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1  Úvod 
 

MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

ÚVOD 
Tento Manuál pro učitele/rodiče je součástí publikace Učíme se (nejen) česky. Učebnice 
češtiny pro neslyšící děti. Rádi bychom vám jeho prostřednictvím: 
* objasnili, jak s předkládanou publikací pracovat; 
* vyložili zvolené postupy při výkladu gramatiky; 
* navrhli postupy pro kontrastivní práci s jazyky; 
* doporučili další cvičení a aktivity k procvičení gramatických jevů, slovní zásoby; 
* navrhli další možnosti práce s dětmi; 
* doporučili další aktivity zaměřené na motivaci dětí ke studiu češtiny; 
* poskytli klíč se správným řešením k velké části cvičení v této publikaci; 
* poskytli seznam jazykovědných termínů, se kterými učebnice pracuje a které si děti 
v rámci jednotlivých lekcí osvojují; 
* poskytli přehled jednotlivých typů cvičení s přehledem gramatické kategorie 
(gramatického jevu), který se v rámci cvičení procvičuje. 

Tento manuál naleznete v souborech k tisku na DVD nosiči Učíme se (nejen) česky. Odsud si 
ho je možné stáhnout a vytisknout. 
 
Práce s publikací 

Žák pracuje s textovou částí učebnice, ve které nalezne (pomocí vizuální symbolů1) 
odkaz k těm částem učebnice, které jsou zpracované na DVD nosiči. Textová část učebnice 
a DVD nosič se navzájem doplňují (podporují). Nelze s nimi proto pracovat samostatně. Jak 
propojovat práci s oběma součástmi učebnice je zpracováno v tomto Manuálu pro 
učitele/rodiče. 

Obsah učebnice je k nalezení na začátku tištěné verze učebnice. Obsah jednotlivých 
kapitol naleznete na začátku každé lekce v tomto manuálu. Pro rychlou orientaci v učebnici 
lze dále využít seznam cvičení, který přikládáme na závěr každé lekce tohoto manuálu. 

Učebnice obsahuje 12 lekcí, z nichž každá je strukturována do následujících částí: NOVÁ 
SLOVA – NOVÁ GRAMATIKA, ČTENÍ, OPAKOVÁNÍ, SLOVNÍČEK. 
 
                                                             
1 Seznam vizuálních symbolů naleznete na začátku textové části učebnice, nebo v tomto manuálu na s. 7. 
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V části NOVÁ SLOVA – NOVÁ GRAMATIKA připravujeme děti na čtení textu (v části 
ČTENÍ). V této části lekce se děti setkávají s novou slovní zásobou a gramatikou a procvičují 
je. K některým cvičením naleznete v manuálu komentář, ve kterém objasňujeme cíl cvičení; 
postup při jeho zpracování; eventuálně návrh, jak cvičení upravit nebo dále rozvést  
a vyložený jev důkladněji procvičit. 

 
V části ČTENÍ žáci zpracovávají soubor úloh zaměřený na porozumění čteného textu. 

Texty určené ke čtení jsou dále doplněny komentáři v manuálu, ve kterých doporučujeme, 
jak děti ke čtení motivovat (předkládáme vypracované náměty na pretextové úlohy); 
přinášíme nápady na další aktivity a práci s textem (postextové úlohy). Děti se v učebnici 
setkají převážně s texty, které jsou vytvořené za účelem procvičování tématu 
a gramatických struktur probíraných v lekci. (K těmto textům doporučujeme vyhledat další 
vhodné autentické texty a zapojit je do výuky čtení.) Všechny texty určené ke čtení v této 
části lekce jsou (na DVD nosiči) opatřeny překladem do ČZJ. Překlad může učiteli/žákovi 
sloužit k různým účelům: ke kontrole porozumění čteného textu; k porovnávání struktur 
češtiny se strukturami ČZJ apod. 

V části OPAKOVÁNÍ děti opakují jevy probrané v lekci a v lekcích předcházejících. 

U neslyšících dětí, které začínají pracovat s touto učebnicí, předpokládáme tyto znalosti: 
mechanické čtení a psaní; rozeznávání hlásek na souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné) 
a samohlásky; znalost „běžné” slovní zásoby v oblastech: rodina [maminka, tatínek, babička, 
dědeček...], části dne [ráno, dopoledne…], dny v týdnu [pondělí, úterý…], dopravní 
prostředky [metro, autobus…], měsíce v roce [leden, únor…]. 

  
Slovní zásoba 

Lekce jsou co do množství „nové“ slovní zásoby náročnější, a tím se liší od učebnic 
češtiny pro cizince. Neslyšící děti jsou totiž v jistém slova smyslu v kontaktu s češtinou 
odmalička, a lze tedy předpokládat, že řadu uvedených slov ve slovníku znají. Klademe na ně 
proto vyšší nároky v oblasti objemu slovní zásoby, která je zahrnutá do jednotlivých lekcí 
učebnice. U dětí předpokládáme znalost „běžné” slovní zásoby v tematických okruzích: 
rodina [maminka, tatínek, babička, dědeček...]; části dne [ráno, dopoledne…]; dny v týdnu 
[pondělí, úterý…], dopravní prostředky [metro, autobus…], měsíce v roce [leden, únor…]; 
roční období [jaro, léto…] a do slovníku tyto pojmy nezahrnujeme. Na druhé straně jsme si 
vědomi toho, že není možné stanovit, která slova děti budou znát a která nikoliv. Do 
slovníku proto zahrnujeme (kromě výše zmíněné slovní zásoby) všechnu (další) novou slovní 
zásobu, která je klíčová pro čtení textu s porozuměním v části ČTENÍ, nebo výjimečně slova 
(slovní spojení, fráze), která se objevují v části NOVÁ SLOVA – NOVÁ GRAMATIKA (ale nejsou 
zahrnuta do textu v části ČTENÍ). (Slova, slovní spojení a fráze, které vysvětlujeme již 
v rámci výkladu gramatiky, do slovníku zařazujeme jen okrajově.) Slovník (v textové části 
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publikace v souboru připraveném k tisku) koncipujeme jako otevřený soubor nových pojmů, 
do kterého mohou děti individuálně doplňovat pojmy, které neznají. Tištěná podoba 
slovníku je k dispozici na konci každé lekce. 

Slovník je v elektronické podobě zpracován jako slovník výkladový i překladový. Každý 
pojem nejprve (jednoduchým opisem) vysvětlujeme v českém znakovém jazyce; vysvětlení 
doplňujeme uvedením odpovídajícího znaku ve znakovém jazyce (pokud takový ekvivalent 
existuje); pro praktické užití doplňujeme větu, ve které lze české slovo užít. Podstatná 
jména, přídavná jména a slovesa jsou prezentována s bližší gramatickou charakteristikou 
slova. 
* U podstatných jmen uvádíme: rod (m / ž / s). 
* Nepravidelná slovesa označujeme hvězdičkou (*). Za nepravidelná slovesa považujeme 
slovesa, která v 1. os. sg. préz. (a ostatních osobách sg. a pl. préz.) mění celý svůj tvar 
a časují se (v našem případě) podle vzoru číst – čtu (patří sem slovesa typu: psát – píšu, lhát 
– lžu apod.). Dále slovesa, která se časují jako pravidelná, ale jejich pravidelnost není z jejich 
základového tvaru patrná (spát – spím, mít – mám apod.). U těchto sloves uvádíme za 
tvarem infinitivu tvar 1. os. sg. préz., např.: číst* (čtu, …), spát* (spím, …). Hvězdičkou 
označujeme dále slovesa, která mají nepravidelnou formu préterita. U těchto sloves také 
uvádíme 1. os. sg. prét., např.: číst* (čtu, četl jsem), spát* (spím, spal jsem).2   

 
Gramatika 

Gramatické učivo vykládáme od začátku. Avšak při výkladu gramatických jevů 
postupujeme (oproti řadě učebnic určených cizincům) rychleji a děti cíleně vedeme 
k pochopení jazyka (češtiny) jako souboru pravidel, která fungují v určitém systému. 
Ve výkladu gramatiky se zaměřujeme zejména na výklad fungování české deklinace 
(podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen) a české konjugace. Výběr vykládaných 
gramatických kategorií a jevů je však do značné míry určován pozorností, kterou 
přesouváme na rozvoj psané a čtené složky jazyka. (Z pádového systému proto 
nevykládáme např. 5. pád; v systému konjugace nevykládáme rozkaz). 

V učebnici ve větší míře uplatňujeme hledisko gramatické a výuku české gramatiky 
prosazujeme a rozvíjíme namísto rozvoje schopnosti neslyšících dětí dorozumět 
se v mluvené češtině. V učebnici pracujeme s tzv. metodou komunikační a gramaticko-
překladovou.3 

                                                             
2 Seznam jazykovědné terminologie naleznete dále viz str. 8. 

3 K tomu blíže viz např.: 
HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Pedagogická fakulta, 2010. ISBN: 978-80-7043-867-1. 
HRDLIČKA, M. K pojetí mluvnice v jazykové výuce. In Český jazyk a literatura. 52/2001 – 2002, č. 5–6. 
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Gramatiku vykládáme parcelovaně  – po menších částech, abychom dětského příjemce 
nezahltili množstvím pravidel a pouček, a tím ho k dalšímu studiu češtiny nedemotivovali. 
Současně však sledujeme návaznost vykládané látky a postupně žáka vedeme k pochopení 
gramatiky češtiny jako celku, který funguje v určitém systému. V první fázi výuky (Lekce 1 – 
5) se děti setkají se zjednodušeným systémem české deklinace (skloňování vykládáme bez 
rozlišení rodu); v dalších lekcích učivo rozšiřujeme a prohlubujeme (deklinační tabulky 
doplňujeme dalšími změnami koncovek a pracujeme s rozlišením rodu u substantiv). V 
učebnici pracujeme s horizontální prezentací pádového systému češtiny, postupně se však 
snažíme děti vést k pochopení skloňování substantiv podle vzorů (a představit jim vertikální 
dimenzi českého paradigmatu). Rozhodli jsme se proto vytvořit k učebnici samostatný oddíl 
– „Doplňkový materiál” k lekcím 10, 11 a 12. Tento samostatný oddíl obsahuje ukázku 
skloňování substantiv podle vzorů (pán, hrad, muž, stroj; žena, růže; město, moře, stavení) a 
dále soubor cvičení. Způsob práce s tímto samostatným oddílem učebnice je popsán v 
tomto Manuálu pro učitele/rodiče v Lekci 10. 

Gramatické kategorie a jevy češtiny se snažíme vykládat (je-li to možné a můžeme-li  
se opírat o popis gramatiky ČZJ) v kontrastu k českému znakovému jazyku. Snažíme se žáka 
upozorňovat na odlišné struktury a odlišný princip fungování gramatik obou jazyků.  
V metodologii výkladu se snažíme alespoň částečně vycházet z dosud popsaných chyb, 
kterých se v psané češtině dopouští čeští neslyšící.4 O odlišných strukturách jazyků dále 
informujeme v tomto Manuálu pro učitele/rodiče a nabízíme náměty pro další kontrastivní 
práci s jazyky. Necháváme tedy na rozhodnutí učitele nebo rodiče, do jaké míry bude této 
metody při výuce češtiny u neslyšících dětí užito. K prohloubení kontrastivní práce s jazyky 
slouží dále překladová cvičení, se kterými se žák setká v každé lekci a dále překlad textů 
určených ke čtení s porozuměním. 

Každá část gramatiky je zpracována spolu s výkladem dotyčného jevu (dotyčné 
kategorie) v českém znakovém jazyce. Tento výklad slouží jako východisko pro učitele, jak 
daný jev vykládat; jako jazykový vzor pro učitele, jak daný jev vykládat v ČZJ; jako jazykový 

                                                             
4 K tomu blíže viz např.: 
ČÍŽKOVÁ, K. Osobní zájmena v psané češtině neslyšících. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova 
v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace.  
MACUROVÁ, A. Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost, 2001, roč. 62, č. 2, s. 92–104. 
RICHTEROVÁ, K. Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících. Praha, 2009. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace.  
ŠEBKOVÁ, H. Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci. Praha, 2008. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace.     
WAGNEROVÁ, J. Kategorie rodu v češtině českých neslyšících. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita 
Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace.       
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vzor pro žáka, jak daný jev popsat v ČZJ spolužákovi/učiteli/rodiči; jako materiál, který je 
žákovi přístupný a může mu sloužit k samostudiu, nebo pro samostatné opakování látky. Pro 
práci s učebnicí není nutné, aby žák sledoval každou část výkladu gramatiky v ČZJ. Je však 
nutné, aby se s výkladovými částmi gramatiky (a komentáři k nim v manuálu) seznámil 
pedagog, který následně zvolí způsob, prostřednictvím kterého bude žákovi dotyčný jev 
(dotyčnou kategorii) vykládat.  

V učebnici uvádíme (včetně e-mailové a esemeskové korespondence) pouze spisovné 
formy češtiny.  

Učebnice neobsahuje přílohu s tabulkovým přehledem systému českého skloňování ani 
časování. Děti chceme vést (prostřednictvím a s pomocí jejich učitele/rodiče) 
k samostatnému zpracovávání deklinačních a konjugačních paradigmat, která se v rámci 
výuky postupně učí; k jejich sumarizaci a shrnutí tvorbou vlastních tabulek, vlastního sešitu 
s gramatickými pravidly. 
 
