
KONVERZACE, lekce 3_Píšeme dneska test: 

Aktivity: 

Rozvrh: 

Podobná aktivita je i v manuálu k učebnici, proto jsme ji modifikovali. Studenty rozdělíme 
do dvojic a každému dáme jednu variantu rozvrhu. Naučíme studenty základní řadové 
číslovky: první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá (hodina) a používáme je ve 4.pádě. Co máme 
dnes první hodinu? První hodinu máme češtinu atd. (Aktivita pracuje s reálnější slovní 
zásobou běžných českých dětí ve škole a je vhodná pro šikovnější st 

(PŘÍLOHA 1) 

Dotazník: 

Nejdříve vyplní odpovědi za sebe, pak se ptají spolužáka a píší odpovědi. Trénují tak 
všechny tři formy přítomného času jednotného čísla: já, ty, on/ona.  

(PŘÍLOHA 2) 

Hrací kostka, trénink časování: 

Studenty rozdělíme do dvojic, nebo menších skupin. Každá má balíček probíraných sloves 
a hrací kostku. Dokola si tahají slovesa a hází kostkou a říkají správnou formu. Na kostce 
každé číslo znamená jednu osobu: JÁ - 1, TY - 2 atd. Pro lepší porozumění můžeme dané 
osoby na kostku nalepit. (Pro lepší uvědomění 4 skupin časování můžeme nejdřív slovesa 
rozdělit do 4 skupin a časovat je podle skupin postupně.)  

(PŘÍLOHA 3) 

Pantomima:  

Jeden ze studentů předvádí sloveso a ostatní hádají, jaké. Lze také použít na pravidla, co 
můžeme a nesmíme dělat ve třídě. 

Trénink 4.pádu:  

V pytlíčku mám různé předměty, které si studenti postupně tahají a říkají, co mají. Např.: 
„Mám zelenou fixu.“  

Přijela tetička z Číny - 4.pád: 

Viz lekce 0, jen používáme větu: “V penálu mám…” a trénujeme tak 4.pád. 

Práce s dialogem: 

Dialog na téma: Co můžeme a nemůžeme dělat ve třídě? (Slovesa z učebnice ze strany 
64.) Dialog máme ve třech verzích. První mohou studenti jen číst a hrát ve dvojicích, do 
druhého doplňují formy sloves a třetí může být poslech, který učitel čte a studenti doplňují. 
Lze libovolně kombinovat. (PŘÍLOHA 4) 

Popisování obrázků: 

Co dělají děti/studenti ve škole? Jaké místo ve škole to je a co tam dělají? Co musíme, 
můžeme a nesmíme dělat ve škole? Můžeme popisovat dohromady, nebo studenti popisují 
v párech. 

(PŘÍLOHA 5) 



PŘÍLOHA 1: 

STUDENT A: 

Student 1:Co máme dnes první/druhou/třetí/čtvrtou/pátou hodinu?  

Student 2:První/druhou/třetí/čtvrtou/pátou hodinu máme… 

ROZVRH HODIN 

 1. 2. 3. 4. 5. 

PO  M AJ VV VV 

ÚT CH  ČJ D TV 

ST  ČJ PŘ IT HV 

ČT AJ ČJ  Z D 

PÁ PŘ M ČJ F  

 

!"—------------------------------------------------------------------------------- 

STUDENT B: 

Student 1:Co máme dnes první/druhou/třetí/čtvrtou/pátou hodinu?  

Student 2:První/druhou/třetí/čtvrtou/pátou hodinu máme… 

ROZVRH HODIN 

 1. 2. 3. 4. 5. 

PO ČJ M  VV VV 

ÚT CH Z ČJ  TV 

ST M ČJ  IT HV 

ČT  ČJ ČJ Z D 

PÁ PŘ M ČJ  TV 



 

PŘÍLOHA 2: 

Otázka: Já: Spolužák: 

Kdy studuješ?   

Co čteš?   

Co posloucháš?   

Kdy píšeš domácí 
úkoly? 

  

Díváš se na seriály?   

Sportuješ často?   

Co svačíš?   

Maluješ někdy?   

Zpíváš dobře?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 3: 

! 

studovat učit se psát 

poslouchat dívat se mluvit 

hlásit se svačit telefonovat 

odpovídat počítat malovat 

mít být oblékat se 

stříhat sportovat cvičit 

číst ptát se odpočívat 

lepit zpívat přezouvat se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PŘÍLOHA 4: 

 

Li je ve třídě nová a ptá se Káti, co může ve třídě dělat: 

Čtěte dialog: 

Li: Ahoj Káťo, prosím tě, můžeme o hodině jíst? Mám strašný hlad. 

Káťa: Ne, to nemůžeme. Svačíme o přestávce. Ale myslím, že pít můžeme. 

Li: To je fajn. A co mobil? Můžeme používat mobil? Musím napsat mamince. 

Káťa: Taky jenom o přestávce. O hodině musíme psát, číst a když chceš mluvit, 
musíš se hlásit. 

Li: Aha, díky. 

 

Li je ve třídě nová a ptá se Káti, co může ve třídě dělat: 

Doplňte tvary do dialogu: 

nemůžeme musíš  Můžeme Musím můžeme musíme 

Li: Ahoj Káťo, prosím tě, ________ o hodině jíst? Mám strašný hlad. 

Káťa: Ne, to ________. Svačíme o přestávce. Ale myslím, že pít můžeme. 

Li: To je fajn. A co mobil? ________ používat mobil? ________ napsat mamince. 

Káťa: Taky jenom o přestávce. O hodině ________ psát, číst a když chceš mluvit, 
________ se hlásit. 

Li: Aha, díky. 

 

Li je ve třídě nová a ptá se Káti, co může ve třídě dělat: 

Poslouchejte a doplňte dialogu: 

Li: Ahoj Káťo, prosím tě, ________ o hodině jíst? Mám strašný hlad. 

Káťa: Ne, to ________. Svačíme o přestávce. Ale myslím, že pít můžeme. 

Li: To je fajn. A co mobil? ________ používat mobil? ________ napsat mamince. 

Káťa: Taky jenom o přestávce. O hodině ________ psát, číst a když chceš mluvit, 
________ se hlásit. 

Li: Aha, díky. 

 



PŘÍLOHA 5: 

! 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


