyplňte formulář. ________

7. Máte doklad o zaměstnání? ________

2. Tady je můj pas. ________

8. Počkejte tady. ________

3. Potřebuju dvě nebo tři fotografie? ________

9. Kdy to bude hotové? ________

4. Máte kolek? ________

10. Přijďte příští týden. ________

5. Tady to podepište. ________

11. Nerozumím. Můžete mluvit pomalu? ________

6. Kde koupím kolek? ________
_________________________________________________________________________________
Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_1

Zopakujte si, co říká člověk, který přišel na úřad (Č), a co říká úředník/úřednice (Ú).
1. Vyplňte formulář. ________

7. Máte doklad o zaměstnání? ________

2. Tady je můj pas. ________

8. Počkejte tady. ________

3. Potřebuju dvě nebo tři fotografie? ________

9. Kdy to bude hotové? ________

4. Máte kolek? ________

10. Přijďte příští týden. ________

5. Tady to podepište. ________

11. Nerozumím. Můžete mluvit pomalu? ________

6. Kde koupím kolek? ________
_________________________________________________________________________________
Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_1

Zopakujte si, co říká člověk, který přišel na úřad (Č), a co říká úředník/úřednice (Ú).
1. Vyplňte formulář. ________

7. Máte doklad o zaměstnání? ________

2. Tady je můj pas. ________

8. Počkejte tady. ________

3. Potřebuju dvě nebo tři fotografie? ________

9. Kdy to bude hotové? ________

4. Máte kolek? ________

10. Přijďte příští týden. ________

5. Tady to podepište. ________

11. Nerozumím. Můžete mluvit pomalu? ________

6. Kde koupím kolek? ________
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_ 2

založit si účet

poslat balík

vyměnit si řidičský průkaz

prodloužit si dlouhodobý pobyt

zařídit si zdravotní pojištění

vyřídit si živnostenské
oprávnění

poslat doporučený dopis

žádat o trvalý pobyt

vybrat peníze
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_4

Doplňte prepozice.
Magda Poseltová říká: Já jsem _______ malým synem na rodičovské dovolené, ale moc volna tedy nemám.
Dneska půjdu nejdřív _______ poštu, chci svému francouzskému kamarádovi poslat balík _______ knihami.
Odpoledne pak půjdeme zapsat kluka _______ školky. Doufám, že mi ho vezmou, protože _______ září chci jít
_______ práce a nemám hlídání. A zítra musím ještě zajít _______ úřad práce _______ nějaké potvrzení.
Václav Vajda říká: Teď _______ jaře obvykle trávím celé dny _______ zahrádce, ale dneska musím _______
města _______ městský úřad. Zjistil jsem, že můj řidičák má platnost už jen dva měsíce, tak ho potřebuju vyměnit.
Jako důchodce ale _______ tomu musím mít potvrzení, že nemám zdravotní komplikace a můžu řídit, takže
předtím ještě zajdu _______ doktorovi. Snad tam nebude moc lidí a nebudu dlouho čekat. Měl bych ještě jít něco
vyřídit _______ zdravotní pojišťovny, ale to už asi nestihnu.
Sevan Abramjan říká: Normálně mám dopoledne _______ škole přednášky, ale dneska půjdu _______ úřad
Ministerstva vnitra, potřebuju si prodloužit dlouhodobý pobyt _______ České republice. Studuju tady čtyři roky,
ale jako cizinec mám povolení _______ pobytu vždycky _______ jeden rok. Příští rok si už budu moct žádat
_______ trvalý pobyt, tak doufám, že to vyjde a nebudu muset chodit _______ úřad tak často. Tenhle týden si
ale musím ještě vyřídit živnostenské oprávnění, protože chci začít podnikat, a taky si _______ bance založit
podnikatelský účet.
_________________________________________________________________________________________
Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_

Doplňte prepozice.
Magda Poseltová říká: Já jsem _______ malým synem na rodičovské dovolené, ale moc volna tedy nemám.
Dneska půjdu nejdřív _______ poštu, chci svému francouzskému kamarádovi poslat balík _______ knihami.
Odpoledne pak půjdeme zapsat kluka _______ školky. Doufám, že mi ho vezmou, protože _______ září chci jít
_______ práce a nemám hlídání. A zítra musím ještě zajít _______ úřad práce _______ nějaké potvrzení.
Václav Vajda říká: Teď _______ jaře obvykle trávím celé dny _______ zahrádce, ale dneska musím _______
města _______ městský úřad. Zjistil jsem, že můj řidičák má platnost už jen dva měsíce, tak ho potřebuju vyměnit.
Jako důchodce ale _______ tomu musím mít potvrzení, že nemám zdravotní komplikace a můžu řídit, takže
předtím ještě zajdu _______ doktorovi. Snad tam nebude moc lidí a nebudu dlouho čekat. Měl bych ještě jít něco
vyřídit _______ zdravotní pojišťovny, ale to už asi nestihnu.
Sevan Abramjan říká: Normálně mám dopoledne _______ škole přednášky, ale dneska půjdu _______ úřad
Ministerstva vnitra, potřebuju si prodloužit dlouhodobý pobyt _______ České republice. Studuju tady čtyři roky,
ale jako cizinec mám povolení _______ pobytu vždycky _______ jeden rok. Příští rok si už budu moct žádat
_______ trvalý pobyt, tak doufám, že to vyjde a nebudu muset chodit _______ úřad tak často. Tenhle týden si
ale musím ještě vyřídit živnostenské oprávnění, protože chci začít podnikat, a taky si _______ bance založit
podnikatelský účet.
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_5

