
10 CO BUDEŠ DĚLAT O VÍKENDU – MANUÁL 

Slovní zásoba: 

- slovesa: zařizovat, stěhovat se 

- podstatná jména: návštěva, výstava, galerie, obchodní centrum, moře, řeka, jezero, 

ostrov, kopec, hora, poukaz, památka, katedrála 

- časové údaje: zítra, pozítří, příští týden/měsíc/ rok, až budu v důchodu, za 10 let, až 

budu dospělý 

- bydlení:  

- části domu: kuchyň, koupelna, ložnice, pokoj, obývací pokoj, obývák, chodba, garáž, 

sklep, balkon, terasa, dětský pokoj, jídelna, pracovna, zahrada, střecha, zeď, patro, 

přízemí 

- vybavení: lednice, postel, záchod, umyvadlo, křeslo, vana, lampa, květina, skříň, váza, 

pohovka, mikrovlnka, police, stolek, trouba, nábytek, konferenční stolek, knihovna, 

krabice 

Gramatika: 

- budoucí čas 

- kam? – do/na/k 

- kondicionál 

Extra materiály a aktivity ke cvičením v učebnici: 

10.1 PLÁNY NA VÍKEND 

cv. 6 

- „Co budete dělat o víkendu?“ – poslech s vynechanými částmi „kam“ (PŘÍLOHA 1) 

cv. 11 

- časové údaje (PŘÍLOHA 2) 

- slovesa obrázky (PŘÍLOHA 3) 

10.2 BYDLENÍ 

cv. 1–3: 

- slovní zásoba – obrázky (PŘÍLOHA 4) 



- křížovka (PŘÍLOHA 5) 

cv. 4 

- text – poslech (PŘÍLOHA 6) 

10.3 PŘEDSTAVTE SI, ŽE...  

cv. 1: poslech – řešení pro U 

Učitel Jan: Představte si, že jste vyhráli poukaz na dovolenou. Kam byste jeli? A co byste 

tam dělali? 

Li: Já bych letěla na Krétu. Chtěla bych vidět nějaké antické památky. Každý den bych 

plavala v moři a jedla bych řecký salát. 

Emil: Já bych letěl do Říma. Navštívil bych Koloseum a Vatikán. Bydlel bych v luxusním  

hotelu a každý den bych jedl pizzu. 

Christian: Já bych jel do Barcelony. Šel bych se podívat na katedrálu Sagrada Familia, pak 

bych si dal nějaké typické španělské jídlo a večer bych šel na fotbal. 

Káťa: Já bych letěla do Paříže. Navštívila bych Eiffelovku a šla bych na výstavu do Louvru. 

Nakonec bych koupila tři kila makronek a přinesla bych je v pondělí do školy. 



PŘÍLOHA 1 

Pátek odpoledne ve škole 

Učitel Jan: Co budete dělat o víkendu? 

Emil: V sobotu pojedeme s rodiči ……………………………………… Moc se těším. A v neděli půjdu 
……………………………………… budeme se dívat na nějaký film. 

Káťa: Já půjdu zítra ……………………………………… angličtiny. A v nedě l i pojedu 
……………………………………… Potřebuju nějaké nové zimní oblečení. 

Li: Moji rodiče nebudou o víkendu doma, poletí ……………………………………… Tak půjdu 
……………………………………… a budu tam spát.  

Christian: Já půjdu v sobotu ………………………………………………… Alfonse Muchy. A v neděli budu 
doma a budu hrát počítačové hry. 

_________________________________________________________________________ 

Pátek odpoledne ve škole 

Učitel Jan: Co budete dělat o víkendu? 

Emil: V sobotu pojedeme s rodiči ……………………………………… Moc se těším. A v neděli půjdu 
……………………………………… budeme se dívat na nějaký film. 

Káťa: Já půjdu zítra ……………………………………… angličtiny. A v nedě l i pojedu 
……………………………………… Potřebuju nějaké nové zimní oblečení. 

Li: Moji rodiče nebudou o víkendu doma, poletí ……………………………………… Tak půjdu 
……………………………………… a budu tam spát.  

Christian: Já půjdu v sobotu ………………………………………………… Alfonse Muchy. A v neděli budu 
doma a budu hrát počítačové hry. 

_________________________________________________________________________ 

Pátek odpoledne ve škole 

Učitel Jan: Co budete dělat o víkendu? 

Emil: V sobotu pojedeme s rodiči ……………………………………… Moc se těším. A v neděli půjdu 
……………………………………… budeme se dívat na nějaký film. 

Káťa: Já půjdu zítra ……………………………………… angličtiny. A v nedě l i pojedu 
……………………………………… Potřebuju nějaké nové zimní oblečení. 

Li: Moji rodiče nebudou o víkendu doma, poletí ……………………………………… Tak půjdu 
……………………………………… a budu tam spát.  

Christian: Já půjdu v sobotu ………………………………………………… Alfonse Muchy. A v neděli budu 
doma a budu hrát počítačové hry. 



