
KONVERZACE, lekce 5_Máš bratra nebo sestru: 

Aktivity: 

Hádání členů rodiny: 

Každý student si vytáhne jednoho člena rodiny a musí ho popsat tak, aby ostatní studenti 
uhodli, o koho jde. Např.: Babička - maminka mojí sestry, strýc - bratr mého tatínka, atd. 
(Vhodné pro šikovnější studenty.) 

(PŘÍLOHA 1) 

Přidej slovo - Mám velkou rodinu: 

Učitelka začne a napíše na tabuli větu: Mám velkou rodinu. Můj… Dál už musí pokračovat 
studenti. Každý student přidá jedno slovo a pomalu skládají rodinu dohromady. Např.: Můj 
+ tatínek + se jmenuje + Josef. Je + kuchař. Mám + mladší + sestru. Atd. Učitel hraje s 
nimi a může hru trošku korigovat. Hlavně hlídá správné formy slov. 

Trénink přídavných jmen: 

Používáme obrázky a slova z manuálu k učebnici Levou zadní I. Aktivity se dají různě 
obměňovat a také si je zahrát jako soutěž na týmy. 

Pantomima: Jedna studentka si vytáhne slovo, předvádí a ostatní slovo hádají.  

Protiklad: Jeden student si vytáhne slovo a ostatní musí říct protiklad. 

Kreslení: Jeden student kreslí na tabuli/papír a ostatní hádají přídavné jméno. 

Trénink 6.pádu: 

Kde jsem a co tam vidím: 

Student si vytáhne jedno místo (restaurace) a říká, co tam vidí: “Vidím stůl, židle, servírku, 
jídlo, pití…” Ostatní hádají, kde je: “Jsi v restauraci.” 

(PŘÍLOHA 2) 

Přijela tetička z číny - Kde jsem: 

Se stejnými kartičkami (lze i bez nich) hrajeme opakovačku dokola. Studenti postupně 
přidávají místa a říkají, kde jsou. Vždy ale musí nejdřív zopakovat místa, které řekli 
studenti před nimi. Např.: První student má kartičku škola a říká: “Dnes jsem ve škole.” 
Druhý student má kartičku nemocnice a říká: “Dnes jsem ve škole a v nemocnici.” Atd. 

Tipovačka: 

Vyberu jakýkoliv různorodý obrázek, který se váže k tématu a je na něm hodně lidí a věcí. 
Studentům řeknu: “Mám obrázek, je to ve městě. Hádejte, co a kdo tam asi je?” Píšu na 
tabuli jejich tipy, za správné dávám bod. Pak porovnáme s realitou. 

(PŘÍLOHA 3) 

Opakování slovesa chtít: 

Studující na jednu půlku papíru nakreslí, co chtějí a na druhou, co nechtějí. Pak vzájemně 
hádají a říkají správné formy: “Ty nechceš být učitel?” “ Ano, nechci být učitel.” “ Ty chceš 
peníze?” “ Ano, chci peníze.” Atd. 



Fiktivní rodina: 

Studenti popisují fiktivní rodinu a pak prezentují ostatním. (Varianta je vytvořit a nakreslit 
vlastní fiktivní rodinu.) 

(PŘÍLOHA 4) 

Kreslený diktát: 

Učitel čte text z přílohy pomalu a dvakrát a S podle toho kreslí rodinu na papír. Před textem 
je dobré studentům vysvětlit, co to znamená být “trochu silnější” a “trochu starší”. 

(PŘÍLOHA 5) 
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PŘÍLOHA 2: 
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PŘÍLOHA 4: 

Pracujte v páru, popište obrázek, pak prezentujte ostatním: 

Kdo to je? (Kdo je asi tatínek, maminka, sestra, bratr?) 

 

Jak se jmenuje? 

 

Kolik je mu/jí let? 

 

Jaký/jaká je? 

 



PŘÍLOHA 5: 

Mám velkou rodinu. Můj tatínek se jmenuje František, je mu 50 let, je kuchař. Je 

trochu silnější a vysoký, je opravdu veliký. Moje maminka se jmenuje Marcela, je 

jí 45 let a je taky kuchařka. Moc ráda vaří, mají spolu s tatínkem restauraci. Moje 

maminka je taky trochu silnější, ale není vysoká, je docela malá a je krásná. 

Mám mladšího bratra a starší sestru. Moje sestra se jmenuje Lucie a je moc 

vysoká, štíhlá a veselá, pracuje jako zdravotní sestra. Můj mladší bratr se 

jmenuje Tomáš, je velký a vysoký jako tatínek, ale zatím má jen “80” kilogramů. 

Je mu 15 let a je typický puberťák. Já si myslím, že je trochu ošklivý, ale 

maminka říká, že je to její krásný syn. Máme také psa. Jmenuje se Šmudla a je 

už trochu starší a nemocný. Je strašně malý, černý a chlupatý. A nakonec jsem 

tu já. Jmenuju se Martina, je mi 17 let a studuju hotelovou školu. Chci mít 

jednou vlastní cukrárnu. Nejsem hubená ani tlustá, jsem akorát. Tatínek říká, že 

jsem holka “krev a mlíko”. Já si myslím, že mám hezkou postavu a jsem zdravá 

a krásná. Jsem vysoká asi jako maminka, ale na fotografii jsem trochu smutná. 

Vzadu na fotografii jsou stromy, protože jsme v lese, vpředu je jídlo, chleba, 

ovoce a džus, protože máme piknik. Je léto a krásné počasí. 

 