Opravte 10 gramatických podtržených chyb v deklinaci substantiv.
Magda Poseltová říká: Já jsem s malého syna na rodičovské dovolené, ale moc volna tedy nemám. Dneska
půjdu nejdřív na pošta, chci svému francouzskému kamarád poslat balík s knihami. Odpoledne pak půjdeme
zapsat kluk do školky. Doufám, že mi ho vezmou, protože od září chci jít do práce a nemám hlídání. A zítra
musím ještě zajít na úřad práce pro nějaké potvrzení.
Václav Vajda říká: Teď na jaře obvykle trávím celé dny na zahrádka, ale dneska musím do městě na městský
úřad. Zjistil jsem, že můj řidičák má platnost už jen dva měsíce, tak ho potřebuju vyměnit. Jako důchodce ale k
tomu musím mít potvrzení, že nemám zdravotní komplikace a můžu řídit, takže předtím ještě zajdu k doktorem.
Snad tam nebude moc lidí a nebudu dlouho čekat. Měl bych ještě jít něco vyřídit do zdravotní pojišťovny, ale to už
asi nestihnu.
Sevan Abramjan říká: Normálně mám dopoledne ve školu přednášky, ale dneska půjdu na úřad Ministerstva
vnitra, potřebuju si prodloužit dlouhodobý pobyt v České republice. Studuju tady čtyři roky, ale jako cizinec mám
povolení k pobytu vždycky na jeden rok. Příští rok si už budu moct žádat o trvalý pobyt, tak doufám, že to vyjde a
nebudu muset chodit na úřadem tak často. Tenhle týden si ale musím ještě vyřídit živnostenské oprávnění,
protože chci začít podnikat, a taky si v banku založit podnikatelský účet.

_________________________________________________________________________________________
Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_5

Opravte 10 gramatických chyb v deklinaci substantiv.
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musím ještě zajít na úřad práce pro nějaké potvrzení.
Václav Vajda říká: Teď na jaře obvykle trávím celé dny na zahrádka, ale dneska musím do městě na městský
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povolení k pobytu vždycky na jeden rok. Příští rok si už budu moct žádat o trvalý pobyt, tak doufám, že to vyjde a
nebudu muset chodit na úřadem tak často. Tenhle týden si ale musím ještě vyřídit živnostenské oprávnění,
protože chci začít podnikat, a taky si v banku založit podnikatelský účet.

Čeština expres 4, lekce 9 ■ Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_6

Najděte a opravte 10 gramatických chyb v deklinaci substantiv.
Magda Poseltová říká: Já jsem se syna na rodičovské dovolené, ale moc volna tedy nemám. Dneska půjdu
nejdřív na pošta, chci svému francouzskému kamarád poslat balík s knihami. Odpoledne pak půjdeme zapsat
kluk do školky. Doufám, že mi ho vezmou, protože od září chci jít do práce a nemám hlídání. A zítra musím ještě
zajít na úřad práce pro nějaké potvrzení.
Václav Vajda říká: Teď na jaře obvykle trávím celé dny na zahrádka, ale dneska musím do městě na městský
úřad. Zjistil jsem, že můj řidičák má platnost už jen dva měsíce, tak ho potřebuju vyměnit. Jako důchodce ale k
tomu musím mít potvrzení, že nemám zdravotní komplikace a můžu řídit, takže předtím ještě zajdu k doktorem.
Snad tam nebude moc lidí a nebudu dlouho čekat. Měl bych ještě jít něco vyřídit do zdravotní pojišťovny, ale to už
asi nestihnu.
Sevan Abramjan říká: Normálně mám dopoledne ve školu přednášky, ale dneska půjdu na úřad Ministerstva
vnitra, potřebuju si prodloužit dlouhodobý pobyt v České republice. Studuju tady čtyři roky, ale jako cizinec mám
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Spojte otázky a odpovědi.
1. S kým je Magda na rodičovské dovolené?

