
 

KONVERZACE, lekce 6_Nechceš jít ven: 

Aktivity: 

Řadička - časová posloupnost dne: 

Studenti dostanou do dvojic nebo skupin rozstříhaný plán dne a správně skládají. Pak 
mohou psát nebo konverzačně procvičit vlastní plán dne. 

(PŘÍLOHA 1) 

Řadička - dny v týdnu: 

Studentky opět dostanou do dvojic a skládají správný plán týdne. Pak mohou opět 
konverzačně procvičit, co dělají obvykle každý den. 

(PŘÍLOHA 2) 

Hledací hra - měsíce: 

Každý studující dostane lísteček s rébusem, musí nejdříve vyřešit název měsíce. Pak 
k němu najde ve třídě větu, která ho popisuje. Nakonec se studenti seřadí podle 
kalendáře za sebou (leden až prosinec) a každý přečte svůj měsíc i lísteček. 

(PŘÍLOHA 3) 

Chodička - domlouvání schůzky: 

Každý student si vytáhne jednu kartičku. Pak chodí po třídě a zve ostatní studující na 
jednu z aktivit, snaží se domluvit na čase, který má na kartičce. Aktivita jde dělat i 
naopak, zve spolužáka podle jeho kartičky a instrukcí na ní. První vysvětlování aktivity 
může být složité, je dobré, aby hrál i učitel. Až tuto aktivitu studenti pochopí, jde 
variovat na různá témata. 

(PŘÍLOHA 4) 

Trénink nových sloves: 

Používám obrázky z manuálu k učebnici Levou zadní I. 

Pantomima - Význam sloves:  

Můžeme procvičovat pomocí pantomimy. Každý student si vytáhne jeden obrázek, 
předvádí sloveso a ostatní hádají, jaké to je. Pak říkají správnou formu: “Plavat. Pavel 
plave.” 

Hrací kostka - časování: 

Můžeme procvičovat pomocí kostky a obrázků. (Viz lekce 0) Každé číslo je jedna osoba. 
Studentka si vytáhne obrázek a hodí kostkou. Říká správnou formu a může přidat nějaký 
kontext. 

Slovo - otázka - odpověď: 

Hra se hraje dokola. Jeden student řekne sloveso, druhý na něho vytvoří otázku a třetí 
odpoví. Např.: Jezdit na kole - Jezdíš rád na kole? - Ano, jezdím rád na kole. 

 



 

Rolepay: 

Studenti v páru rozvíjejí dialog na určité téma týkající se běžného dne. Základní otázku 
mají rozvitou o další možné varianty, které je nutí konverzovat více do hloubky. Jejich 
úkol je nacvičit krátký dialog a ten pak předvést před ostatními spolužáky. Učitelka jim 
nejdřív jednu variantu může s někým předvést. 

(PŘÍLOHA 5) 

Kdo to asi řekl? 

Dáme studentům nějakou otázku. Např.: co obvykle děláte v sobotu odpoledne? Každý 
student napíše odpověď na papírek, učitel je vybere, čte a ostatní hádají, kdo to asi 
napsal. Nebo si každý napíše odpověď a učitel se ptá. Co asi odpověděl Petr? Studenti 
tipují odpovědi. Otázek v druhém případě může být víc. 

Co děláš raději/radši? 

Studující si vytáhne dvě slovesa a porovnává. Např.: Raději jezdím na kole, než jezdím 
na bruslích./ Raději plavu, protože neumím tancovat. 

Co můžeme dělat v parku? 

Studenti popisují ve dvojicích obrázek a potom říkají, co oni dělají a nedělají v parku. 

(PŘÍLOHA 6) 

Co děláme každý den? 

Studentky popisují obrázky a pak mluví o sobě. Druhá varianta je, že dostanou obrázek s 
popisem aktivit, ty si musí za 1 minutu zapamatovat. Pak dostanou obrázek bez popisků 
a musí aktivity doplnit. 

(PŘÍLOHA 7) 

Co kdy děláme? 

Obrázek si vytiskneme na větší papír (A5) a připevníme pohyblivé ručičky (můžeme je 
vytvořit například z tvrdého papíru a připevnit pomocí kovové spony. (Lze si také koupit 
papírové hodiny pro děti.) Pak zvolíme určitý čas a dáváme studentům otázky. Např.: V 
kolik hodin Hanka snídá? A v kolik hodin snídáš ty? Můžeme vytvořit hodin víc a dát je 
studentům do skupinek, ptají se pak navzájem. Nakonec si každý Sstudující může 
vytvořit vlastní plán dne s hodinami uprostřed. 

(PŘÍLOHA 8) 

Počasí a aktivity: 

Studenti popisují obrázky, říkají, jaké je počasí a co lidi dělají v každém ročním období. 

(PŘÍLOHA 9) 

Podzim a najdi předměty: 

Studující popisují podzimní obrázek a pak jako soutěž hledají schované předměty. Řešení 
odstřihneme od obrázku a pokud nenajdou všechny předměty sami, můžeme jim dát 
nápovědu. 

(PŘÍLOHA 10) 



 

PŘÍLOHA 1: 

 

Ráno v 7 hodin vstávám a snídám. 

V 7.3O jedu do školy tramvají. 