Sociolingvistické a pragmatické aspekty výuky češtiny 
 

V každé lekci sledujeme určitý sociolingvistický a pragmatický aspekt komunikace 
v psané češtině; snažíme se naplnit praktické potřeby psané komunikace neslyšících. 
Až na výjimky je do každé lekce (na závěr gramatiky) zařazen oddíl s názvem Esemeskujeme, 
chatujeme, e-mailujeme… V rámci této části gramatiky se děti setkávají s rozlišením 
formální a neformální komunikace (oslovení, vykání X tykání); s frázemi, které se využívají 
v běžném (přátelském) dialogu; učí se formální náležitosti (fráze) užívané v psané 
komunikaci (pro započetí/ukončení sms, chatu, e-mailu); uspořádat informace/fráze do 
e-mailové korespondence; poskytnout základní identifikační údaje...; seznamují se 
s vhodnými frázemi – přání k narozeninám, k svátku, pozvání, pozdrav (z hor, z dovolené…) 
atd.  
 
Jazykovědná terminologie 
 

Situace českých neslyšících dětí je dále (na rozdíl od výuky češtiny jako cizího jazyka) 
jiná v ohledu získávání jazykovědné terminologie pro popis češtiny. Kromě toho, jak jazyk 
funguje, se děti v české škole musí seznámit také s tím, jak jazyk (češtinu) popisovat. 
Z tohoto důvodu do výuky češtiny zahrnujeme mj. soubor jazykovědné terminologie 
a cvičení, která povedou k jejímu osvojení. Zdá se nám však, že jsou na děti ve výuce češtiny 
kladeny příliš velké požadavky, a proto jsme se rozhodli do učebnice zařadit jen tu 
terminologii, kterou považujeme za „základní“ a z hlediska výuky češtiny jako cizího jazyka 
funkční. V učebnici se snažíme s výukou jazykovědné terminologie pracovat systematicky a 
nabídnout dětem aktivity, prostřednictvím kterých si terminologii osvojí zábavnou formou. 
Kromě toho naleznete na DVD nosiči interaktivní „Hru na procvičování jazykovědné 
terminologie“. 
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Seznam učebnic, které lze využít k prohloubení, doplnění učiva obsaženého v této  
publikaci, nebo jako zdroj dalších cvičení, aktivit a nápadů pro práci s dětmi: 
 
ANTOŠOVÁ, C. a kol. Třesky plesky, uč se česky! (Učebnice 1.) Dresden: Sächsisches Staatministerium 
für Kulturs, 2007. 
ANTOŠOVÁ, C. a kol. Uč se česky, je to hezký! (Učebnice 2.) Dresden: Sächsisches Staatministerium 
für Kulturs, 2007. 
HOLÁ, L. New Czech Step by Step. Praha: Akropolis, 2008. ISBN: 978-80-86903-73-6. 
HOLÁ, L. New Czech Step by Step (activity book). Praha: Akropolis, 2008. ISBN: 978-80-86903-73-6.  
MACUROVÁ, A. a kol. Umíme číst a psát česky (Učebnice češtiny pro neslyšící). Praha: Divus, 1998. 
ISBN: 80-902379-8-3. 
MACUROVÁ, A. a kol. Čeština pro neslyšící. Zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině. 
Praha: FRPSP, 2007. ISBN: 978-80-86792-24-8. 
PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Čeština pro neslyšící: Předložky 3. pád. [CD ROM] Praha: Pevnost, 2005. 
PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Čeština pro neslyšící: Předložky 7. pád. [CD ROM] Praha: Pevnost, 2006. 
PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Čeština pro neslyšící: Předložky 4. pád. [CD ROM] Praha: Pevnost, 2008. 
PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Čeština pro neslyšící: Předložky 6. pád. [CD ROM] Praha: Pevnost, 2009.  
Štindl, O. Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2008. ISBN: 978-80-254-1060-8. 
Štindlová, B. a kol. Česky v česku I. (učebnice). Praha: Akropolis, 2008. ISBN: 978-80-86903-60-6. 
Štindlová, B. a kol. Česky v česku II. (učebnice). Praha: Akropolis, 2008. ISBN: 978-80-86903-62-0. 
Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003. 

 

 

 

 

 

Upozornění! 

Témata lekcí 5 – 12 jsou zaměřeny k poznávání lidských povolání. Děti se v nich blíže seznámí 
s osmi vybranými profesemi. Tyto lekce jsou také uvedeny neslyšícími lidmi, kteří dané povolání 
vykonávají, nebo v minulosti vykonávali.  Obsah lekcí je potom volně spjat se životem vybraných 
neslyšících figurantů (např. v Lekci 6 děti čtou o Veronice Rafflerové, jak jezdí do školky, jak vypadá 
její pracovní týden…; v Lekci 6 se blíže seznamují s organizací Pevnost, s pracovní náplní předsedy 
organizace Petra Vysučka, jeho sekretářkou…; v Lekci 7 čtou o rodině Andrey Kalců, v Lekci 8 
o narozeninové oslavě Jakuba Musila…). Informace o vybraných neslyšících osobách uvedené 
v příslušných lekcích jsou (kromě jejich jména) záměrně smyšlené.   
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Seznam vizuálních symbolů: 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto značkou jsou označena cvičení, která lze zpracovávat mj. také interaktivní formou 
na PC. 

Tato značka znamená „Pozoruj!“.  Jsou jí označeny ty části gramatického výkladu, ve 
kterých lze pozorovat strukturní odlišnosti českého a českého znakového jazyka.  

Oko symbolizuje možnost zhlédnout v dané části učebnice video s projevem neslyšícího 
mluvčího v ČZJ. V části gramatika se jedná o vysvětlující komentář k probíranému 
gramatickému jevu nebo příkladové věty; v části cvičení se jedná o překladová cvičení, 
hádanky, zadání cvičení; v části čtení se jedná o překlad textu do ČZJ.    

Tato značka znamená „Dopiš!“. 

Tato značka znamená „Zapamatuj si!“. 

Tato značka znamená „Pozor, zapamatuj si tuto výjimku!“. 
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Seznam jazykovědné terminologie používané v tomto manuálu:  
 

Slovní druhy 
podstatná jména substantiva 
přídavná jména adjektiva 
zájmena pronómina 
   zájmena přivlastňovací    posesiva 
číslovky numerália 
slovesa verba 
příslovce adverbia 
předložky prepozice 
spojky konjunkce 
částice partikule 
citoslovce interjekce 

  Pády 
 1. pád nominativ (N) 

2. pád genitiv (G) 
3. pád dativ (D)  
4. pád akuzativ (A) 
5. pád vokativ (V) 
6. pád lokál (L) 
7. pád instrumentál  (I) 

  Jmenný rod 
 rod mužský 
    podstatná jména rodu mužského maskulina (m) 

   podstatná jména rodu mužského životného maskulina animata (Ma) 
   podstatná jména rodu mužského neživotného maskulina inanimata (Mi) 
rod ženský 

    podstatná jména rodu ženského feminina (f) 
rod střední 

    podstatná jména rodu středního neutra (n) 

  Číslo 
 číslo jednotné singulár 

číslo množné plurál 

  Čas 
 čas budoucí futurum 

čas minulý préteritum (prét.) 
čas přítomný prézens (préz.) 
příčestí minulé l-ové participium 
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  souhrn koncovek paradigma 
skloňování deklinace 
časování konjugace 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 1 je lekcí úvodní. Z hlediska gramatického učiva je jednou z nejobsáhlejších. Seznamuje žáka se třemi 
slovními druhy: podstatnými jmény, zájmeny a slovesy (s jejich obecnou charakteristikou a také s tím, jak 
v češtině tyto slovní druhy fungují). Důkladně se věnujte také vysvětlení a procvičování nových 
jazykovědných termínů, se kterými se budou žáci v následujících lekcích setkávat a se kterými budou 
pracovat. 
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 1) 
časování, číslo jednotné / množné, fráze, gramatika, infinitiv, (slovesná) osoba, podstatné jméno, předpona, 
přípona, přítomný čas, sloveso, slovní druh/y, slovní zásoba, vzor / vzorové slovo, zájmeno / osobní zájmeno, 
zápor, čárka (jako znaménko diakritické i interpunkční), tečka, otazník, vykřičník, slovo, věta 

Jazykovědnou terminologii prezentujte postupně s výkladem dané gramatické kategorie (daného 
gramatického jevu). Po prezentaci učiva (při kterém dětem představujete nový jazykovědný termín) lze 
terminolgii upevňovat následujícími typy cvičení:   
a) „popletená slova“ – napište dětem na tabuli slova s popletenými písmeny; nechte děti skládat písmena, 
jak jdou ve slově za sebou; 
b) „doplňovačka“ – napište dětem na tabuli neúplná slova, nechte děti doplňovat písmena do slov; 
c) soutěžení týmů „kufr“ – dejte každému týmu sadu termínů; tým vyšle svého zástupce, který termín hádá. 
Snažíme se, aby si děti termíny upevnily aktivně jak v českém znakovém jazyce, tak v psané češtině (popř. jen 
v českém znakovém jazyce) a aby uměly význam naučených termínů vysvětlit učiteli, spolužákům... 
 
V úvodu každé následující lekce najdete seznam nové jazykovědné terminologie, se kterou v lekci pracujeme. 
(Novou terminologii nacvičujte s dětmi prostřednictvím cvičení uvedených výše, k již osvojenému repertoáru 
termínů přidávejte termíny nové.) Další interaktivní „Hru na procvičování jazykovědné terminologie“ 
naleznete v elektronické podobě na tomto DVD.  
 
 

 

 

OBSAH 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

GR4, 5: Kdo, co (dělá)? GR1: podstatná jména 
slovníkový tvar (N. sg.); 

 přirozený rod, 
přechylování 

příslušníci rodiny 
 (maminka, tatínek, 
sestra, teta…); názvy pro 
povolání (čalouník, 
pošťák…) 

GR8: oslovení formální x 
neformální 
Ahoj! X Dobrý den! 

GR2: osobní zájmena   
GR3: slovesa 
infinitiv, 3. os. j. č. 
vzory (a skupiny sloves: 
-it/-et/-ět, -at/-át, -ovat, 
slovesa nepravidelná) 
GR6: slovesný zápor 
GR7: konjugace být 
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ÚVOD 

 GRAMATIKA 1 

PODSTATNÁ JMÉNA 
MUŽ / ŽENA ? 

 
 

 

 
• Cvičení 1 

Kdo je to? Pomůžeš Sandře? 

zdravotní sestra | servírka | letuška | pošťačka | zedník | pekař | programátor | instalatér 
 
 

 

 

 

 

 
• Cvičení 2 

a) Spoj obrázek a slovo. 

b) Slovo napiš do správného sloupečku. 

 
• Cvičení 3 

Doplň dvojici. 

ON   ONA 

1. _____ [pošťák] pošťačka 
2. spisovatel  _____ [spisovatelka] 

Ve cvičeních 1 – 4 procvičují děti pojmenování pro povolání. Pokud jsou názvy pro povolání pro 
děti zcela nové, napište nejprve nová slova na tabuli nebo na kartičky. Výčet nových slov najdete ve 
slovníčku Lekce 1. Nechte děti, aby diskutovaly o tom, co které slovo asi znamená. (Možná, že se 
mezi dětmi najde někdo, kdo by druhým dokázal význam nového slova vysvětlit.) Potom nechte 
děti slova hledat ve slovníčku v této učebnici. Dále procvičujte nové pojmy ve cvičeních (1, 2, 3 a 4).   

 

Vysvětlete dětem, co jsou to podstatná jména, nebo společně zhlédněte komentář k této části 
gramatiky (oko č. 1.) 
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3. _____[kadeřník] kadeřnice 
4. krejčí   _____[švadlena] 
5. _____[učitel]  učitelka 
6. _____[herec]  herečka 
7. čalouník  _____[čalounice] 
 8. tlumočník  _____[tlumočnice] 
9. číšník  _____[servírka] 
10. pekař  _____[pekařka] 
11. řidič  _____[řidička] 
12. _____[kuchař] kuchařka 

 

• Cvičení 4 

Sandra vymýšlí hádanky. Poznáš podle videa, o jakém povolání mluví? 

1.  
Je to žena. Miluje knihy, a tak stále čte. Umí ale také sama krásně a poutavě psát. Napsala už mnoho 
knih, nejraději má milostné romány a dobrodružné příběhy. Když knihu napíše, předá ji do 
nakladatelství. Potom čeká, zda se její kniha bude nakladateli líbit, zda ji přijme a vydá. Teprve 
potom se dočká svého honoráře za odvedenou práci. Lidé, kteří vykonávají povolání, o kterém 
mluvím, nemají lehký život, jejich život je ale na druhé straně plný fantazie, zajímavých a krásných 
příběhů. [spisovatelka] 

2.  
To je muž. Zajímá se o film a divadlo. Baví ho převlékat se do různých obleků a chovat se jako úplně 
jiný člověk. Pracuje hlavně večer. Když dělá svoji práci dobře, lidé mu tleskají. Hádej, kdo to je…?  
[herec] 

3.  
Než začala tato žena vykonávat své povolání, musela se toho hodně naučit. V práci chodí v bílém 
plášti, pomáhá nemocným lidem a dokáže vyléčit spoustu nemocí, které lidi trápí. [lékařka] 

4.  
Vždycky je celý od mouky. Má bílou košili, bílé kalhoty, bílou zástěru a bílou čepici. Pracuje často 
v noci. Proč? Aby měli lidé ráno čerstvý křupavý chléb. Kdo je to? [pekař] 

5. 
Přemýšlej! Dávám ti další hádanku. Vzdělaný člověk, který umí perfektně alespoň jeden cizí jazyk 
(anglický jazyk, francouzský jazyk, znakový jazyk). Pomáhá domluvit se lidem, kteří mluví různými 
jazyky. [tlumočník] 

6.  Je to muž. Pracuje v restauraci. Umí spoustu receptů a jídlo dokáže perfektně okořenit a dochutit. 
[kuchař] 
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 GRAMATIKA 2 

ZÁJMENA 
Zájmena osobní 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

V češtině, vzhledem k „povinné“ kategorii osoby nesené určitým slovesným tvarem, obvykle 
vyjadřován nebývá (případy jeho více méně povinného vyjádření jsou podrobně popsány v českých 
gramatikách). 
• Cvičení 5 

Doplň správné zájmeno (on, ona, my… ) podle videa. 