A. Na zahrádce.

2. Kam půjde Magda dopoledne?

B. Odpoledne.

3. Komu chce Magda poslat balík s knihami?

C. Na jeden rok.

4. Kdy půjde Magda zapsat kluka do školky?

D. Že nemá zdravotní komplikace a může řídit.

5. Kde tráví Václav na jaře celé dny?

E. O trvalý pobyt.

6. Jak dlouho má platnost Václavův starý řidičák?

F. Na poštu.

7. Jaké potvrzení musí Václav mít od doktora?

G. S malým synem.

8. Proč půjde Sevan na úřad Ministerstva vnitra?

H. Svému francouzskému kamarádovi.

9. Na jak dlouho má Sevan vždycky povolení k pobytu?

I. Potřebuje si prodloužit dlouhodobý pobyt v ČR.

10. O co bude Sevan žádat příští rok?

J. Dva měsíce.
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Ptejte se na označené výrazy.
1. Magda je na rodičovské dovolené s malým synem. – ____S kým____________?
2. Magda půjde dopoledne na poštu. – ____________________?
3. Magda chce poslat balík s knihami svému francouzskému kamarádovi. – ____________________?
4. Odpoledne půjde Magda zapsat kluka do školky. – ____________________?
5. Václav tráví na jaře celé dny na zahrádce. – ____________________?
6. Václavův starý řidičák má platnost už jen dva měsíce. – ____________________?
7. Václav musí mít od doktora potvrzení, že může řídit. – ____________________?
8. Sevan půjde na úřad Ministerstva vnitra, protože si potřebuje prodloužit dlouhodobý pobyt v ČR. –
____________________?
9. Sevan má povolení k pobytu vždycky na jeden rok. – ____________________?
10. Sevan bude příští rok žádat o trvalý pobyt. – ____________________?
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Porovnejte věty.
1. Chci poslat synovi peníze na účet. – To je synův účet.
Chci si poslat peníze na účet. – To je můj účet.
2. Založila jsem si účet v bance.
Založila jsem dceři účet v bance.
3. Musím si zajít do práce pro potvrzení.
Musím zajít manželce do práce pro potvrzení.
4. Musím jít manželovi vyřídit důchod.
Musím si jít vyřídit důchod.
5. Odpoledne se zapíšu do jazykového kurzu.
Odpoledne zapíšu syna do školky.
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Představte si, že nerozumíte. Ptejte se podle modelu. Procvičujte kdo, co.
Například: Musím jet na návštěvu k naší staré tetě. – Ke komu?
1. Nerozumím matematice. – __________________?

7. Těším se na dědečka. – Na __________________?

2. Budu spát u kamaráda. – U __________________?

8. Piju čaj bez cukru. – Bez __________________?

3. Už mám dárek pro babičku. – Pro _______________?

9. Telefonovali jsem synovi. – __________________?

4. Píšu e-mail sestře. – __________________?

10. Máš něco na svetru. – Na __________________?

5. Mluvili jsme o projektu. – O __________________?

11. Dáš si kávu s mlékem? – S __________________?

6. Odešel z práce kvůli kolegovi. – Kvůli ___________?

12. Půjdete do kina s dcerou? – S _________________?
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Doplňte tabulku. Pozor na formy akuzativu!
a) ● kom, čem ● komu, čemu ● koho, čeho ● koho, co ● kým, čím
b) ● mého ● moderním ● moderního ● mému ● novému ● mého ● můj ● moje ● nového ● moderního
● nový ● moderní ● nové ● mém ● mým ● novým ● moderním ● nového ● novém ● modernímu ● moderní
zájmena
kdo,co
1. pád, nominativ

kdo, co

To je…
2. pád, genitiv

koho, čeho

posesivní
zájmena

-ý adjektiva

-í adjektiva

substantiva

můj

nový

moderní

doktor, obchod

moje

nové

moderní

kino

mého

nového

moderního

doktora, obchodu, kina

Jsem u
Jdu od/z/do…
3. pád, dativ

doktorovi, obchodu, kinu

Telefonuju
Jdu k…
4. pád, akuzativ

Hledám…

doktora
obchod
kino

6. pád, lokál

doktorovi, obchodě, kině

Mluvím o…
Jsem v/na…
7. pád, instrumentál

Mluvím s…
Sejdeme se
před…

doktorem, obchodem, kinem
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Doplňte tabulku. Pozor na formy akuzativu!
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kino
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Mluvím o…
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7. pád, instrumentál

doktorem, obchodem,
kinem

Mluvím s…
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Doplňte tabulku. Pozor na formy akuzativu!
zájmena
kdo,co
1. pád, nominativ

kdo, co

To je…
2. pád, genitiv
Jsem u
Jdu od/z/do…
3. pád, dativ
Telefonuju
Jdu k…
4. pád, akuzativ
Hledám…

koho, čeho

posesivní
zájmena

-ý adjektiva

-í adjektiva

substantiva

můj

nový

moderní

doktor, obchod

moje

nové

moderní

kino

mého

nového

moderního

doktora, obchodu, kina
doktorovi, obchodu, kinu
doktora
obchod
kino

6. pád, lokál
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Sejdeme se před…

doktorovi, obchodě, kině
doktorem, obchodem,
kinem
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_13
Doplňte formy zájmen kdo a co.

