
KONVERZACE, lekce 4_Kam jedeš, Christiane: 

Aktivity: 

Hrací kostka - časování sloves pohybu: 

Studenti trénují časování nových sloves pohybu pomocí kostky, viz lekce 3. Přidávají k 
tomu kontext. Např.: JÁ - NEJET= Já nejedu + kontext (do školy autobusem). 

(PŘÍLOHA 1) 

Popis obrázků:  

Studenti dělají otázky a ptají se ostatních, nebo pracují v páru a ptají se navzájem. 

(PŘÍLOHA 2) 

Jak se dostanu? 

Studenti pracují v páru, každý dostane jinou verzi mapy a ptají se na místa, jejichž 
označení v mapě chybí. Pak je dopíšou na správné místo. Výchozí bod je označen červenou 
šipkou. 

(PŘÍLOHA 3) 

Turistický průvodce: 

Pracovní list na téma procházka po Praze. V pracovním listu je použita mapa ze serveru 
http://mapy.cz. Studenti také mohou pracovat s mapou online. (Lze vyměnit za mapu 
jakéhokoliv většího města a použít pro kurzy nejen v Praze.) 

(PŘÍLOHA 4) 

Vyfoťte se s: 

Studenti dostanou tabulku a mají za úkol během procházky po městě udělat několik selfie 
fotek. Fotky pak nasdílí učiteli do společného chatu, například na WhatsApp. 

(PŘÍLOHA 5) 

Speed dating:  

Studenti prostřednictví otázek zjišťují, jak jejich spolužáci jezdí do školy, kde bydlí atd. 

(PŘÍLOHA 6)  
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PŘÍLOHA 2: 
Vymyslete otázky pro obrázek: 

Jak…? Kdo…? Kam…? Co…? Jaký/jaká/jaké…? 
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PŘÍLOHA 3: 
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STUDENT A: 
Jak se dostanu do muzea, na náměstí, do 
školy a do parku? 
Ptejte se spolužáka, pak napište do mapy. 
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STUDENT B: 
Jak se dostanu do hotelu, na ambasádu, do 
kina a do obchodu? Ptejte se spolužáka, pak 
zapište do mapy. 



PŘÍLOHA 4: 

 

Procházka po Praze: 

Jste turistický průvodce a musíte vymyslet ideální procházku po Praze. Procházku 

zakreslete do mapy. Pak trasu prezentujte ostatním studentům.  

 

Odkud kam jdete/jedete?  

 

Jak jedete? tramvají? Metrem? 

 

Jaké historické památky uvidíte? 

 

 

Jak dlouho to trvá? 
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PŘÍLOHA 5: 

 
 
PŘÍLOHA 6: 

Připravuje se 

 
 

Popis fotky:  ✔ 
Vtipná fotka se sochou. 😂  

Fotka u podzimního stromu. 🍂  

Fotka před kostelem. ⛪  

Selfie se spolužákem/spolužačkou. 👫  

Fotka s učitelkou. 👩  

Fotka před ambasádou. 🏤  

Selfie v tramvaji. 🚋  

Fotka před kavárnou. ☕  