PŘÍLOHA 2 

ZÍTRA POZÍTŘÍ

PŘÍŠTÍ TÝDEN PŘÍŠTÍ MĚSÍC

PŘÍŠTÍ ROK ZA 10 LET

PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ PŘÍŠTÍ STŘEDU

PŘÍŠTÍ PÁTEK PŘÍŠTÍ NEDĚLI

ZA ROK ZA TÝDEN

AŽ BUDU DOSPĚLÝ AŽ BUDU V DŮCHODU



PŘÍLOHA 3 





PŘÍLOHA 4 





PŘÍLOHA 5 
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Řešení pro U: 

1. U M Y V A D L O

2. S T Ů L

3. J Í D E L N A

4. Z Á CH O D

5. N Ů Ž

6. M I K R O V L N K A

=

7. L A M P A

8. D Ů M

9. P O K O J

10. P O H O V K A

11. T R O U B A

12. V A N A

13. L E D N I C E



PŘÍLOHA 6 

Káťa vypráví 

Za měsíc se budeme stěhovat. Teď bydlíme v malém …………….. na Žižkově, ale rodiče koupili 
…………….. v Uhříněvsi. Není to daleko, ale nejezdí tam metro, tak budu jezdit do školy 
vlakem, nebo autobusem. 

Ten dům je moc hezký. Má dvě …………….., ale není moc velký. Kolem něj je krásná velká 
……………... Taťka říká, že jednou tam budeme mít ……………... 

V přízemí je velká …………….. a ……………..……………... V prvním patře je …………….. a tři 
……………... Bude tam …………….. rodičů, tátova …………….. a můj ……………... Už se těším, až to 
tam budeme zařizovat. Všechno bude nové a moderní a každá …………….. bude mít jinou 
barvu.  

Můj pokoj bude mít zelené …………….. a bílý ……………... Bude tam velká pohodlná …………….., 
…………….. a psací stůl. Uprostřed pokoje bude velký měkký …………….. a pod oknem 
…………….., ve kterém si budu moct každý den před spaním číst.  

Mamka říká, že nejlepší místo bude ……………... Uprostřed bude …………….., …………….. a velká 
televize, aby se mohla dívat na seriály. Taky tam bude obrovská …………….., protože máme 
opravdu hodně knih. Teď je máme v krabicích ve …………….., protože tady v bytě pro ně není 
už žádné místo. 

Taťka se moc těší na novou ……………... Hrozně rád vaří a miluje, když k nám chodí na 
návštěvu rodina a kamarádi. Nejlepší to bude v létě, protože budeme moct dělat party na 
zahradě a grilovat. 

_________________________________________________________________ 

Káťa vypráví 

Za měsíc se budeme stěhovat. Teď bydlíme v malém …………….. na Žižkově, ale rodiče koupili 
…………….. v Uhříněvsi. Není to daleko, ale nejezdí tam metro, tak budu jezdit do školy 
vlakem, nebo autobusem. 

Ten dům je moc hezký. Má dvě …………….., ale není moc velký. Kolem něj je krásná velká 
……………... Taťka říká, že jednou tam budeme mít ……………... 

V přízemí je velká …………….. a ……………..……………... V prvním patře je …………….. a tři 
……………... Bude tam …………….. rodičů, tátova …………….. a můj ……………... Už se těším, až to 
tam budeme zařizovat. Všechno bude nové a moderní a každá …………….. bude mít jinou 
barvu.  

Můj pokoj bude mít zelené …………….. a bílý ……………... Bude tam velká pohodlná …………….., 
…………….. a psací stůl. Uprostřed pokoje bude velký měkký …………….. a pod oknem 
…………….., ve kterém si budu moct každý den před spaním číst.  

Mamka říká, že nejlepší místo bude ……………... Uprostřed bude …………….., …………….. a velká 
televize, aby se mohla dívat na seriály. Taky tam bude obrovská …………….., protože máme 
opravdu hodně knih. Teď je máme v krabicích ve …………….., protože tady v bytě pro ně není 
už žádné místo. 

Taťka se moc těší na novou ……………... Hrozně rád vaří a miluje, když k nám chodí na 
návštěvu rodina a kamarádi. Nejlepší to bude v létě, protože budeme moct dělat party na 
zahradě a grilovat. 



VÝSLOVNOST V PRACOVNÍM SEŠITĚ: NÁVOD + ŘEŠENÍ (U čte, nebo pouští 

nahrávku) 

PS str. 103–104 

1. Poslouchejte a doplňte správné hlásky. Pak čtěte: 

S poslouchají dialog z učebnice na str. 201 (nahrávka 10.1_1) po částech a doplňují správné 

hlásky.  

2. Poslouchejte a doplňte diakritiku. Pak správně čtěte: 

U čte, nebo pouští nahrávku, S poslouchají a doplňují diakritiku.  

3. Poznáte, která slova jsou ve cvičení? Poslouchejte, doplňte souhlásky, potom 

kontrolujte a čtěte, pozor na přízvuk: 

S hádají, která slova by mohla být ve cvičení. Možno doplňovat konsonanty podle poslechu, 

nebo hrát jako šibenici.  

Řešení: 

1. lednice   8. lampa   15. stole 

2. postel   9. květina 

3. záchod   10. skříň 

4. umyvadlo   11. váza 

5. vana   12. pohovka 

6. křeslo   13. mikrovlnka 

7. vana   14. police 