1. S ___________ je Magda na rodičovské dovolené? – S malým synem.
2. ___________ pošle Magda balík? – Francouzskému kamarádovi.
3. ___________ půjde Magda zapsat do školky? – Malého syna.
4. Bez ___________ Václav nedostane řidičák? – Bez zdravotního potvrzení.
5. Ke ___________ půjde Václav pro potvrzení? – Ke svému doktorovi.
6. O ___________ bude Václav mluvit v pojišťovně? – O zdravotním pojištění.
7. O ___________ bude Sevan mluvit v bance? – O podnikatelském účtu.
8. ___________ se Sevan zeptá na trvalý pobyt? – Nějakého úředníka.
9. S ___________ bude Sevan mluvit v bance? – S bankovním úředníkem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_14

Mustafa

Kamila

Ivan

Irena

Miloš

Daniela
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_15
Poslouchejte dialogy. Co je, nebo není pravda?
Track 6

Track 7

Track 8

Track 9

Track 10

Track 11

1. Miloš volá do zdravotní pojišťovny.
2. Miloš nechce běžný účet, protože ho už má.
3. Miloš začíná pracovat jako podnikatel.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

4. Podnikatelské konto nejde založit na internetu.
5. Irena nějaký čas nežila v České republice.
6. Irena v zahraničí nepracovala.
7. Irena zapomněla občanský průkaz.
8. Irena byla v zahraničí pojištěná.
9. Kamila je na policii.
10. Kamila si chce vybrat peníze z účtu.
11. Kamila potřebuje eura.
12. Kamila dostala 60 000.
13. Ivan se na internetu předem objednal na městský úřad.
14. Ivan diktuje úřednici adresu.
15. Ivanův řidičák nebude platit od července.
16. Ivan dostal nový řidičák hned.
17. Daniela je na úřadu práce.
18. Daniela potřebuje potvrzení, že je na rodičovské.
19. Daniela neví, kdy má úřad práce otevřeno.
20. Úředníci na úřadu práce nemají v poledne přestávku.
21. Mustafa volá ministrovi vnitra.
22. Mustafa volá, aby si domluvil schůzku.
23. Mustafa diktuje úřednici jméno, příjmení a číslo pasu.
24. Mustafa může přijít 12. června v půl jedenácté.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_16
Procvičujte věty, které můžete potřebovat na úřadě. Spojte.

1. Kdy máte
2. Chtěl bych se objednat
3. Potřebuju si vyřídit
4. Mám vyplnit
5. Nevím, kde se mám
6. Prosím vás, kde si můžu koupit
7. Musíte si vyměnit
8. Musím si vybrat peníze
9. Chtěla bych si prodloužit
10. A kdy to bude

A. zdravotní pojištění.
B. z bankomatu.
C. úřední hodiny?
D. kolek?
E. hotové?
F. peníze ve směnárně.
G. dlouhodobý pobyt.
H. tenhle formulář, nebo ten druhý?
I. podepsat.
J. na zítra odpoledne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_17

Josef Kubát má dneska náročný den. Seřaďte chronologicky (1–7), co všechno ho čeká.
Dneska mám náročný den.
_____ Ve tři čtvrtě na osm musím být u doktora na vyšetření.
_____ Ve tři čtvrtě na tři se sejdu s paní z pojišťovny, musím si zařídit pojištění.
_____ Ve čtvrt na jedenáct mám být na městském úřadě, musím si tam vyřídit živnosťák.
_____ Musím vstávat v půl sedmé, abych všechno stihnul. Od sedmi do osmi je nejhorší doprava.
_____ V půl deváté otvírají v bance, půjdu si založit účet.
_____ V půl páté jsem se objednal ke k holiči, potřebuju ostříhat vlasy i vousy.
_____ V půl jedné se sejdu s kamarádem, půjdeme spolu na oběd.
Uf, doufám, že to všechno stihnu!
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_18

ANO

OBČAS

NE

Kontroluješ každou hodinu e-maily?
Když máš schůzku, dodržuješ termín a chodíš včas?
Hraješ hry na mobilu nebo na počítači v pracovní době nebo ve škole?
Odkládáš někdy důležité věci na později?
Trávíš hodně času na facebooku?
Vypínáš si denně na určitý čas mobil?
Dáváš klíče nebo brýle vždycky na stejné místo?
Děláš vždycky nejdůležitější věci jako první?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_19

1. Co to znamená? Spojte.
1. omezovat/omezit
2. věnovat
3. odkládat/odložit
4. stíhat/stihnout
5. scházet se/sejít se
6. vyhazovat/vyhodit
7. rozdělovat/rozdělit