1. _____[on] 
2. _____[ona] 
3. _____[ono] 
4. _____[my] 
5. _____[vy] 
6. _____[oni] 
7. _____[ony] 

 
 

 

 

 

 

S osobními zájmeny je potřeba seznámit děti především v souvislosti s časováním sloves (1. osoba 
– já, 2. osoba – ty…). V češtině, vzhledem k „povinné“ kategorii osoby nesené určitým slovesným 
tvarem, obvykle (kromě důrazu) vyjadřována nebývají. Jejich užití je nadbytečné a příznakové. 
Pokud by k takovému nadužívání u dětí docházelo, ukažte jim v souvislosti s výkladem dalších 
slovesných vzorů, že tvar slovesa již sám o sobě podmět věty (konatele činnosti) naznačuje, a že je 
tedy užití osobního zájmena ve větě zcela zbytečné. (K nadužívání zájmenného podmětu v psané 
češtině neslyšících uživatelů češtiny blíže viz MACUROVÁ, A. Na výuku psané češtiny pro neslyšící 
(i) kontrastivně? In Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník. Soubor článků sebraných 
k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy. Praha: Jazykové centrum ULITA, 2011.)  
 
V Lekci 1 se děti seznamují s tvary osobních zájmen v 1. pádě; v Lekci 10 si osvojují tvary osobních 
zájmen ve 3. pádě; s dalšími tvary osobních zájmen se děti v této učebnici setkávají jen výběrově 
a učí se je jako frázi. 

Námět k dalšímu procvičování osobních zájmen: 
Okopírujte obrázky v tabulce s osobními zájmeny (GR2) a udělejte z nich kartičky. Stejným 
způsobem zpracujte všechna osobní zájmena (napište větším písmem na PC, vytiskněte a vytvořte 
podobně velké kartičky; vytvořte tolik sad kartiček s osobními zájmeny, kolik vyučujete dětí ve 
skupině). Každému žákovi dejte sadu kartiček.  Potom ukazujte kartičky s obrázky. Úkolem žáků je, 
aby ze sady karet vybraly vždy správné zájmeno. (Úkol můžete různými způsoby modifikovat.) 
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 GRAMATIKA 3 

SLOVESA 
Časování 
Vzor: kreslí / počítá / pracuje / čte  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
• Cvičení 6 

a) Spoj, co k sobě patří. 

1. vařit 
2. myslet 
3. čekat 
4. opravovat 
5. péct 
6. sedět 
7. dát 
8. číst 
9. e-mailovat 

myslí 
e-mailuje 
čte 
vaří 
čeká 
opravuje 
dá 
peče 
sedí 

 
 

 

 

 
Po probrání gramatické části č. 3 dbejte na to, aby si děti (aktivně) osvojily termín 3. osoba, číslo 
jednotné. Můžete s nimi tento termín procvičit dalším způsobem. Např.: 
a) Vytvořte soubor sloves (ve tvaru 3. osoby čísla jednotného), která děti znají (a která patří do 
skupiny sloves -it/-et/-ět, -at/-át, -ovat a slovesa nepravidelná); děti přiřazují slovesa na kartičkách 
ke správné skupině sloves, ke správnému slovesnému vzoru (a diskutují o správnosti řešení úkolu). 
Potom zdůrazněte, že tvar sloves, se kterým děti pracovaly, se nazývá 3. osoba, číslo jednotné 
a napište termín na tabuli. 

b) Napište na tabuli pod sebe slovesa v infinitivu, která děti znají. Potom vytvořte soubor 
jednoduchých vět, do kterých budou děti slovesa doplňovat ve tvaru 3. os. č. j. (Pekař… (peče) 
housky. / Učitelka… (učí) děti. / Olga…(sportuje), On…). Poté, co děti slovesa do vět doplní, 
naznačte od slov pekař, učitelka, Olga, on… šipku ke slovesu. Zeptejte se dětí, jak se nazývají 
slovesa zakončená na -t a jak se nazývají slovesa doplněná do předepsaných vět. [infinitiv, 3. osoba, 
číslo jednotné] 

 

              
      

 
 

Ptejte se dětí: Jak říkáme slovesům v prvním sloupečku? [infinitiv] / Jak říkáme slovesům ve druhém 
sloupečku? [3. os. j. č.]. V průběhu lekce upevňujte nově osvojované jazykovědné termíny 
postupně a vždy, když je k tomu příležitost. 
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b) Zařaď sloveso ke správnému vzoru. Napiš ON / ONA (3. osoba, jednotné číslo). 

 

c) Hraj s počítačem. Doplňuj ON / ONA (3. osoba, jednotné číslo). 
 

péct  → _____[peče]  
opravovat → _____[opravuje] 
léčit  → _____[léčí] 
řídit  → _____[řídí] 
pomáhat → _____[pomáhá] 
starat se → _____[stará se] 
prodávat → _____[prodává] 
nosit  → _____[nosí] 
česat  → _____[češe] 
šít  → _____[šije] 

 

• Cvičení 7 

Napiš správný tvar slovesa: prodávat → prodává. 

1. Řezník prodává maso. (prodávat) 
2. Elektrikář _____[opravuje] rozbité světlo. (opravovat) 
3. Zvěrolékař  _____[léčí] zvířata. (léčit) 
4. Pošťačka _____[nosí] dopisy. (nosit) 
5. Učitel _____[učí] děti. (učit) 
6. Švadlena _____ [šije] šaty. (šít) 
7. Zdravotní sestra _____[pomáhá] nemocným. (pomáhat) 
 

 

 

 

 

 

• Cvičení 8 

Sandra má tři krabice. Dej do společné krabice slova stejného slovního druhu. 

Pokud víte, že děti nebudou znát velké množství slov zařazených do tohoto cvičení, nejprve si 
neznámá slova společně podtrhněte a pracujte podobně jako v případě cvičení 1. 
Nechte děti, aby diskutovaly o tom, co které slovo asi znamená. Možná, že se mezi dětmi najde 
někdo, kdo by druhým dokázal význam nového slova vysvětlit. Potom nechte děti slova hledat ve 
slovníčku v této učebnici. Významy některých slov si děti můžou ke cvičení samy dokreslit. 
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[podstatná jména: učitel, maminka, autobus] 
[slovesa: pracuje, řídit, jsem, opravovat, dělá] 
[zájmena: já, oni, co, on, kdo, vy] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GRAMATIKA 4 

CO…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 9 

Odpověz. 

Co dělá kadeřnice? 
 _____[Kadeřnice]  _____[češe]  pěkný účes. 
 

Upozorňujeme: 
V tomto cvičení může nastat problém se slovy kdo a co. Vysvětlete, že i tato slova zařazujeme mezi 
zájmena. Popřípadě můžete uvést, že zájmena jsou různá a dělí se do různých skupin: já, on,  
my… – zájmena osobní; kdo, co… – zájmena tázací (pokud stojí na začátku otázky). Na rozlišování 
různých skupin zájmen lze navázat v Lekci 6 a 7, kde představujeme zájmena ukazovací a zájmena 
přivlastňovací. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Nechte děti pozorovat větu v psané češtině a její překlad do znakového jazyka. Zkuste, aby samy 
nacházely rozdíly ve vyjádření v jednom a v druhém jazyce. Ptejte se dětí, zda vidí nějaké odlišnosti 
ve způsobu vyjádření otázky v obou jazycích (rozdíly lze pozorovat ve slovosledu  
a znakosledu). Zatímco v ČJ stojí tázací zájmeno CO? vždy na první pozici ve výpovědi; v ČZJ je znak 
CO? nejčastěji umisťován na konec výpovědi; méně často se vyskytuje ve výpovědi na první pozici 
nebo je jeho pozice zdvojena (kdy stojí na začátku a na konci výpovědi). Pro účely překladu 
příkladových vět se v této učebnici řídíme nejčastěji pozorovanou pozicí tázacího CO? v ČZJ. Tj. 
tázací výraz CO? umisťujeme v překladu příkladových vět na konec otázky. (K pozici tázacích výrazů 
v ČZJ podrobně viz např. HRONOVÁ, A.: Poznáváme český znakový jazyk III. Tvoření tázacích vět. In 
Speciální pedagogika, 2002, roč. 12, č. 2, s. 113–123; NOVÁKOVÁ, R. – ŠŮCHOVÁ, L.: Slovosled 
a střídání rolí v českém znakovém jazyce: Praktická cvičení. [DVD-ROM] Praha: ČKTZJ, 2008.) 
Dalším prostředkem k vyjádření otázky v psané češtině je interpunkční znaménko (?). Zeptejte se 
dětí, jestli vědí, jak se toto interpunkční znaménko (?) nazývá v ČJ. Pokud nevědí, naučte se 
společně nové české slovo – otazník. V ČZJ je otázka vyjádřena především mimikou (v tomto typu 
otázky (doplňovací) svraštělým obočím, přivřenýma očima a mírným náklonem hlavy dopředu). 
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Co dělá instalatér? 
 _____[Instalatér]  _____[opravuje] vodovod. 
Co dělá pekař? 
 _____[Pekař]  _____[peče]  chleba. 
Co dělá řidič? 
 _____[Řidič]  _____[řídí]  auto.  
Co dělá zdravotní sestra? 
 _____ [Zdravotní sestra]  _____[pomáhá]  lidem.   
Co dělá automechanik? 
 _____ [Automechanik] _____ [opravuje] auto. 
Co dělá lékař? 
 _____[Lékař]  _____[léčí]  lidi.  
 

GRAMATIKA 5 

KDO…? 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 10 

Odpověz obrázkem. Sandře se obrázky pomíchaly. 

1. Kdo peče housky? [2] 
2. Kdo opravuje auta? [1] 
3. Kdo léčí lidi? [5] 
4. Kdo opravuje rozbitý vodovod? [4] 
5. Kdo řídí auto? [3] 
6. Kdo češe pěkný účes? [6]  
7. Kdo pomáhá nemocným lidem? [7] 

 

 
 

 

Doporučujeme: 
Pro kontrastivní práci s jazyky postupujte stejně jako při výkladu tvoření otázky CO?. Pravidla, která 
jsme uvedli výše, jsou platná také při vytváření otázky KDO?. Jakmile s dětmi proberete časování 
sloves zakončených na -et/-it/-ět (viz Lekce 2), upozorněte děti na to, že za tázacím slovem KDO? 
užíváme sloveso ve tvaru: 3. osoba číslo jednotné.   
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GRAMATIKA 6 

ZÁPOR 

  

 

 

 

 

 

 GRAMATIKA 7 

SLOVESO: BÝT – I. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Cvičení 11 

Hraj s počítačem. Doplňuj zájmeno (on, ona, my, vy…) a sloveso BÝT (jsem, je, jsme, jste…). 
 

• Cvičení 12 

Sandra má čtyři starší kamarádky. Uhádneš jejich jména a povolání? 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Nechte děti pozorovat věty v psané češtině a jejich překlad do znakového jazyka. Zkuste, aby samy 
nacházely odlišnosti ve vyjádření záporu v jednom a v druhém jazyce.  
Rozdíly, které lze při pozorování uvedených příkladů popsat: 
V ČZJ vyjadřujeme zápor mimikou – kroucením hlavy ze strany na stranu, koutky úst jsou stažené 
dolů, oči jsou zúžené – viz video č. 2. K manuálním prostředkům vyjádření záporu patří také znak 
NE (pravá ruka před tělem se pohybuje v zápěstí ze strany na stranu – viz video č. 3). 
Další prostředky pro vyjádření záporu v ČJ a ČZJ viz Lekce 6, Gramatika 5 (adverbium nikdy).  

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Věnujte konjugaci slovesa BÝT a jeho užití v češtině hlubší pozornost a pečlivě s dětmi studujte 
odlišnosti ve vyjádření příkladových vět v obou jazycích.  Výzkumy zaměřené na psanou češtinu 
neslyšících poukazují k faktu, že čeští neslyšící při užívání slovesa BÝT v psané češtině často chybují. 
Vypouštějí sponové být, zaměňují sloveso být se slovesem mít atd. (K tomu blíže viz např. 
MACUROVÁ, A. Naše řeč? Naše řeč, 1998, roč. 81, č. 4, s. 179–188; ZIEBIKEROVÁ, W. Interference 
z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících. Praha, 2009.  Diplomová práce. 
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Vedoucí 
práce A. Macurová.) 

Nechte děti pozorovat věty v psané češtině a jejich překlad do znakového jazyka. Rozdíly, které lze 
při pozorování obou jazyků popsat: 
České (v tomto případě sponové) BÝT v kladném tvaru (jsem, jsi…) v ČZJ nevyjadřujeme žádným 
ekvivalentním znakem. Podobně je tomu ve větách v záporu (nejsem, nejsi...). Další poznámky k 
významovému užití slovesa BÝT v češtině viz Lekce 2. 
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a) Přečti si text a pod obrázek napiš jméno dívky a její povolání. 

Kateřina nepracuje v restauraci, není švadlena a nepomáhá nemocným lidem. Eliška taky nepracuje 
v restauraci, není letuška a neléčí lidi. Kdo pracuje v restauraci? Magdaléna. Co dělá Anna? 

letuška [Kateřina] 
servírka [Magdaléna] 
lékařka [Anna] 
švadlena [Eliška] 

b) Podtrhni ve větě ZÁPOR. 
 