Dopoledne jsem ve škole a učím se česky. 

V poledne mám obvykle přestávku a obědvám. 

Odpoledne ve 2 hodiny jsem ještě ve škole a studuju. 

Odpoledne ve 4 hodiny jdu do parku s kamarády, nebo hraju hry 
na mobilu. 

Večer v 6 hodin pomáhám vařit večeři. 

Večer v 7 hodin večeřím s rodiči a bratrem. 

V 9 hodin večer ještě dělám domácí úkoly do školy. 

V 11 hodin v noci jdu spát. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PŘÍLOHA 2: 

✁ 

V pondělí jsem ve škole a učím se česky. 

V úterý odpoledne po škole mám trénink a hraju basketbal. 

Ve středu ráno jdu k zubaři na kontrolu. 

Ve středu večer se dívám na seriál. 

Ve čtvrtek studuju ve škole. 

V pátek odpoledne jdu ke kamarádce na návštěvu. 

V sobotu dopoledne jdu na procházku s rodiči. 

V sobotu v noci hraju hry na mobilu. 

v neděli odpočívám a trochu studuju do školy. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PŘÍLOHA 3: 
✁ 

 
EDNLE 

 
RNÚO ŘENEZB 

 
BNEUD 

 
VKĚNET EVRČNE 

 
RENCEČVE 

 
RPNES ÍZŘÁ 

 
JNEÍŘ 

 
DOPLITAS OPSENRIC 

 
 

 
Je Nový rok. 

 

 
Je zima a ještě je sníh. 

 
Začíná jaro. 

 

 
Je aprílové počasí. 

 
V parku jsou květiny. 

 

 
Končí škola. 

 
Je asi největší horko v roce. 

 

 
Je druhý měsíc prázdnin. 

 
Jde se do školy. 

 

 
Vzniklo Československo. 

 
Padá listí ze stromů. 

 

 
Jsou Vánoce. 

 
 
 



 

PŘÍLOHA 4 
✁ 

Na fotbal 
V sobotu v 10 

dopoledne 

Na basketbal 
V sobotu odpoledne 

Na kávu a dort 
V neděli ve 3 

odpoledne 

Na oběd 
Ve středu v poledne 

Plavat 
Ve čtvrtek večer 

Na jógu 
V pondělí ráno 

Na procházku 
V neděli dopoledne 

Do kina 
V pátek večer 

Na lekci češtiny 
V úterý v 9 hodin 

Do obchodu 
V pondělí odpoledne 

Na party 
V sobotu večer 

Běhat 
Ve čtvrtek v 6 

hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 5: 

✁ 

Hygiena: Kdy a jak 
často si čistíš zuby? 
Jakou máš pastu? 
Kdy a jak často se 
sprchuješ? Jaké 

máš mýdlo? 
Sprchuješ se ráno 
nebo večer? Proč? 
Jak často si myješ 

vlasy? 

Snídaně: Snídáš? V 
kolik hodin snídáš? 

Co snídáš? Piješ 
kávu/čaj? Piješ 
čaj/kávu s 

cukrem/mlékem? 
Máš rád 

sladkou/slanou 
snídani? Snídáš 

sám/sam, nebo s 
rodiči/sourozenci? 

Oběd: Obědváš ve 
škole, v restauraci 
nebo doma? V kolik 
hodin obědváš? Co 
obvykle obědváš? 

Vaříš oběd ty, nebo 
tvoje maminka/tvůj 
tatínek? Obědváš 

sám/a? 

Cesta ze školy: V 
kolik hodin jedeš ze 
školy? Jedeš domů? 
Jak jedeš? Co děláš, 

když jedeš 
tramvají/metrem/au

tobusem? 
Posloucháš 

hudbu/čteš/díváš se 
na mobil/mluvíš s 
kamarády? Jak 

dlouho cesta trvá? 

Spánek: V kolik 
hodin jdeš obvykle 
spát a v kolik hodin 
vstáváš? Spíš rád/a? 

Proč? Díváš se v 
posteli na mobil, 
čteš? Posloucháš 
hudbu, když jdeš 
spát? Máš nějaké 
oblíbené pyžamo? 

Odpoledne: Co 
děláš, když nemusíš 
studovat? Díváš se 

na filmy/seriály? Jak 
dlouho a na co? 

Díváš se na mobil na 
sociální sítě? Hraješ 

někdy na mobilu hry? 
Co hraješ? Jak 

dlouho jsi denně na 
mobilu? 

Večeře: Večeříš s 
rodiči dohromady? 

Kdo vaří? Co 
obvykle večeříš? V 
kolik hodin večeříš? 

Máš někdy 2 
večeře? Proč 

ano/ne? 

Sport: Sportuješ 
často? Proč ano/ne? 
Co je tvůj oblíbený 
sport? Jaký sport 

nemáš rád? Díváš se 
někdy na sport v 

televizi? Máš 
nějakého oblíbeného 

sportovce? 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 6: 

 
 



 

PŘÍLOHA 7: 

 
✁ -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělám každý den 



 

PŘÍLOHA 8: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 9: 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZIMA JARO 

LÉTO PODZIM 



 

PŘÍLOHA 10: 

 

NAJDI NA OBRÁZKU 10 SCHOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Nápověda: 

Řešení 

 