A. jít někam a tam být spolu s někým
B. dávat/dát
C. dávat/dát pryč
D. dělat/udělat včas
E. dělat/udělat později
G. dělat/udělat míň
H. dělat/udělat z toho menší části

2. Spojte vhodné výrazy.
1. omezovat/omezit
2. věnovat
3. uklízet/uklidit
4. stíhat/stihnout
5. scházet se/sejít se
6. vyhazovat/vyhodit
7. rozdělovat/rozdělit
8. dodržovat/dodržet
9. odkládat/odložit
10. trávit/strávit
11. nezapomínat/nezapomenout
12. povídat si/popovídat si

A. čas rodině a kamarádům
B. čas s rodinou a kamarády
C. věci podle důležitosti
D. nepotřebné věci
E. termíny
F. všechno, co si naplánujeme
G. s rodinou pravidelně u snídaně nebo u večeře
H. s kolegy
I. surfování na internetu, hraní her, povídání s kolegy…
J. věci vždycky na stejné místo
K. se odměnit
L. věci na později

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_19

1. Co to znamená? Spojte.
1. omezovat/omezit
2. věnovat
3. odkládat/odložit
4. stíhat/stihnout
5. scházet se/sejít se
6. vyhazovat/vyhodit
7. rozdělovat/rozdělit

A. jít někam a tam být spolu s někým
B. dávat/dát
C. dávat/dát pryč
D. dělat/udělat včas
E. dělat/udělat později
G. dělat/udělat míň
H. dělat/udělat z toho menší části

2. Spojte vhodné výrazy.
1. omezovat/omezit
2. věnovat
3. uklízet/uklidit
4. stíhat/stihnout
5. scházet se/sejít se
6. vyhazovat/vyhodit
7. rozdělovat/rozdělit
8. dodržovat/dodržet
9. odkládat/odložit
10. trávit/strávit
11. nezapomínat/nezapomenout
12. povídat si/popovídat si

A. čas rodině a kamarádům
B. čas s rodinou a kamarády
C. věci podle důležitosti
D. nepotřebné věci
E. termíny
F. všechno, co si naplánujeme
G. s rodinou pravidelně u snídaně nebo u večeře
H. s kolegy
I. surfování na internetu, hraní her, povídání s kolegy…
J. věci vždycky na stejné místo
K. se odměnit
L. věci na později

Čeština expres 4, lekce 9 ■ Manuál pro učitele

www.czechstepbystep.cz

Čeština expres 4_Lekce 9_Pracovní list_20
Označte, co je podle textu správně.

1. Často hledáme věci,
a) které dáváme na stejné místo.
b) které dáváme vždycky na jiné místo.
c) i přesto, že je dáváme na určité místo.

4. Když máme omezit čas, který strávíme surfováním na
webu a hraním her, musíme být na sebe
a) přesnější.
b) přísnější.
c) energičtější.

2. Čím víc věcí máme,
a) tím pravidelněji je používáme.
b) tím častěji je ztrácíme a musíme hledat.
c) tím míň musíme uklízet.

5. Když chceme věnovat čas rodině,
a) měli bychom každému věnovat kvalitní mobil.
a) měli bychom se omluvit, když nedodržíme termín.
c) měli bychom se scházet u jídla a vypínat přitom mobil.

3. Když něco odložíme, abych to vyřídili později,
a) je pravděpodobné, že to pak brzy uděláme.
b) je možné, že to pak už neuděláme.
c) je samozřejmé, že je to důležité.

6. Když tohle všechno dodržíme, budeme
a) mít víc času a budeme stíhat udělat víc práce.
b) budeme mít míň času a budeme stíhat udělat víc práce.
c) budeme mít víc času a budeme stíhat udělat míň práce.
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b) je možné, že to pak už neuděláme.
c) je samozřejmé, že je to důležité.

6. Když tohle všechno dodržíme, budeme
a) mít víc času a budeme stíhat udělat víc práce.
b) budeme mít míň času a budeme stíhat udělat víc práce.
c) budeme mít víc času a budeme stíhat udělat míň práce.
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Spojte imperfektivní/perfektivní slovesa z textu. Zapište je vpravo. Pak je použijte ve větách o sobě.
1. rozdělovat
2. dodržovat
3. trávit
4. vyhazovat
5. povídat si
6. omezovat
7. odkládat
8. zapomínat
9. stíhat
10. scházet se