 
• Cvičení 13 

Kdo je žena? Kdo je muž? Doplň JE / NENÍ. 

1. Spisovatel  _____[není] žena, _____[je] to muž. 
2. Pošťačka  _____[je] žena, _____[není] to muž. 
3. Strýc  _____[je] muž,teta  _____[je] žena. 
4. Švagr _____[není] žena. 
5. Čalounice  _____[není] muž, _____[je] to žena. 
6. Letuška  _____[je] žena, _____[není] to muž. 
7. Krejčí  _____[není] žena, _____[je] to muž. 
8. Tlumočnice  _____[není] muž, _____[je] to žena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAMATIKA 7 
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Esemeskujeme, chatujeme, e-mailujeme… 

 

 

 

 
 
 
• Cvičení 14 

a) Eliška je na návštěvě u Sandry. Doplň správné tvary slovesa BÝT. 

Dobrý den, já _____ [jsem] Eliška. Pracuju jako švadlena. To _____[je] Táňa, moje sestra. Ona 
_____[je] studentka. Já a Táňa _____[jsme] z Hradce Králové. Vy _____[jste] odkud? 

Ahoj, já _____[jsem] maminka Sandry,_____[jsem] z Prahy. To_____ [je/(jsou)] teta Věra a strýc 
František._____ [Jsou] z Ostravy.  

 
b) Vysvětli, proč Eliška říká: Dobrý den! a proč maminka říká: Ahoj!. 

 GRAMATIKA 8 

Odkud jsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
 Podívejte se na komentář v českém znakovém jazyce (oko č. 1). Potom nechte děti, aby samy na 
základě obrázků a povědomí o tom, kdo je kdo (Katka a Eliška – kamarádky; maminka, tatínek – 
rodiče…) zobecnily, komu bude Sandra říkat „Ahoj!“, „Dobrý den!“. Dopište nad obrázky správný 
typ pozdravu. 
Potom si event. pusťte video s komentářem, oko 2 – 4. 

Kontrastivní práce s jazyky: Pozorujte s dětmi vyjádření v ČJ a ČZJ. Při pozorování se zaměřte na 
přítomnost (sponového) být v českých větách a na jeho absenci ve větách v ČZJ. 
Názvy měst, které v této fázi výuky dětem představujeme, jsme vybrali s ohledem na lokality škol 
pro SP.  
Doporučujeme: Není nutné, aby si žák v této fázi výuky pamatoval všechny uvedené tvary měst 
v 2. pádě sg. Naším záměrem je, aby o sobě žák v této fázi výuky dokázal říct, odkud je a aby se 
seznámil s tím, že tvar jména se ve spojení s předložkou změní. 
V části Nová slova – nová gramatika (cv. 15) a dále jsou zahrnuta cvičení, která testují znalost 
forem 2. pádu sg. u názvů měst. Pokud cítíte, že už bylo na děti v této lekci příliš nových informací, 
nechte je vyhledávat formy 2. pádu sg. zpětně v učebnici a nenuťte je, aby si formy pamatovaly 
nazpaměť. Děti si formy opětovným vyhledáváním zapamatují nebo si jejich znalost upevní v Lekci 
4 (výklad 2. pádu sg. (I.)). 
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• Cvičení 15 

Co dělají a odkud jsou? Oprav popletená slova. 

1. Ahoj! Já jsem Sandra, jsem z PARHY. [Prahy] 
2. Ahoj! Já jsem Eliška. Jsem z DCERAH LOVÉKRÁ. Pracuju jako ŠVANDALE. [Hradce Králové, 
švadlena] 
3. Ahoj! Já jsem Magdaléna. Jsem SEVÍRKAR a jsem z PNĚLZ. [servírka, Plzně] 
4. Ahoj! Já jsem Anna. Jsem ŘAKALÉK z OMOULOCE. [lékařka, Olomouce] 
5. Ahoj! Jmenuju se Kateřina, jsem TUŠKALE a jsem z BRAN. [letuška, Brna] 

 

 

 

 

Ahoj! Jmenuju se Sandra. 
Jsem neslyšící školačka.  
Maminka, tatínek, bratr, sestra a já jsme z Prahy.  
Strýc a teta jsou z Brna.  
Odkud jsi ty? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Ke čtení textů děti vždy motivujte aktivitami, které zařadíte před čtením samotného textu. 
(V tomto manuálu v oddílu Čtení obvykle předkládáme inspiraci, jaké pretextové motivační aktivity 
lze před čtením textu s dětmi projít.) Čtení textu v Lekci 1 můžete s dětmi např. začít rozhovorem. 
Přineste si obrázek Sandry. Jako vizuální pomůcku můžete použít barevný medailónek přiložený na 
str. 23. Vystříhejte ho a nalepte na velký bílý papír. Ukažte dětem obrázek a řekněte: Tuhle dívku už 
znáte, že? Dále se ptejte ve znakovém jazyce: Jak se ta dívka jmenuje? Je slyšící? Neslyšící? Kdo jsou 
její rodiče? Slyšící? Neslyšící? Co myslíte…, kolik jí je let? Učí se ve škole? Pracuje…? Odkud je? 
Z Prahy, z Hradce Králové ?... Nechte děti vyjadřovat své názory. Zapisujte je na velký papír. Potom 
je požádejte, aby si text přečetly. 
Znovu se vraťte k zapsaným větám na papíře a poproste děti, aby škrtly věty, které nejsou 
pravdivé.  
Pokud se rozhodnete děti ke čtení motivovat výše popsanou motivační aktivitou, doporučujeme, 
aby se děti nejprve seznámily s úvodním videem k této publikaci. V tomto úvodním videu se Sandra 
představuje. Děti tak budou znát odpovědi alespoň na některé otázky, které jim budete pokládat. 
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Moje rodina.  

Maminka je učitelka. Učí děti matematiku. 
Tatínek pracuje jako automechanik. Opravuje auta. 
Sestra pracuje jako tlumočnice. 
Bratr je lékař. Pracuje v nemocnici. 
Teta pracuje jako kadeřnice. 
Strýc pracuje v nemocnici stejně jako můj bratr. Není lékař. Pracuje jako zubní technik. 
Sestřenice pracuje také v nemocnici, ale není lékařka. Uklízí. 
Bratranec peče dorty. Je cukrář. 
Švagr je čalouník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Než začnete číst text ČÁST II., připravte pro děti aktivitu, prostřednictvím které si osvojí/zopakují 
pojmenování rodinných příslušníků / příbuzné (maminka, tatínek, sestra, bratr, strýc, teta, 
bratranec, sestřenice, švagr – kromě slova švagr nejsou významy uvedených rodinných příslušníků 
ve slovníčku v této učebnici vysvětleny). Procvičit slovní zásobu můžete např. tímto způsobem: 
Připravte karty s výše uvedenými pojmy. Vytvořte si tolik sad karet, kolik máte dětí ve třídě. 
Nakreslete na tabuli jednoduchý rodokmen. Můžete použít rodokmen Sandřiny rodiny, který 
naleznete níže. Říkejte ve znakovém jazyce: Linda je Sandřina … / Věra je Sandřina… (děti vaši 
nedopovězenou větu doplňují kartičkou s českým slovem: sestra, teta…). Potom smažte jména 
Sandřina rodokmenu a místo nich napište třeba jména dětí ve třídě. Vyberte jednoho žáka, ukažte 
na jeho jméno na tabuli a ptejte se dětí jednotlivě: Co jsi jeho/její? Sestra, bratr, maminka, švagr…? 
Děti ze sady karet vybírají správnou odpověď. 

Tuto aktivitu můžete rozvíjet/modifikovat nejrůznějším způsobem. Lze zařadit i aktivitu v prostoru. 
Nakreslete rodokmen na podlahu křídou/na velký nalepený papír na podlahu. Děti se na 
nakresleném rodokmenu můžou různě přeskupovat. Vždy se ptáte ve znakovém jazyce a děti 
odpovídají kartou s českým slovem. 

Dále poproste děti, aby si přečetly text. Porozumění textu můžete testovat ve cvičeních 16 a 17. 
(Úlohy můžou děti zpracovávat individuálně, nebo ve skupině.) 

 

 

 

 

 

Dále si každý žák může vytvořit svůj malá portrét a kolem něho napsat několik jednoduchých vět o 
sobě: Ahoj! Jmenuju se Kryštof. Jsem neslyšící kluk a jsem z Kraslic. Nechte děti pracovat 
individuálně a rozvíjejte jejich znalosti s přihlédnutím k jejich aktuálním dovednostem.   
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• Cvičení 16 

Kdo je to? 
učitelka [maminka]  
čalouník [švagr] 
cukrář [bratranec] 
kadeřnice [teta] 
tlumočnice [sestra] 
lékař [bratr] 
automechanik [tatínek]  
uklízečka [uklízečka] 
zubní technik [strýc] 
 
 
• Cvičení 17 

Pamatuješ si, co vyprávěla Sandra o své rodině? Doplň JE nebo NENÍ tak, aby byly věty správně. 

1. Maminka _____ [není] zubařka, pracuje jako učitelka. 
2. Tatínek pracuje jako automechanik, _____ [je] opravář. 
3. Bratr _____[není] zubní technik, _____[je]  lékař. 
4. Sestřenice _____ [je] uklízečka, _____ [není] lékařka. 
5. Strýc _____[není] lékař, _____[je] zubní technik. 

 
 

 

• Cvičení 18 

Přelož z českého znakového jazyka. 

[Ahoj! Já jsem Sandra. Jsem neslyšící . 
Sestra nepracuje jako kadeřnice. Sestra pracuje jako tlumočnice. 
Bratr není cukrář, pracuje jako lékař. 
Maminka neuklízí. Je učitelka. 
Švagr není zubní technik. Pracuje jako čalouník. 
Teta nepracuje jako pekařka. Je kadeřnice.] 

 

 

 

Toto překladové cvičení by mohlo být v počáteční fázi výuky jazyka pro děti příliš náročné.  
Doporučujeme: Zařaďte jej do procvičování jen v případě, že žáci v této lekci látku spíše jen 
opakují. Všechna překladová cvičení zařazená do této učebnice lze zpracovat různým způsobem 
pomocí různých jazykových prostředků a vyjádření. Správnost překladu kontroluje učitel. 
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• Cvičení 19 

a) Kdo to je a odkud je? 
b) Do prázdného pole nalep svoji fotku a dopiš, kdo jsi a odkud jsi. 
 

 

• Cvičení 20 

Sandra napsala osm vět. V každé větě udělala chybu. Hledej špatné slovo. Oprav ho. 

1. Magdaléna pracuje v restauraci jako číšnička. _____[servírka] 
2. Sestra pracuje jako tlumočnička. _____ [tlumočnice] 
3. Teta pracuje jako holič. _____ [kadeřnice/holička] 
4. Tatínek je opravárník. _____[opravář] 

5. Moje sestřenice není cukrářka, pracuje jako uklízka. _____ [uklízečka] 
6. Bratranec pracuje jako cukrárník. _____ [cukrář] 
7. Švagr je čalounice. _____ [čalouník] 
8. Maminka je učitelnice. _____ [učitelka] 

 

• Cvičení 21 

Kdo to je? Sandra vymýšlí hádanky. Doplň správné slovo do prázdných políček. 

venku | spisovatel | krejčí | pilot | spisovatelka | pošťák | ne | není | kdo 

Bratr: Je to muž? 
Sandra: Ano, je to muž. 
Bratr: Pracuje venku? 
Sandra: Ne, nepracuje venku. Má módní salón.  
Bratr: Je to kadeřník?  
Sandra: Ne, není to kadeřník. Kdo je to? 
Bratr: Je to _____ [krejčí]. 

Maminka: Pracuje doma? 
Sandra: Ano, pracuje doma. Píše. 
Maminka: Píše knihy? 
Sandra: Ano, píše knihy.  
Maminka: Je to spisovatel. 
Sandra: Ne, není to _____ [spisovatel]. Kdo je to?  
Maminka: Je to _____ [spisovatelka]. 
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Tatínek: Je to žena? 
Sandra: Ne, _____ [není] to žena. 
Tatínek: Pracuje venku? 
Sandra: Pracuje venku i uvnitř. 
Tatínek: Nosí dopisy?  
Sandra: Ano, správně! _____ [Kdo] je to? 
Tatínek: To je _____ [pošťák]! 

Sestra: Je to žena? 
Sandra: Ne, není. 
Sestra: Pracuje doma? 
Sandra: _____ [Ne], nepracuje doma. 
Sestra: Pracuje _____ [venku]? 
Sandra: Ne, nepracuje venku. 
Sestra: Řídí auto? 
Sandra: Ne, neřídí auto. Řídí letadlo. 
Sestra: Je to _____ [pilot]. 
 
 

• Cvičení 22 

Pracujte ve dvojicích. Chatujte a hádejte! Jeden si myslí povolání. Druhý hádá. 

 

• Cvičení 23 

Doplň křížovku. Znáš slovo, které jsi vyluštil? Ne? Zeptej se svého učitele. 

1. [škola] 
2. [čalouník] 
3. [jako] 
4. [cukrář] 
5. [opravuje] 
6. [instalatér] 
7. [uklízečka] 
8. [vaří] 

Tajenka: [povolání 
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 1) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Přiřaď slovo k obrázku.  nová slova (povolání) 

Cvičení 2 Zařaď slovo.  přirozený rod (M, Ž) 

Cvičení 3 Dopiš dvojici.  přirozený rod (M, Ž) 

Cvičení 4 Hádej.  nová slova (povolání) 

Cvičení 5 Přelož a napiš.  nová slova (povolání) 

Cvičení 6 a) Spoj, co k sobě patří. 
b) Zařaď a napiš. 
c) Hraj s počítačem. 

 slovesa – časování (infinitiv, 3. os. j. č., 
slovesné vzory) 

Cvičení 7 Dopiš slovo.  slovesa – časování (3. os. j. č.) 

