
4 KAM JEDEŠ, CHRISTIANE – MANUÁL 

Slovní zásoba: 

- dopravní prostředky: metro, vlak, autobus, kolo, motorka, letadlo, áčko, béčko, céčko, 

tramvaj, auto, jít pěšky, taxík 

- směry: nahoru, dolů, doprava, doleva, rovně, blízko, daleko 

- obchody a místa ve městě: drogerie, papírnictví, květinářství, supermarket, obchod, 

zlatnictví, ambasáda, policie, lékárna, tabák, park, kavárna, restaurace, náměstí, kostel, 

hotel, pošta, kino, divadlo, letiště, nádraží, zastávka, stanice, zahrada, škola, bazén, 

hřbitov, socha, kašna, elektro, knihkupectví, obuv, hřiště, les, nemocnice, oční optika, 

řeka, most, křižovatka, semafor, muzeum, centrum, galerie 

- památky v Praze: Národní divadlo, Pražský hrad, Prašná brána, Tančící dům, Staronová 

synagoga, Vyšehrad, Obecní dům, Petřín, Národní divadlo, Václavské náměstí, Orloj, 

Karlův most 

Gramatika: 

- slovesa: jít, jet, muset, vidět, vědět, přestupovat, vystupovat, nastupovat, trvat 

- pády: 2.pád, 4. pád, 7. pád (jet + čím) 

- předložky: na, do, vedle, u 

Extra materiály a aktivity ke cvičením v učebnici: 

4.1 DOPRAVA 

cv. 1–4: chodička, obracečka na dopravní prostředky (PŘÍLOHA 1) 

4.2 VE MĚSTĚ 

cv. 1: Chodička, obracečka na místa – několik míst je zde navíc, nejsou v učebnici. 
(PŘÍLOHA 2) 

cv. 2–5: S mají 2 kartičky se slovy NA a DO, zvedají je podle míst, která říká U. 

cv. 6: S si vylosují obrázek obchodu a: a) popíšou ho, ostatní hádají, b) sehrají scénku 
„Ahoj, kam jdeš?“ „Jdu....“  „Proč?“ „Protože potřebuju…“ (PŘÍLOHA 3) 



4.3 ORIENTACE V PRAZE 

cv. 1: poslech – řešení pro U 

Christian bydlí v Praze 6. Jeho adresa je Sušická 36, 160 00 Praha.  

Christian bydlí blízko zastávky Sušická. Do školy jede autobusem číslo 131 na zastávku 

Hradčanská, to je konečná zastávka. Ve stanici Hradčanská přestupuje na metro A a jede 

na stanici Můstek (směr Depo Hostivař). Tam přestupuje na tramvaj číslo 6 a jede čtyři 

zastávky na zastávku Štěpánská. Tam vystupuje a jde 5 minut pěšky do školy. Cesta trvá 

40 minut.  

cv. 1: dotazník, kde bydlíš – ve dvojicích (PŘÍLOHA 4) 

cv. 2: Obracečka na směry + spojovačka na lavici. (PŘÍLOHA 5) U nalepí obrázek města na 
dveře mimo třídu, S musí nosit informace zapisovateli, ten dělá věty např. „Uprostřed je 
kašna,…“  

cv. 5: obrázky míst v Praze na chodičku, popis (PŘÍLOHA 6) 

další aktivity:  

- práce s jízdním řádem tramvaje + otázky typu: Karlovo náměstí–Invalidovna  

a) Kolik je to stanic?  b) Jak dlouho jedu?  c) Kdy to teď jede?  

b) práce s mapou Prahy – dialogy 

- práce s plánkem metra a tramvají – dialogy 

- S pracují ve dvojicích, každý z nich má plánek města, ale mají v něm různé informace. 

Cílem je doplnit chybějící informace do plánku, doptávají se zády k sobě. 
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METRO A METRO B

METRO C AUTOBUS 

AUTO KOLO

TRAMVAJ LETADLO

PĚŠKY MOTORKA

VLAK
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PŘÍLOHA 3 





PŘÍLOHA 4 
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VÝSLOVNOST V PRACOVNÍM SEŠITĚ: NÁVOD + ŘEŠENÍ (U čte, nebo pouští nahrávku) 

PS str. 37–39 

1. Poslouchejte a doplňte chybějící hlásky, potom čtěte a zkontrolujte: 

Poslech dialogů z učebnice str. 66 (nahrávka: 04.1_1). Dialogy čte pomalu U, nebo pouští 

nahrávku. S doplňjí hlásky. Učebnice je zavřená. Potom kontrolujou v učebnici, čtou 

společně / po skupinách / dvojicích. Pozor na přízvuk. Primárně jsou akcentovány vokály. 

Vynechána jsou měkká i, ale i ypsilon. Žáci by si měli uvědomit, že zvukově mezi nimi není 

rozdíl, jsou to pouze různé grafémy, zároveň se můžou začít seznamovat s tvrdými a 

měkkými konsonanty.  

2. Doplňte hlásky: 

U pomalu čte, nebo pouští nahrávku, S doplňujou hlásky. Učebnice je zavřená.  

dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát, sto   

3. Doplňte diakritiku a zařaďte slova podle symbolů: 

S poslouchají nahrávku, doplňují nejdřív diakritiku, následně kontrolují a porovnávají 

ve dvojicích/společně. Po kontrole si správná řešení schovají a doplní podle poslechu do 

tabulky k symbolům. Nakonec společně / po dvojicích / jednotlivcích čtou. Nakonec můžou 

vymýšlet věty se slovy a správně je přečíst.  

Správné řešení možno promítnout nebo kontrolovat podle učebnice. 

Řešení: 

4. Co je ve městě? Poslouchejte a doplňte hlásky do slov, potom čtěte: 

U čte, nebo pouští nahrávku, S poslouchají, doplňují hlásky. 

náměstí – divadlo – restaurace – nádraží – bazén – hřiště – supermarket – galerie – škola – 

pošta – kino – park – nemocnice – kostel – letiště – hotel – zastávka – obchod – stanice – 

kavárna

• • • • − • • • − • − • − •

park hřiště bazén divadlo náměstí zastávka

škola letište nádraží kavárna

pošta stanice

kino

kostel

hotel