A. omezit
B. dodržet
C. odložit
D. stihnout
E. zapomenout
F. sejít se
G. vyhodit
H. rozdělit
I. popovídat si
J. strávit

_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________
_____________________________/_____________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Čtěte text Jak ušetřit čas. Označte správné sloveso.
Máte málo času? Neomezujete/Nestíháte/Nevěnujete všechno, co byste chtěli nebo měli stihnout? Potřebovali byste, aby den
měl víc hodin? Možná není problém v tom, že by čas utíkal příliš rychle, ale v tom, že si svůj den neumíte správně zorganizovat.
Přečtěte si, co byste měli dělat:
1. Dávejte věci na stejné místo.
Možná nejvíc času ztrácíme/scházíme se/stíháme hledáním věcí, které nemají své pevné místo. Omezujte/Věnujte/Uklízejte
si věci na určité místo a mějte v nich pořádek.
2. Vyhoďte/Rozdělte/Odložte nepotřebné věci.
Čím víc věcí máme, tím hůř se v nich orientujeme. Nechte si jenom věci, které pravidelně vyhazujete/věnujete/používáte.
3. Neodkládejte vyřizování věcí.
Na věci, které odkládáte/stíháte/omezujete, budete mít později ještě méně času. Rozdělte si/Vyhoďte//Stihněte věci podle
důležitosti – nejdůležitější věci dělejte hned.
4. Některé věci nedělejte nebo omezte.
Víte, kolik času strávíte/věnujete/omezíte surfováním na internetu, komunikací na sociálních sítích, čtením e-mailů, hraním
her, díváním se na televizi, povídáním s kolegy…? Hodně? Pokud chcete ušetřit čas, buďte na sebe přísnější – zapněte
si/rozdělte si/vypněte si na určitou dobu mobil, čtěte si e-maily jenom dvakrát denně, vybírejte si předem televizní pořady, na
které se chcete dívat, a sami nezačínejte mimopracovní konverzaci.
5. Věnujte čas rodině a kamarádům.
Umíte trávit/věnovat/být čas s rodinou nebo přáteli efektivně? Věnujte se/Scházejte se/Omezujte s rodinou pravidelně u
snídaně a večeře a přitom si povídejte. Držte se však pravidla, že ke stolu nesmí mobily ani tablety, a také
nevypínejte/nezapínejte/nevyhazujte televizi. S přáteli si domluvte schůzku předem a dodržte termín. Přemýšlejte ale i o
tom, s kým se opravdu chcete vidět.
A když všechno toto uděláte, nevyhazujte/nerozdělujte/nezapomeňte se čas od času odměnit!
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Čtěte text Jak ušetřit čas. Označte správné sloveso.
Máte málo času? Neomezujete/Nestíháte/Nevěnujete všechno, co byste chtěli nebo měli stihnout? Potřebovali byste, aby den
měl víc hodin? Možná není problém v tom, že by čas utíkal příliš rychle, ale v tom, že si svůj den neumíte správně zorganizovat.
Přečtěte si, co byste měli dělat:
1. Dávejte věci na stejné místo.
Možná nejvíc času ztrácíme/scházíme se/stíháme hledáním věcí, které nemají své pevné místo. Omezujte/Věnujte/Uklízejte
si věci na určité místo a mějte v nich pořádek.
2. Vyhoďte/Rozdělte/Odložte nepotřebné věci.
Čím víc věcí máme, tím hůř se v nich orientujeme. Nechte si jenom věci, které pravidelně vyhazujete/věnujete/používáte.
3. Neodkládejte vyřizování věcí.
Na věci, které odkládáte/stíháte/omezujete, budete mít později ještě méně času. Rozdělte si/Vyhoďte//Stihněte věci podle
důležitosti – nejdůležitější věci dělejte hned.
4. Některé věci nedělejtenebo omezte.
Víte, kolik času strávíte/věnujete/omezíte surfováním na internetu, komunikací na sociálních sítích, čtením e-mailů, hraním
her, díváním se na televizi, povídáním s kolegy…? Hodně? Pokud chcete ušetřit čas, buďte na sebe přísnější – zapněte
si/rozdělte si/vypněte si na určitou dobu mobil, čtěte si e-maily jenom dvakrát denně, vybírejte si předem televizní pořady, na
které se chcete dívat, a sami nezačínejte mimopracovní konverzaci.
5. Věnujte čas rodině a kamarádům.
Umíte trávit/věnovat/být čas s rodinou nebo přáteli efektivně? Věnujte se/Scházejte se/Omezujte s rodinou pravidelně u
snídaně a večeře a přitom si povídejte. Držte se však pravidla, že ke stolu nesmí mobily ani tablety, a také
nevypínejte/nezapínejte/nevyhazujte televizi. S přáteli si domluvte schůzku předem a dodržte termín. Přemýšlejte ale i o
tom, s kým se opravdu chcete vidět.
A když všechno toto uděláte, nevyhazujte/nerozdělujte/nezapomeňte se čas od času odměnit!
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Mám doma moc věcí.

Nech si jenom věci, které pravidelně používáš.

Často něco odkládám na později.

Rozděl si věci podle důležitosti a ty důležité udělej
hned.

Pořád něco ztrácím.

Uklízej si věci na určité místo.

Často ztrácím čas, protože hraju hry v mobilu.

Vypni denně na určitou dobu mobil.

Často ztrácím čas, protože surfuju na internetu.

Čti maily jenom dvakrát denně a nauč se vypnout
počítač.