Cvičení 8 Zařaď a napiš.  slovní druhy 

Cvičení 9 Dopiš odpověď.  otázka CO?; nová slova (povolání); 
slovesa – časování (3. os. j. č.) 

Cvičení 10  Odpověz obrázkem.  otázka KDO? 

Cvičení 11 Hraj s počítačem.  časování BÝT 

Cvičení 12 Čti.  čtení s porozuměním; vysuzování 
informací z textu; slovesný zápor 

Cvičení 13 Doplň JE/NENÍ podle významu.  časování BÝT (3. os. j. č., kladný a 
záporný tvar) 

Cvičení 14 Dopiš slovo.  časování BÝT 

Cvičení 15 Seřaď písmena.  názvy měst – 2. pád 

Cvičení 16 Čti a přiřaď slovo k obrázku.  čtení s porozuměním; vysuzování 
informací z textu; názvy – povolání; 
názvy – rodinní příslušníci 

Cvičení 17 Čti a doplň JE/NENÍ.  čtení s porozuměním; vysuzování 
informací z textu; BÝT – 3. os. j. č. 

   

Cvičení 18 Přelož.  upevňování nové slovní zásoby a 
gramatiky 
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Cvičení 19 Napiš podle obrázku. (Vlastní produkce 
vět.) 

 upevňování formy 2. pádu – názvy 
měst 

Cvičení 20 Najdi chybu – oprav slovo.  upevňování slovní zásoby (názvy 
povolání) 

Cvičení 21 Čti, hádej, dopiš slovo.  upevňování slovní zásoby (názvy 
povolání) 

Cvičení 22 Chat („Hádej, kdo jsem.“)   

Cvičení 23 Křížovka.   
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 2 
Předtím než začnete s dětmi zpracovávat Lekci 2, ujistěte se, že umí v českém znakovém jazyce jednoduchým 
způsobem popsat rozmístění např. budov ve městě, nábytku v pokoji apod. 
 
Předtím než začnete s dětmi zpracovávat Lekci 2, ujistěte se, že umí v českém znakovém jazyce jednoduchým způsobem 
popsat rozmístění např. budov ve městě, nábytku v pokoji apod. Pokud tomu tak není, doporučujeme nejprve věnovat 
pozornost rozvoji řečových dovedností dětí v českém znakovém jazyce, teprve potom přistoupit k nácviku vyjádření lokace 
v češtině. Velmi doporučujeme seznámit se s plány učiva předmětu Český znakový jazyk a při výuce českého jazyka 
vycházet především z toho, kterými řečovými dovednostmi disponují děti v českém znakovém jazyce. Tyto dovednosti 
potom rozvíjet v jazyce českém. (Event. plány obou předmětů (Český jazyk a Český znakový jazyk) provázat a s vyučujícím 
předmětu Český znakový jazyk úzce spolupracovat.) 
 
Dále se ujistěte, zda děti umí rozlišovat české hlásky na samohlásky a souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné) a že 
pro rozlišení hlásek znají označení jak v ČZJ, tak v ČJ. Pokud děti rozdělení hlásek neovládají, je potřeba 
obeznámit je s touto látkou před tím, než s nimi začnete zpracovávat tuto lekci, Gramatiku č. 3. Dovednost 
rozlišit hlásky je nutná pro orientaci v přehledu hláskových změn v 6. pádě sg. 
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 2) 
předložka, příslovce, skloňování, 6. pád, tykat, vykat  
 
Jazykovědné termíny představujte dětem vždy s výkladem daného gramatického jevu, ke kterému se 
vztahují. Při jejich prezentaci následujte doporučení, které uvádíme níže. Po probrání učiva v Lekci 2 přidejte 
nově osvojené termíny k souboru termínů v Lekci 1. Soubor termínů procvičujte prostřednictvím aktivit 
popsaných v Manuálu pro pedagogy / rodiče v Lekci 1 na s. 10.   
 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH 2 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

Kde…? 
(lokace) 

GR1: příslovce místa 
(vpravo, vlevo, uprostřed) 

názvy pro obchody, 
instituce, veřejná místa 
(škola, pekařství, 
restaurace, divadlo…) 

GR6: 
oslovení formální x 
neformální 
tykání x vykání 
Prosím vás/tě… 
 Děkuju…, Není zač… 
Ahoj / Dobrý den… 
Na shledanou… 
 

GR2: předložky (v/na) 
GR3: podstatná jména 
6. pád (I.) 

GR4: slovesa 
-it/-et/-ět konjugace 
GR5: další užití slovesa 
BÝT 
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• Cvičení 1 

Co je to? 

[divadlo, nemocnice, autoservis, pošta, pekařství, stadión, letiště, nádraží, hotel, policie] 

 GRAMATIKA 1 

KDE…? – tady, tam, uprostřed… 
Kde je kostel? Kostel je _____[uprostřed]. 
Kde je divadlo a sídliště? Divadlo je _____[vpravo] a sídliště je _____[vlevo].  
Kde je nemocnice? Nemocnice je_____[vlevo].  
Kde je hřiště? Hřiště je _____[vpravo]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 2 
Kde je to?  

vepředu vpravo | venku | uvnitř | vzadu vlevo | daleko vzadu | vpravo | uprostřed 
  
1. Náměstí je _____ [uprostřed]. 
2. Hrad je _____ [daleko vzadu]. 
3. Policie je vzadu _____[vpravo]. 

Náměty pro práci s jazykovědnými termíny: Poté, co si děti zapamatují významy slov tady, tam, 
vpravo, vlevo, uprostřed, vepředu, vzadu, se zeptejte, jestli si pamatují, jaké slovní druhy se naučily 
v L1. Když vyjmenují nebo zpětně v učebnici vyhledají podstatná jména, slovesa a zájmena, zeptejte 
se, kolik je slovních druhů v češtině (10); potom dětem oznamte, že už umí další slovní druh – jsou 
to příslovce. Můžete znovu děti vyzvat, aby si vzpomněly na příslovce, která se v této lekci naučily 
a nová slova zopakovat.  
 
Kontrastivní práce s jazyky: 
a) Fungování českého tázacího zájmena KDE…? můžeme uvést v analogii k KDO…? / CO…? (viz Lekce 
1. b) Při výkladu klademe důraz na pravidlo českého slovosledu (KDE…? stojí vždy na začátku věty). 
c) Dále upozorníme děti na nutnost zapojení slovesa BÝT v českých větách: Kde je kostel? / Kostel je 
uprostřed. apod.  
 
Pozorujte s dětmi věty v ČJ, v ČZJ a poukazujte na odlišné způsoby vyjádření v obou jazycích na 
konkrétních větách (prostřednictvím uvedených příkladů). 
 



 
 

 
31 Lekce2 

 
 

 

4. Obchod je _____[vzadu vlevo]. _____[Uvnitř] jsou lidé.  
5. Auta nejsou v garáži, jsou _____[venku]. 
6. Nádraží je _____ [vepředu vpravo]. 

 GRAMATIKA 2 

KDE…? – v(ve) / na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 3 
Spoj větu a obrázek.  

Jarek je v autě. 
Tomáš je na autě. 
Tužka je v tašce. 
Tužka je na tašce. 

Podívejte se s dětmi na komentář k tabulce v českém znakovém jazyce nebo sami vysvětlete pravidlo užívání 
předložek v(ve)/na. (Pozor na výjimky: v Čechách (popř. uveďte také v Česku) x na Moravě, na poště, na 
úřadě…, upozorněte na výjimky a důsledně dbejte na to, aby si je děti zapamatovaly; předložku na obvykle 
používáme ve spojení se jmény, která označují instituce, otevřená prostranství, ostrovy atd., podrobně viz 
HRDLIČKA, M.: Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum, 2000.) Dále (podle svého 
uvážení) prezentujte pravidla pro užívání předložek v(ve). Do vysvětlujícího komentáře jsme se v této fázi 
výuky rozhodli zahrnout 1. a 2. pravidlo uvedené viz výčet níže. Pokud budete následovat systém výkladu naší 
učebnice (a další pravidla již nebudete uvádět), upozorněte děti na to, že formulované pravidlo v některých 
dalších případech neplatí a spojení v Plzni, v krabici, ve městě… učte jako výjimky.  
Výčet pravidel distribuce v/ve (uvádíme jen pro rychlý přehled učitele/rodiče): 
a) slovo začíná na dvě souhlásky (škola → ve škole, stůl → ve stole); 
b) slovo začíná na v/f (váza   → ve váze); 
c) slovo začíná na slabiku obsahující r/l, píšeme v (v krabici, v Plzni); 
d) slovo začíná na mě-, píšeme ve (ve městě). 
 
Kontrastivní práce s jazyky: 
Ptejte se dětí: Co myslíte, jsou ve znakovém jazyce znaky podobné českým předložkám? [Ne, nejsou. / Děti se 
mohou znovu podívat na překlad vět pod obrázky.] Vysvětlete, že ve znakovém jazyce existují pro vyjádření 
předložek místa úplně jiné prostředky (naše znakující ruce v prostoru před tělem), díky kterým vyjádříme, kde 
je co umístěné. 
 
Doporučujeme: 
Požádejte děti, aby si samy vytvořily (nebo koupily) malý sešitek, který jim bude sloužit jako „Gramatika do 
kapsy“. Nechte děti do sešitu zaznamenávat vlastním způsobem probírané gramatické jevy, deklinační 
tabulky, zapisujte do něj výjimky (v Čechách x na Moravě, na poště, na úřadě…). Důležité je, aby si děti tento 
sešitek zpracovávaly samy, aby si samy hledaly nejlepší způsob zápisu, ve kterém se budou orientovat a který 
jim bude vyhovovat. K jeho vedení můžete děti motivovat například tím, že ho budou moci používat při psaní 
některých testů (zejména těch, ve kterých zjišťujeme, zda se orientují v zápisu pravidla v tabulkovém 
přehledu a zda v zapsaném zápisu umí vyhledat potřebnou informaci). Častým používáním „Gramatiky do 
kapsy“ si (pochopené) pravidlo zapamatují. 
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Svačina je na stole. 
Svačina je ve stole. 
Kominík je v domě. 
Kominík je na domě. 

 GRAMATIKA 3 

Podstatná jména – skloňování: 6. pád (I.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Cvičení 4 

a) Napiš V(VE) / NA. 
b) Napiš 1. pád. 

Kde…?       Co…? 
V(VE) / NA + 6. pád     1. pád 

1. v divadle      divadlo 
2. _____ [v] pekařství     _____[pekařství] 
3. _____ [na] letišti      _____[letiště] 
4. _____ [v] zubní laboratoři    _____[zubní laboratoř] 

V této fázi výuky představujeme dětem základní (frekventované) formy lokálu (6. pádu) sg. (pro 
podstatná jména rodu mužského neživotného, ženského a středního). Výklad základů lokálu není 
postaven na rodové diferenciaci, ale primárně na koncovkách podstatných jmen. Vědomě zde 
neřešíme koncovky 6. pádu u životných maskulin (typu pán) a feminin zakončených na souhlásku 
(postel, kostel…). Slova tohoto typu, která by mohla mít praktické využití, jsou uvedena jako slovíčka 
k zapamatování. K zapamatování dále uvádíme formy 6. pádu u názvů států zakončených na -cko/ 
-sko (Německo, Slovensko…) a dále podstatná jména rodu mužského neživotného (hotel, autoservis, 
stadión, supermarket), která v 6. pádě sg. mají koncovku -u. Jedná se o slova cizího původu, jejichž 
skloňování se vymyká uvedenému pravidlu: souhláska → -e/-ě.  
Na hláskové změny upozorňujeme jen u slov, která žáci procvičují v rámci lekce (k→c: Amerika → 
Americe, h→z: Praha → Praze, o→ů: dům → domě…). Pravidlo rozšiřujte s přihlédnutím k aktuálním 
potřebám dětí (postupně, vždy při prezentaci slov, u kterých k hláskové změně dochází). 
Výčet dalších hláskových změn pro rychlý přehled učitele/rodiče: ch→š: socha → na soše, r→ř: 
opera → v opeře, g→z : Olga → o Olze (viz např. také MACUROVÁ, A. a kol.: Umíme číst a psát česky. 
Praha: Divus, 1998). 
Pro mechanické upevnění koncovek v lokálu lze opět pracovat tak, že si děti samy do své vlastní 
„Gramatiky do kapsy“ vytvoří zápis pravidel hláskových změn v lokálu. Požádejte děti, aby si tabulku 
překreslily do svého „sešitku“ s gramatikou. Do „sešitku“ dále doporučujeme zapisovat hláskové 
změny, k→c , h→z a další, na které během výuky češtiny s dětmi narazíte. 
Rozšířený výklad 6. pádu sg. podle rodové diferenciace viz Lekce 12. 
 
Dále děti upozorníme na tzv. pohyblivé -e- např. ve slovech Plzeň→Plzni, Liberec→Liberci, Hradec 
Králové→Hradci Králové. Vysvětlit dětem, proč k tomuto jevu v češtině dochází, nebude 
jednoduché. Doporučujeme upozorňovat na slova s pohyblivým -e- vždy, když na ně narazíme.   
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5. _____ [na] nádraží     _____[nádraží] 
6. _____ [na] poště     _____[pošta] 
7. _____ [v] autě (uvnitř)    _____ [auto] 
8. _____ [ve] městě     _____[město] 
9. _____ [na] sídlišti     _____[sídliště] 
10. _____ [v] restauraci     _____[restaurace] 
11. _____ [na] stole (venku)    _____ [stůl] 
12. _____[v] domě (uvnitř)    _____ [dům] 

 

 
• Cvičení 5 

Hraj s počítačem. Doplňuj předložku v(ve)/na a 6. pád.  