Moc se dívám na televizi.

Vybírej si předem televizní pořady, na které se chceš
dívat.

Často ztrácím čas, protože si v práci hodně povídám
s kolegy.

Nezačínej nikdy sám/sama mimopracovní konverzaci.
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Co byste poradili kamarádovi, který si stěžuje? Doplňte.
A. Uklízej si věci na určité místo.

B. Vybírej si předem televizní pořady, na které se chceš dívat.

C. Rozděl si věci podle důležitosti a ty důležité udělej hned.
E. Vybírej si předem televizní pořady, na které se chceš dívat.
používáš.

D. Vypni denně na určitou dobu mobil.
F. Nech si jenom věci, které pravidelně

G. Čti maily jenom dvakrát denně a nauč se vypnout počítač.

1. Často něco odkládám na později. – _____
2. Často ztrácím čas, protože hraju hry v mobilu. – _____
3. Často ztrácím čas, protože si v práci hodně povídám s kolegy. – _____
4. Často ztrácím čas, protože surfuju na internetu. – _____
5. Mám doma moc věcí. – _____
6. Pořád něco ztrácím. – _____
7. Moc se dívám na televizi. – _____
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Doplňte výrazy do textu.
▲správně zorganizovat
▲ ušetřit čas

▲na stejné místo

▲trávit čas
▲tím hůř

▲čas od času

▲ nejdůležitější věci

▲nezapínejte televizi
▲málo času

▲dvakrát denně

Jak ušetřit čas
Máte 1. ……………………………………………………..? Nestíháte všechno, co byste chtěli nebo měli stihnout?
Potřebovali byste, aby den měl víc hodin? Možná není problém v tom, že by čas utíkal příliš rychle, ale v tom, že
si svůj den neumíte 2. ……………………………………………………..? Přečtěte si, co byste měli dělat:
1. Dávejte věci 3. ……………………………………………………...
Možná nejvíc času ztrácíme hledáním věcí, které nemají své pevné místo. Uklízejte si věci na určité místo a
mějte v nich pořádek.
2. Vyhoďte nepotřebné věci.
Čím víc věcí máme, 4. …………………………………………………….. se v nich orientujeme. Nechte si jenom
věci, které pravidelně používáte.
3. Neodkládejte vyřizování věcí.
Na věci, které odkládáte, budete mít později ještě méně práce. Rozdělte si věci podle důležitosti –
5. …………………………………………………….. dělejte hned.
4. Některé věci nedělejte nebo omezte.
Víte, kolik času strávíte surfováním na internetu, komunikací na sociálních sítích, čtením e-mailů, hraním her,
díváním se na televizi, povídáním s kolegy…? Hodně? Pokud chcete 6. …………………………………………….,
buďte na sebe přísnější – vypněte si na určitou dobu mobil, čtěte si e-maily jenom 7. ………………………………,
vybírejte si předem televizní pořady, na které se chcete dívat, a sami nezačínejte mimopracovní konverzaci.
5. Věnujte čas rodině a kamarádům.
Umíte 8. ……………………………………………………..s rodinou nebo přáteli efektivně? Scházejte se s rodinou
pravidelně u snídaně a večeře a přitom si povídejte. Držte se však pravidla, že ke stolu nesmí mobily ani tablety,
a také 9. ……………………………………………………..……… S přáteli si domluvte schůzku předem a dodržte
termín. Přemýšlejte ale i o tom, s kým se opravdu chcete vidět.
A když všechno toto uděláte, nezapomeňte se 10. ……………………………………………………..odměnit!
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Jak ušetřit čas
Máte málo času? Nestíháte všechno, co byste chtěli nebo měli stihnout? Potřebovali byste, aby den měl víc
hodin? Možná není problém v tom, že by čas utíkal příliš rychle, ale v tom, že si svůj den neumíte správně
zorganizovat. Přečtěte si, co byste měli dělat:
1. Dávejte věci na stejné místo.
Možná nejvíc času ztrácíme hledáním věcí, které nemají své pevné místo. Uklízejte si věci na určité místo
a mějte v nich pořádek.
2. Vyhoďte nepotřebné věci.
Čím víc věcí máme, tím hůř se v nich orientujeme. Nechte si jenom věci, které pravidelně používáte.
3. Neodkládejte vyřizování věcí.
Na věci, které odkládáte, budete mít později ještě méně práce. Rozdělte si věci podle důležitosti – nejdůležitější
věci dělejte hned.
4. Některé věci nedělejte nebo omezte.
Víte, kolik času strávíte surfováním na internetu, komunikací na sociálních sítích, čtením e-mailů, hraním her,
díváním se na televizi, povídáním s kolegy…? Hodně? Pokud chcete ušetřit čas, buďte na sebe přísnější –
vypněte si na určitou dobu mobil, čtěte si e-maily jenom dvakrát denně, vybírejte si předem televizní pořady, na
které se chcete dívat, a sami nezačínejte mimopracovní konverzaci.
5. Věnujte čas rodině a kamarádům.
Umíte trávit čas s rodinou nebo přáteli efektivně? Scházejte se s rodinou pravidelně u snídaně a večeře a přitom
si povídejte. Držte se však pravidla, že ke stolu nesmí mobily ani tablety, a také nezapínejte televizi. S přáteli si
domluvte schůzku předem a dodržte termín. Přemýšlejte ale i o tom, s kým se opravdu chcete vidět.
A když všechno toto uděláte, nezapomeňte se čas od času odměnit!
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Poslouchejte. Co je, nebo není pravda?
1. Jarčin syn má starosti.