 

• Cvičení 6 

Odpovídej podle obrázku.  

1. Kde jsou Sandra a maminka?  Sandra a maminka jsou _____[ve škole].  
2. Kde je Anna?    Anička je _____[v nemocnici]. 
3. Kde je Magdaléna?    Magda je _____ [v restauraci]. 
4. Kde jsou tatínek a bratr?   Tatínek a bratr jsou _____ [na letišti]. 
5. Kde je Kateřina?    Katka je _____[v letadle]. 
6. Kde jsou strýc a teta?   Strýc a teta jsou _____ [v parku]. 
 

 

• Cvičení 7 

a) Kde je Sandra? 

1. Sandra je  _____[v Holandsku]. 
2. Sandra je  _____[v Paříži / ve Francii].  
3. Sandra je  _____[v Americe / v New Yorku]. 
4. Sandra je  _____ [na Slovensku].  
5. Sandra je  _____[v Číně].  
6. Sandra je  _____[v Egyptě]. 

b) Kde to je? 

1. Slovensko, Holandsko, Francie a Česko jsou _____ [v Evropě]. 
2. Egypt je _____ [v Africe]. 
3. Čína je _____ [v Asii]. 
4. New York je v _____[Americe]. 
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• Cvičení 8 

a) Přečti si text. 
b) Spoj otázku s odpovědí. 
 
Kde to je? V centru města, nebo na okraji? 
Hotel, restaurace a pekařství jsou v centru města. Hotel je na náměstí vlevo. Restaurace a pekařství 
jsou na náměstí vpravo. Na okraji města jsou sídliště a letiště. Ve městě je také klub neslyšících. 
Klub neslyšících je na sídlišti.  

Správné řešení: 
1. Kde jsou hotel, restaurace a pekařství?  V centru města. 
2. Co je na okraji města?        Sídliště a letiště. 
3. Kde je hotel?      V centru města, na náměstí vlevo. 
4. Kde je klub neslyšících?    Na sídlišti. 
5. Kde je letiště?     Na okraji města. 
 
c) Kde je v Praze (ve tvém městě) klub neslyšících? Na okraji města, nebo v centru města?  

 

 

 

Doporučujeme:  
a) Nechte děti nejprve „cestovat prstem“ po globusu (mapě globusu v zeměpisném atlase). Pište na 
tabuli slova: Afrika, Asie, Evropa…, Čína, Egypt… Ptejte se dětí, kde tyto kontinenty, státy najdeme. 
(Vybírejte a na tabuli pište zatím jen ty kontinenty, státy, které jsou uvedeny v rámci cvičení 7.) Děti 
ukazují státy, kontinenty na globusu, v atlase. 
b) Nakopírujte si a zvětšete si obrázky uvedené v učebnici v tomto cvičení: pyramida, pagoda… 
Ptejte se dětí ve znakovém jazyce, co vidí na obrázcích (Co to je?) a ve kterých zemích můžeme 
dané objekty vidět (děti vybírají z omezeného výčtu z předem vypsaných států na tabuli). 
(Obrázek hor nechte nakonec. Z výčtu států zbude na tabuli stát Slovensko. Zeptejte se dětí, jestli 
vědí, jak se jmenují největší slovenské hory. Pokud nevědí, ukažte jim obrázek a napište na tabuli 
slovo Tatry.) 
Takto je možné děti připravit ke zpracovávání uvedeného cvičení. Všeobecné znalosti o světě potom 
propojujte s procvičováním forem v 6. pádě. (Děti by se v rámci zpracovávání cvičení měly 
soustředit už jen na doplňování správné koncovky státu, kontinentu v 6. pádě.  Úspěšnost 
zpracování cvičení by neměla být závislá na zeměpisné nebo jiné všeobecné neznalosti.)      
 Pokud mají děti dobré zeměpisné znalosti, cvičení je možné rozšířit. Pozvěte k tabuli žáka, který 
ostatním zadává úkol: na tabuli píše názvy států a ptá se: Kde je to?; ostatní děti doplňují na 
prázdné bílé karty odpověď: v Asii, v Evropě…; zadavatel úkolu kontroluje správnost odpovědí.  
Žáci můžou soutěžit – jednotlivě, ve skupinách; ne/používají atlas, globus… – cvičení je možné 
mnoha způsoby modifikovat. 
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 GRAMATIKA 4 

SLOVESA: -IT/-ET/-ĚT 

KRESLIT 

Jednotné číslo                 +                - Množné číslo                   +  - 

 
kreslit: Sandra kresl_____[í]. 
bydlet: Bydl_____[ím] v Praze. 
rozumět: Rozum_____[íte]? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

já kreslÍM _____[nekreslím] my kreslÍME _____[nekreslíme] 

ty kreslÍŠ _____[nekreslíš] vy kreslÍTE _____[nekreslíte] 

on/ona/ono kreslÍ _____[nekreslí] oni/ony/ona kreslÍ _____[nekreslí] 

Doporučujeme: 
Aktivitu 8c) zahájíme diskuzí. (Ptejte se dětí v ČZJ, zda ve městě, ve kterém žijí / chodí do školy… je 
klub neslyšících. Zeptejte se, zda znají adresu tohoto klubu neslyšících. Ptejte se, co se v takovém 
klubu dělá a proč kluby pro neslyšící existují.) Potom napište na tabuli spojení: v centru města, na 
okraji města. Ptejte se dětí, jaký mají tato spojení význam. Pokud nevědí, nechte je nahlédnout do 
slovníčku, který je součástí této publikace. Napište na tabuli otázky (Kde je v Praze / v Hradci 
Králové / v Plzni / … (města volte podle krajů narození dětí) klub neslyšících? Je klub na okraji 
města, nebo v centru města?). Děti vyhledávají adresu klubu neslyšících ve městě, ve kterém bydlí / 
ve kterém chodí do školy / které spadá do lokality jejich bydliště. Požádejte děti, aby svoji odpověď 
zapsaly. Pokud je to možné, nechte děti vyhledat informace na internetu. 
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• Cvičení 9 

a) Spoj slovesa a obrázky.  

kreslit | ztratit se | bydlet | prosit | léčit | tlumočit 

V gramatické části č. 4 můžete postupovat podle komentáře v ČZJ (oko č. 1), nebo časování sloves 
zakončených na -it/-et/-ět uvést pomaleji s propojením na vyloženou látku o osobních zájmenech 
(viz Lekce 1). Poprvé se totiž dostáváme k přiřazení slovesné osoby k osobní koncovce. Připravte 
pracovní list, na kterém jsou rozházené karty s osobními zájmeny (já, ty, on…); pod kartičky vytvořte 
tabulku, do které budou děti zájmena zapisovat; do sloupečků nalevo vlepte obrázky, které 
signalizují užití slovesné osoby (viz Lekce 1, GR2); podle obrázků v tabulce přiřazují děti osobní 
zájmena do tabulky v obvyklém systému uspořádání (já, ty, on/ona/ono  // my, vy…). Pro druhou 
aktivitu využijte opět kartičky signalizující osobní zájmeno; k obrázku připište příslušný slovesný tvar 
(já – kreslím, ty – kreslíš…); děti tak podle obrázků poznají, který slovesný tvar odpovídá té které 
slovesné osobě. Slovesa potom přepíší do tabulky. Řešení úkolu mohou zkontrolovat s tabulkou 
uvedenou v této gramatické části (č. 4). Do té také potom vepíší tvary v záporu.     

 

 

Jednotné číslo Množné číslo 

 

                          
                JÁ 

 
 

KRESLÍM 
 

  

 

 
               TY 

 

 
………………… 

  

 

 

   

  

Upozorňujeme: 
V oddílech výkladu časování sloves (Lekce 1 – 4) nepoužíváme pojmy (kmenotvorná) přípona ani 
koncovka. Gramatický jev prezentujeme dětem vysvětlením, že potřebujeme-li vyjádřit slovesnou 
osobu, „měníme konec slova (slovesa)“ (kreslit → kreslÍM…). 

 

TY JÁ 

 

ON 
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b) Doplň tabulku. 

 kreslit prosit léčit bydlet ztratit se 

já [kreslím] [prosím] [tlumočím] [bydlím] [ztratím se] 

ty [kreslíš] [prosíš] [tlumočíš] [bydlíš] [ztratíš se] 

on/ona/__[ono] [kreslí] [prosí] [tlumočí] [bydlí] [ztratí se] 

 

my [kreslíme] [prosíme] [tlumočíme] [bydlíme] [ztratíme se] 

___[vy] [kreslíte] [prosíte] [tlumočíte] [bydlíte] [ztratíte se] 

___[oni/ony] [kreslí] [prosí] [tlumočí] [bydlí] [ztratí se] 

 

c) Sandra vypráví. Doplň vhodné sloveso. 
 
1. Já, maminka, tatínek, sestra a bratr bydlíme v Praze na sídlišti. 
2. Teta a strýc _____[bydlí] v Brně.  
3. Tady (já)  _____[nebydlím]. Tady  _____[bydlí] Tomáš a Filip. 
4. Maminka _____[vaří] oběd. Tatínek a sestra Linda _____[vaří] večeři.  
5. Já  _____[nevařím]. Ty _____[vaříš]?  
6. Odpoledne jsem v parku a _____[kreslím].  
7. Veronika  _____ [tlumočí] v Brně.  
8. Oni _____ [netlumočí] v televizi zprávy pro neslyšící. My _____[tlumočíme] zprávy!  
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 GRAMATIKA 5 

SLOVESO: BÝT (II.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve městě _____ [je] stadión.  
Ve městě _____ [není] stadión. 
Sandra a Filip _____ [jsou] dnes ve škole. 
Sandra a Filip _____[nejsou] dnes ve škole. 
Maminka a tatínek _____ [jsou] doma? 
Ne, maminka a tatínek _____ [nejsou] doma. 

 
 
• Cvičení 10 

Doplň je/není, jsou/nejsou.  

Co _____[je] a co _____[není] ve městě Kladno? 
Kamarádka Alena pracuje v Kladně. Ve městě _____[je] nemocnice a divadlo. _____[Jsou] tam dva 
parky, autoservis a cukrárna. Ve městě _____ [není] hotel. 

Co _____ [je]  a co _____ [není]  ve městě Ostroh? 
Bydlím v Ostrohu. Ve městě _____ [je] hrad. _____[Není] tam továrna, sportovní stadión, sídliště.  
_____ [Jsou] tam tři hotely. Uprostřed ____ [je] náměstí. Na náměstí _____[jsou] dvě restaurace, 
cukrárna a pekařství. 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Připomeňte dětem, že v L1 se naučily časovat sloveso BÝT (popřípadě ověřte jeho znalost); 
požádejte je, aby si vzpomněly na nějakou větu v ČJ z L1 se slovesem být, děti napíší větu na tabuli, 
potom je požádejte, aby tutéž větu převedly do ČZJ (znovu si zopakujte, že v ČZJ sloveso být 
v takových větách nevyjadřujeme, v českých větách ano); potom se společně podívejte na věty 
napsané na tabuli v této části gramatiky; upozorněte děti na to, že na tabuli jsou napsané další věty 
se slovesem BÝT, dále společně pozorujte překlad českých vět do znakového jazyka; zkuste s dětmi 
vyvodit, jakým znakem je ve větě v ČZJ vyjádřena ne/přítomnost (osob, věcí) [znak pro vyjádření 
přítomnosti: názorně viz video oko č. 2,4,6; znak pro vyjádření nepřítomnosti: názorně viz video oko 
č. 3,5,7 ]; zkuste společně vymýšlet další podobné věty se slovesem být (ve významu 
ne/přítomnosti) v ČZJ a zkuste je překládat do psané češtiny. 

Pozor! Děti by vám jako příklad dalších podobných vět mohly uvádět věty typu: Máš tužku? / Filip 
má domácí úkol. / Tomáš ne. V těchto větách se totiž MÍT ve významu vlastnictví vyjádří podobným 
znakem jako BÝT ve významu někdo/něco je někde přítomný (tvar ruky „5“, dlaň směřuje k zemi, 
prsty se třepotají; výčet tvarů ruky viz MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého 
znakového jazyka. In Speciální pedagogika. 1996, roč. 6, č. 1, s. 5.-19.). V takovém případě 
upozorněte děti na to, že ve své výpovědi sice použily stejný znak, ale do češtiny jejich větu 
přeložíme pomocí slovesa mít. Větu, kterou děti ukázaly, napište na tabuli. (K distribuci MÍT a BÝT 
v ČZJ a ČJ viz více Lekce 3.) 

Potom popř. shlédněte komentář. 
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 GRAMATIKA 6 

Esemeskujeme, chatujeme, e-mailujeme… 
TYkat nebo VYkat…? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
zájmeno      zájmeno 
ty       vy 

sloveso       sloveso 
2. osoba, číslo jednotné     2. osoba, číslo množné 
ty tady……………… [bydlíš]    vy tady ………………[bydlíte] 

fráze       fráze 
………………[Ahoj]!     Dobrý den! 
Prosím tě, …       Prosím ………………… [vás] 
Děkuju ……………[ti]. – Není zač.      Děkuju vám. – Není zač. 
Ahoj!/Čau!      ………………[Na shledanou.] 

 

• Cvičení 11 

a) Doplň BÝT (jsem, jsi, je…).  

Já a Věra _____ [jsme] ve městě. Venku _____[jsou] OBR (rozbitá auta). Uvnitř _____[je] tatínek a 
pracuje. 

Věra: Vy _____[jste] tady každý den? 
Tatínek: Ne, odpoledne tu _____[nejsem].  
Věra: A kde _____[jste]? Co děláte? 
Tatínek: _____[Jsem] doma nebo na stadiónu. A kde _____[jsi] odpoledne ty? Co děláš? 
Věra: _____ [Jsem ]doma nebo venku. Odpočívám. 

 

 

 

Doporučujeme: 
Nechte děti, aby samy na základě obrázků a povědomí o tom, kdo je kdo (Katka a Eliška – 
kamarádky; maminka, tatínek – rodiče…) zobecnily, komu bude Sandra TYkat a komu bude VYkat. 
[a) kamarád, spolužák – tykání; b) příbuzný – tykání; c) neznámý člověk, dospělý člověk – vykání] 
Odpověď můžete zapsat k obrázkům. 
 
 V této fázi výuky neupozorňujeme děti na psaní v/V. (Informaci zařaďte podle svého uvážení na 
základě aktuálních znalostí dětí. Nezatěžujte je ale příliš velkým množstvím nových informací. Psaní 
velkého a malého v v učebnici nerozlišujeme a v rozhovorech uvádíme vždy jen malé v. 
 

 
 

Doporučujeme: 
Ptejte se dětí: Kdo je Věra? Věra tatínkovi vyká/tyká? Tatínek Věře vyká/tyká?  Proč? 
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b) Kde jsou Sandra a Věra? 

    Sandra a Věra jsou _____[v autoservisu]. 

 
 

• Cvičení 12 

Podívej se na video a doplň, co chybí. 

Rozhovor 1 

aha | děkuju | prosím tě | je | není zač | není 

Sandra: Ahoj. _____[Prosím tě], kde je v Brně klub neslyšících? 
Tomáš: Klub neslyšících je v centru města. 
Sandra: Aha. _____[Děkuju]. 
Tomáš: _____[Není zač]. Ty nebydlíš v Brně? 
Sandra: Ne, nebydlím. Jsem z Prahy. 
Tomáš: V Praze _____[je] nebo _____[není] klub neslyšících? 
Sandra: V Praze je taky klub neslyšících. Je v Dlouhé ulici. 
Tomáš: _____[Aha]. Tak ahoj. 
 
 
Rozhovor 2 

na shledanou | kde | dobrý den | na náměstí | je | prosím vás | na okraji | vpravo | není zač 

Sandra: _____[Dobrý den]. _____ [Prosím vás], kde je policie? 
Paní: Policie je _____[na náměstí]. 
Sandra: Na náměstí? _____[Kde] je náměstí? 
Paní: Náměstí je za rohem. Policie je na náměstí vzadu _____[vpravo]. 
Sandra: Aha, děkuju. A kde _____[je] nemocnice? 
Paní: Nemocnice je daleko, _____[na okraji] města. 
Sandra: Daleko? Snad se neztratím! Děkuju moc. 
Paní: _____[Není zač]. _____[Na shledanou]! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Porovnávejte s dětmi oba dialogy. Ptejte se jich: Kdo je asi Tomáš? Sandra mu tyká/vyká? Proč? 
Sandra paní vyká/tyká. Proč? 
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V Praze na sídlišti 
Bydlím v Praze. Praha je velké město. Je to hlavní město České republiky.  Neztratím se tu. Moje 
adresa je: Slunečná ulice, číslo 11. Znáš taky svou adresu?  
Otevřu okno a dívám se.  Daleko vzadu je park, stadión, továrna a Pražský hrad. Park je uprostřed. 
Stadión a továrna jsou vzadu vlevo, Pražský hrad je vzadu vpravo. Náměstí je blízko, uprostřed 
náměstí je kostel. Na náměstí je taky škola, pekařství a restaurace. Škola a pekařství jsou vpravo. 
Restaurace je vlevo.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Před zahájením čtení textu si s dětmi povídejte. Ptejte se v ČZJ: Kde bydlíš? Znáš dobře svou 
adresu? Znáš dobře adresu internátu, na kterém bydlíš přes týden? Jak vypadá okolí místa tvého 
bydliště? Jak vypadá město, kde bydlíš? Povídání s dětmi ukončete tím, že teď si přečtete, kde bydlí 
Sandra. 
Nechte děti (individuálně/ve skupinách) text přečíst. Porozumění textu můžete otestovat např. 
tímto způsobem: Rozdejte dětem pracovní list, který naleznete níže. Děti do obrázku dokreslí 
budovy, které vidí Sandra z okna. Správnost řešení ověřte porovnáním s obrázkem v učebnici ve 
cvičení 13 (Lekce 2). Následně vypracujte cvičení 13 (s přihlédnutím k aktuálním jazykovým 
dovednostem dětí rozhodněte, zda děti doplní písmena slov do obrázku bez pomoci, nebo s pomocí 
textu ke čtení). 
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• Cvičení 13 

Kde je park, stadión, továrna, kostel, škola, pekařství, restaurace a Pražský hrad?  

 
 

 

Kde pracujeme, co děláme? 
 
Bydlíme na sídlišti na okraji Prahy. Tatínek pracuje v autoservisu. Maminka pracuje ve škole. Bratr 
pracuje v nemocnici. Sestra tlumočí v divadle, v kostele, ve škole nebo na úřadě. Autoservis a škola 
jsou blízko. Škola je na náměstí, autoservis je za rohem. Divadlo a nemocnice nejsou na sídlišti, jsou 
v centru Prahy. 
Tatínek, maminka, sestra a bratr odpoledne pracujou. Já jsem v parku a kreslím.  

 
 

• Cvičení 14  

Kde jsou odpoledne maminka, tatínek, sestra, bratr a Sandra? 



 
 

 
43 Lekce2 

 
 

 

[maminka – škola], [tatínek – autoservis], [sestra – divadlo], [bratr – nemocnice], [Sandra – park] 

 
 
• Cvičení 15 

a) Vyber správnou odpověď. 
 
1. Kde Sandra bydlí?    [Na sídlišti v Praze.] / V centru Prahy. 
2. Co dělá sestra Linda?    [Pracuje jako tlumočnice.] / [Je tlumočnice.] 
3. Kde pracuje tatínek?    [V autoservisu.] / V centru Prahy. 
4. Jsou na sídlišti divadlo a nemocnice?   Ano, jsou. / [Ne, nejsou.] 
 
b) Jaké slovo patří na začátek otázky?  
 
1.  Co  _____[Kde] pracuje maminka? Ve škole.  
2.  Kde  _____[Je] škola na náměstí? Ano, škola je na náměstí. 
3.  Je  _____[Kdo] pracuje ve škole? Maminka.  
4.  Kdo  _____[Co] dělají odpoledne maminka, tatínek, bratr a sestra? Pracujou. 

 

 

• Cvičení 16  

Sandra si píše s paní. Seřaď na papírku věty, jak jdou za sebou.  

[1] Dobrý den, jmenuju se Sandra a jsem neslyšící. 
[4] Aha, prosím tě, kde je tady základní škola? 
[5] Škola je za rohem vpravo. 
[2] Aha, já jsem Romana. Ty tady bydlíš? 
[3] Ano, bydlím tady na sídlišti. 
[9] Není zač. Na shledanou. 
[6] Aha. Je to daleko, nebo blízko? 
[8] Děkuju moc. Na shledanou. 
[7] Je to blízko. 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Před zahájením čtení (jednotlivých replik rozhovoru) si s dětmi povídejte. Ptejte se: Oslovil vás už 
někdy na ulici nějaký slyšící člověk? Ptal se na něco a vy jste mu nerozuměly? Co jste dělaly, jak jste 
reagovaly. Kdyby se vám to stalo, co byste dělaly? ... Vyjděte ze zkušenosti dětí nebo jim nabídněte 
modelovou situaci, navrhněte jim několik řešení, jak v takové situaci můžou reagovat (pokud 
pracujete s neslyšícím asistentem, nechte řídit tento diskusní blok spíše jemu – bude v této situaci 
pro děti dobrým identifikačním vzorem). 
Čtení část III. uveďte např. takto: Sandra potkala na sídlišti paní, ta se jí začala na něco ptát. Sandra 
nám bude vyprávět, na co se jí paní ptala a jak Sandra v dané situaci zareagovala. Dále se společně 
podívejte na úvodní slovo ke cvičení, poté ho s dětmi vypracujte. (Děti podle uvážení pracují 
jednotlivě, ve dvojicích, ve skupinách.) 
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• Cvičení 17 

Přelož z českého znakového jazyka. 
 
[Jsem Eliška. Jsem z Hradce Králové. Tady bydlím. Za rohem vpravo je cukrárna. Ve městě na 
náměstí jsou divadlo, policie, hotel, kostel a nemocnice.]        

 

 
• Cvičení 18 

a) Podívej se na video a potom na obrázky. Škrtni budovy, které nejsou ve městě. 

V centru města je náměstí. Na náměstí vlevo je hotel, na náměstí vpravo jsou restaurace, pekařství 
a cukrárna. Nádraží je na okraji města. Na nádraží je policie. Za rohem nádraží je auto. V autě je 
paní a dítě.  

[divadlo], [stadión] 

 
b) Odpověz na otázky. 
 
Co není ve městě? 
Kde je hotel? 
Kde jsou pekařství a cukrárna? 
Kde je nádraží? 
Co je na nádraží? 
Kde je auto? 
Kdo je v autě? 
Je ve městě letiště? 
Jsou ve městě lidé? 

 

 
• Cvičení 19 

a) Pomůžeš Sandře udělat úkol? Sestav z písmen všechna osobní zájmena (já, ty…). 
b) Potom je zapiš do tabulky. 
c) Která písmena chybí ve slově?  
 

Sandra píše SMS paní učitelce a [V Y K Á]. 
Sandra píše SMS kamarádovi a [T Y K Á]. 
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• Cvičení 20 

Doplň tabulku. Podívej se, kolik tvarů od jednoho slova už znáš! 

To je Hradec Králové. Eliška je z _____[Hradce Králové].  Eliška bydlí v _____[Hradci Králové]. 

To je _____[Praha]. Sandra je z Prahy. Sandra bydlí _____[v Praze]. 

To je Plzeň. Magdaléna je _____[z Plzně]. Magdaléna bydlí _____[v Plzni]. 

To je _____[Brno]. Kateřina je z Brna. Bydlí _____[v Brně]. 

 

 

 

 

 

 
 
• Cvičení 21 

Porovnej obrázek a text. Najdi šest rozdílů. 

To je město. Ve městě je park. Na náměstí vpravo je nádraží, divadlo a autoservis. Na náměstí vlevo 
je hotel a pekařství. Sandra je v parku a kreslí. V restauraci je paní a číšník. V restauraci je stůl a na 
stole je kniha. V autoservisu je opravář. Vpravo je stůl a na stole je taška. V tašce je tužka a svačina. 
V autě je Filip. 

 

• Cvičení 22 

Maminka Sandry hledá na chatu tlumočníka. Pomoz mamince vybrat správná slova. 

Maminka: Dobrý den / Ahoj [Dobrý den]. Jmenuju se Věra Novotná. Prosím tě / vás [vás],  vy 
pracujete jako tlumočnice? 

Doporučujeme: 
Ptejte se znovu dětí, proč Sandra paní učitelce vyká a proč Filipovi tyká. Požádejte děti, aby 
v tabulce zakroužkovaly tu slovesnou osobu a osobní zájmeno, které budou při vykání používat (vy 
– 2. osoba mn. č.). Zdůrazněte, že 2. os. mn. č. – vy se ve vykání užívá ve smyslu jednotného čísla. 
 

 

 

 

 

Zvažte: 
Není nutné, aby děti vyplňovaly formy 2. pádu zpaměti. Formy 2. pádu mohou vyhledávat v Lekci 1 
v části Gramatika 8. Cílem tohoto cvičení je, aby si děti uvědomily, kolik forem od jednoho jména už 
znají (týž lexikální význam může nést různé významy gramatické a s ohledem na strukturu věty je 
nutné obměňovat koncovku slova). Děti si formy 2. pádu opětovným vyhledáváním zapamatují, 
nebo si jejich znalost upevní následně v Lekci 4 (výklad 2. pád j. č.  – základní formy).  
 
 

 

 

 



 
 

 
46 Lekce2 

 
 

 

Tlumočnice: Ano, jsem tlumočnice. Pracuju v Centru zprostředkování služeb pro neslyšící. 
Maminka: Aha. Děkuju / Děkuješ / Děkují [Děkuju]. A  v / odkud / z [odkud] jste? 
Tlumočnice: Já jsem z Hradce Králové. 
Maminka: Tlumočím / Tlumočíš / Tlumočíte [Tlumočíte] taky v Praze? 
Tlumočnice: Ne, netlumočím. 
Maminka: Děkuju. Na shledanou. 

 
Maminka: Dobrý den / Ahoj [Dobrý den]. Prosím tě / vás [vás], vy pracujete jako tlumočník? 
Tlumočník: Ano. Jsem tlumočník. Jmenuju se Pavel Smutný.  
Maminka: Prosím tě / vás [vás] a odkud jste? 
Tlumočník: Jste / Jsem / Je [Jsem] z Plzně, ale bydlím a pracuju v Praze. 
Maminka: Moc děkuju. Zatím ahoj / na shledanou [na shledanou].  
 
Co myslíš, který tlumočník může mamince tlumočit? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Než přistoupíte s dětmi ke zpracovávání tohoto cvičení, vysvětlete si, co je to Centrum 
zprostředkování služeb pro neslyšící (více informací o tomto centru naleznete na: 
http://www.asnep.cz/tlumoceni/databaze.htm). 
 