ANO/NE

2. Jarčin syn je nepořádný.

ANO/NE

3. Jarčin syn nechce doma pomáhat.

ANO/NE

4. Jarka synovi neumí poradit.

ANO/NE

5. Jarčina kamarádka má taky syna.

ANO/NE

6. Jarčina kamarádka pořád někomu telefonuje.

ANO/NE

7. Jarčina kamarádka myslí, že mladí lidé jsou všichni stejní.

ANO/NE
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Jméno:

Komu nejčastěji voláš? Proč?
Komu někdy radíš? Proč?
Komu obvykle vyprávíš vtipy?
Komu si nejčastěji stěžuješ? Na co?
Komu nejčastěji pomáháš? S čím?
Ke komu nejčastěji chodíš na návštěvu?
Komu nejčastěji píšeš e-maily?
Komu nejradši dáváš dárky? Jaké?
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1. Označte správné formy dativu sg. a pl.
Doris: Dneska nejdu do práce, ale stejně nevím, co udělat dřív.
Leoš: Jakto? Budeš celý den doma, ne?
Doris: Doma? Ani náhodou! Ráno musím jít k doktora/doktorem/doktorovi a pak k babičce/babičky/babičku.
Musím jí dát léky. Potom půjdu ke kamarádku/kamarádce/kamarádky. Bude s dětmi péct dort, tak jsem jí řekla,
že jim pomůžu. O víkendu pojedou k jejich dědu/dědovi/dědou, chtějí mu pogratulovat
k narozeniny/narozeninách/narozeninám. Je mu už 95 let.
Leoš: Aha. Tak já jdu.
Doris: Počkej, a kdy přijdeš?
Leoš: Dneska přijdu trochu později, chci po práci zajít k bratra/bratrem/bratrovi. Volal mi a stěžoval si mi, že má
problémy s počítačem, tak potřebuje, abych mu poradil. Jo, a prosím tě, nezapomeň říct dětem/děti/dětmi, aby si
uklidily pokoj. A taky řekni lidé/lidem/lidmi v domě, aby zavírali dveře. Minulý týden někdo ukradl
sousedům/sousedi/sousedů prádlo na balkoně!
Doris: A ty nezapomeň říct kolegům a kolegyním/kolegů a kolegyní/kolegové a kolegyně, že v neděli grilujeme.
A taky bys mohl konečně říct šéfa/šéfem/šéfovi, aby ti zvýšil plat…
2. Procvičujte krátké formy osobních zájmen v dativu sg. a pl. Podtržené formy nahraďte zájmeny.
Například: Doris říká Leošovi, že dneska nejde do práce. – Říká mu, že dneska nejde do práce.
1. Doris musí dát babičce léky. – Musí ______ dát léky.
2. Doris slíbila kamarádce a jejím dětem pomoc s dortem. – Slíbila ______ pomoc s dortem.
3. Kamarádka pojede o víkendu gratulovat dědovi k narozeninám. – Pojede ______ gratulovat k narozeninám.
4. Leošův bratr si stěžoval Leošovi. – Stěžoval si ______
5. Leoš chce bratrovi poradit. – Chce ______ poradit.
6. Leoš vzkazuje dětem, aby si uklidily pokoj. – Vzkazuje _____, aby si uklidily pokoj.
7. Leoš říká, že někdo sousedům ukradl prádlo z balkonu. – Říká, že někdo ______ ukradl prádlo z balkonu.
8. Doris chce, aby Leoš řekl šéfovi, že chce vyšší plat. – Doris chce, aby ______ řekl, že chce vyšší plat.
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Pane, tohle máte špatně vyplněné.
A navíc ještě potřebujete…

… a kopii řidičského průkazu.

… potvrzení z finančního úřadu …

Potřebuju tam něco vyřídit.

Dneska musím jít na úřad.

Ty jdeš zase na úřad?

Pájo?!

Tak tady to podepište a je to. – Uf!

Dobrý den.

To bylo strašné. Už nikdy žádné úřady!

… smlouvu o zdravotním pojištění …

… potvrzení od zaměstnavatele …

… razítko od úřadu práce …

Půjdu radši na trénink.
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Doplňte komiks.
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