 

 

 

http://www.asnep.cz/tlumoceni/databaze.htm
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 2) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Napiš podle obrázku.  nová slova (názvy pro obchody, 
instituce, veřejná místa) 

Cvičení 2 Vyber slovo podle obrázku.  příslovce místa 

Cvičení 3 Spoj větu s obrázkem.  význam předložek v(ve)/na 

Cvičení 4 Dopiš koncovku.  základní formy 6. pádu, č. j., (Mi, F, N)  

Cvičení 5 Hraj s počítačem.  základní formy 6. pádu, č. j., (Mi, F, N); 
předložky v(ve)/na  

Cvičení 6 Odpověz podle obrázku.  základní formy 6. pádu, č. j., (Mi, F, N); 
předložky v(ve)/na 

Cvičení 7 a) Dopiš podle obrázku. 
b) Dopiš podle obrázku. 

 základní formy 6. pádu, č. j., (Mi, F, N); 
předložky v(ve)/na; státy, kontinenty 

Cvičení 8 a) Čti. 
b) Spoj otázku a odpověď. 
c) Pracuj s internetem. Zjišťuj 
informace. 

 nová spojení (v centru / na okraji); 
opakování nové slovní zásoby v lekci 

Cvičení 9 a) Spoj slovo s obrázkem. 
b) Doplň tabulku. 
c) Doplň slovo podle videa.  

 nová slova (slovesa); časování sloves 
(-it/-et/-ět) 

Cvičení 10  Doplň slovo.  prohlubování užívání slovesa BÝT v ČJ 
(je – není, jsou – nejsou) 

Cvičení 11 Doplň slovo.  BÝT (celé paradigma), vykání X tykání 

Cvičení 12 Vyber slovo, spojení podle kontextu 
textu. 

 fráze (Prosím vás / tě…; Děkuju… – 
Není zač…); rozhovor;  vykání X tykání 

Cvičení 13 Čti. Doplň chybějící písmena.  upevňování nové slovní zásoby 

Cvičení 14 Čti. Spoj obrázky.  čtení s porozuměním (upevňování 
slovní zásoby L1 a 2) 

Cvičení 15 a) Čti. Vyber odpověď. 
b) Vyber slovo. 

 a) čtení s porozuměním 
b) tázací slova (CO?, KDE?, KDO?) 

Cvičení 16 Čti. Skládej repliky rozhovoru.  čtení s porozuměním (upevňování 
učiva  L1 a 2) 
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Cvičení 17 Přelož.  opakování učiva L1, upevňování 
základní formy 6. pádu, č. j., (Mi, F, N), 
příslovce místa 

Cvičení 18 a) Škrtni špatný obrázek. 
b) Odpověz na otázky. 

 opakování nové slovní zásoby; tázací 
slova (CO?, KDE?, KDO?) 

Cvičení 19 Doplň tabulku.  opakování osobních zájmen; 
tykání X vykání 

Cvičení 20 Doplň tabulku.  opakování základních forem 
2. a 6. pádu u názvů měst 

Cvičení 21 Čti. Porovnej obrázek a text. Najdi šest 
rozdílů. 

 opakování učiva L1 a 2  

Cvičení 22 Chat. Vyber slovo, spojení podle 
kontextu. 

 opakování učiva L1 a 2 (zejm. fráze; 
tykání X vykání) 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lekce 3 
Ve třetí lekci se věnujeme tématu „denní program“. S tématem „denní program“ souvisí mj. 
znalost základních forem 4. pádu (akuzativu ). Děti seznamujeme se slovesy, která vyžadují 
doplnění jména ve 4. pádě (obědvat, snídat, večeřet, potřebovat, mít…). V návaznosti na 
předcházející lekci rozšiřujeme znalosti z oblasti časování sloves a učíme děti v prézentu časovat 
slovesa v infinitivu zakončená na -ovat/-at/-át. Konjugaci slovesa mít vykládáme zvlášť.  Má sice 
infinitivní zakončení podobné slovesům ze skupiny -it/-et/-ět, ale časujeme ho podle sloves ze 
skupiny at/-át (dělám, snídám, mám…), a proto ho označujeme hvězdičkou jako sloveso 
nepravidelné. Ukazujeme dětem větné konstrukce se slovesem mít ve významu něco/někoho 
vlastnit. Prostřednictvím pozorování vět přeložených do českého znakového jazyka ukazujeme, že 
sloveso mít ve významu něco/někoho vlastnit artikulujeme v českém znakovém jazyce znakem, 
který je blízký artikulaci znaku (prostředku) pro vyjádření být ve významu přítomnosti/existence 
(někoho/něčeho někde). Explicitně upozorňujeme děti na to, že přestože v ČZJ užijeme v tomto 
případě podobný znak, nelze v češtině tato slovesa zaměňovat (a že se jedná o dva odlišné 
významy). Užití slovesa mít v češtině dále rozšiřujeme o informaci, že v češtině existují také tzv. 
„fráze s mít“ (mít volno, mít sraz, mít radost, žízeň, hlad…). Záměrem je upozornit děti na to, že 
sloveso mít v češtině používáme nejen ve významu něco vlastnit, ale také v dalších spojeních, která 
se musí naučit nazpaměť.  

 
 

 

 

 

LEKCE 3 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

GR4, 5: Kolik je 
hodin?, Kdy…?, V kolik 
hodin…? 
(denní program) 

GR1: slovesa 
-ovat/-at konjugace 

části dne, dny v týdnu, 
frekvenční adverbia 
(vždycky, většinou, 
někdy, občas…) 

 

GR2: podstatná jména 
4. pád (I.) 

GR3: užití slovesa MÍT (x 
BÝT) 

GR6, 7: spojky (ale, a, 
nebo, proč – protože 
 
GR8: slovosled (reflexívní 
se/si)  
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• Cvičení 1 
 

 

 

 

 

 
 GRAMATIKA 1 

SLOVESA: -AT/-ÁT 
POČÍTAT 

Jednotné číslo                 +              - Množné číslo                   + - 

já počítÁM _____[nepočítám] my počítÁME _____[nepočítáme] 

ty počítÁŠ _____[nepočítáš] vy počítÁTE _____[nepočítáte] 

on/ona/ono počítÁ _____[nepočítá] oni/ony/ona počítAJÍ _____[nepočítají] 

 
prodávat: Jana prodáv_____[á] v knihkupectví. 
běhat: O víkendu běh_____[ám] v parku.  
obědvat: Obědv_____[áte] ve škole?  

 

SLOVESA: -OVAT 
PRACOVAT 

Jednotné číslo                 +              - Množné číslo                   + - 

já pracUJU _____[nepracuju] my pracUJEME _____[nepracujeme] 

Předtím než začnete s dětmi zpracovávat Lekci 3, ujistěte se, že dokážou číst časové údaje 
z ručičkových a digitálních hodin a že umí ve znakovém jazyce odpovědět na otázku Kolik je hodin? 
a V kolik hodin…?. (Umí správně vyjadřovat časové údaje v ZJ.) Pokud tomu tak není, doporučujeme 
nejprve věnovat pozornost rozvoji jazykových kompetencí dětí v českém znakovém jazyce a teprve 
potom přistoupit k nácviku vyjádření časových údajů v češtině.  
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 3) 
koncovka, 4. pád, spojka, souvětí, čárka 

Při nácviku nové jazykovědné terminologie postupujte podle doporučení popsaných v Manuálu pro 
učitele Lekce 1 a 2.  
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ty pracUJEŠ _____[nepracuješ] vy pracUJETE _____[nepracujete] 

on/ona/ono pracUJE _____[nepracuje] oni/ony/ona pracUJOU _____[nepracujou] 

 
sportovat: Sport_____[ujeme] na stadiónu.  
chatovat: Zuzka a Jana spolu _____[chatujou].  
znakovat: Jsem neslyšící a _____[znakuju].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• Cvičení 1 

Spoj slovesa s obrázky.  
 

 
• Cvičení 2 

a) Hraj s počítačem. Doplň sloveso ve správném tvaru. 
(děti doplňují koncovky sloves -AT/-ÁT) 

b) Hraj s počítačem. Doplň sloveso ve správném tvaru. 
(děti doplňují koncovky sloves -OVAT) 

 
 
• Cvičení 3 

Pomoz Sandře doplnit tabulku. 

 

• Cvičení 4 

Pro prezentaci látky je možné využít komentáře v českém znakovém jazyce (viz oddíl Slovesa: 
 -at/-át – oko č. 1 a Slovesa: -ovat – oko č. 1). Event. lze začít cvičením 1. Jakmile žáci spojí význam 
slovesa s příslušným obrázkem, požádejte je, aby slovesa rozřadili k příslušným vzorům (počítá, 
pracuje).  Pro vyvození zakončení sloves ze skupiny počítá lze využít podobnost konjugací  
-í a -á (kreslím, počítám / kreslíš, počítáš / kreslí, počítá…). Ukažte dětem tvary sloves pro 1. a 2. 
osobu čísla jednotného (kreslím, počítám / kreslíš, počítáš / kreslí, … ) a požádejte je, aby zbytek 
slovesných tvarů (on/ona/ono – počítá, my – počítáme…) odvodily již samy. Můžeme žákům 
připravit pracovní list (tabulku) (obdobně viz Lekce 2, GR4), do které vyplní tvary sloves ze skupiny 
počítat. Správnost svého řešení mohou porovnat s tabulkou uvedenou v této části gramatiky. 

Upozorňujeme: 
V konjugaci -ovat uvádíme v 1. os. j. č. zakončení na -uju. Prezentovat lze i -uji. Obdobně ve 3. os. 
mn. č. uvádíme zakončení na -ujou, prezentovat  lze i -ují. Obě zakončení jsou spisovná. Liší se jen 
mírou své formálnosti, frekvencí, event. regionálním užití (-uju – méně formální, -uji – více 
formální). Variantu –uji/-ují uveďte podle svého uvážení a na základě aktuálních potřeb žáků.  
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a) Napiš on/ona: dívat se → dívá se.  

on/ona 
1. dívat se   dívá se 
2. znát    _____[zná] 
3. kupovat   _____[kupuje] 
4. končit   _____[končí] 
5. prodávat   _____[prodává] 
6. pamatovat si  _____[pamatuje si] 
7. česat   _____[češe/česá] 
8. pít    _____[pije] 
9. večeřet   _____[večeří] 
10. péct    _____[peče] 

 

 

 

 

 
b) Zařaď slovesa ke správnému vzoru. 

dívat se [-á], otevřít [*], kupovat [-uje], končit [-í], prodávat [-á], pamatovat si [-uje], česat [česá/*], 
pít [*], večeří [-í], péct [*]  

 

 

 

 

 
 
 
• Cvičení 5 

Najdeš čtyři povolání? 

[švadlena], [uklízečka], [pekař], [automechanik]  

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme: 
Slovesa jako např. česat (se), koupat (se) mají dvojí konjugaci (češe se/česá se, koupe se/koupá se…). 
Ve slovníčku (v této učebnici) prezentujeme konjugaci češu, češeš, češe…. V klíči ke cvičením 
respektujeme obě varianty. (Upozorněte děti na možnost dvojí konjugace slovesa podle svého 
uvážení.) 
 
 

Doporučujeme: Než začnete s dětmi zpracovávat toto cvičení část b), zopakujte si, co znamená 
slovo: (slovesný) vzor. Ptejte se dětí: Proč máme v češtině vzory? Kolik máme vzorů? Která vzorová 
slovesa jsme si uvedli v Lekci 1?...  
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    GRAMATIKA 2 

Podstatná jména – skloňování: 4. pád 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 6 

V tomto oddílu gramatiky se děti nově seznamují s termínem koncovka. (Výkladu termínu koncovka 
se věnujeme v komentáři v českém znakovém jazyce – oko č. 1.) Dále upozorňujeme na slovesa, 
která se pojí se 4. pádem a informujeme o základních formách 4. pádu singuláru. Této části výkladu 
se věnujeme v komentáři č. 2. 
 
Doporučujeme: 
Než se s dětmi podíváte na komentář č. 1, požádejte je, aby si přečetly věty u obrázků 1 a 2. 
Zeptejte se dětí, v čem se tyto věty liší. Požádejte je, aby zkusily spojit věty s odpovídajícím 
obrázkem. Potom se podívejte na komentář č. 1. Dále (znovu) napište na tabuli věty:  1. Iva vidí 
Petru.  / 2. Petra vidí Ivu. (Nebo promítněte celý obrázek i s větami v učebnici na (interaktivní) 
tabuli.) Zakroužkujte podtržená písmena a ptejte se dětí: Kdo ví, jak se (v ČZJ) říká tomuto písmenu 
(této části slova) v českém znakovém jazyce?  Kdo si pamatuje, jak se tomu písmenu (této části 
slova) říká v češtině? (koncovka) Napište slovo koncovka na tabuli. 
Upozorňujeme: Vědomě nerozlišujeme pojmy – přípona, koncovka. Gramatické kategorie a jevy se 
snažíme popisovat jednoduše a jazykovědnou terminologii užívat jen tehdy, je-li nezbytně potřebná 
pro výklad mluvnické látky.  
Koncovku dětem ukazujeme jen na příkladu podstatných jmen: PETR-A / IV-A / IV-U. V 1. pádě 
 sg. – PETRØ – se v morfologii hovoří o tzv. koncovce nulové. Doplňte tuto informaci jen v případě, 
že se na ni děti explicitně zeptají. 
 
Dále proberte základní formy akuzativu (4. pádu) sg. (nebo shlédněte komentář č. 2). Upozorněte 
děti (např. prostřednictvím obrázku – „slovesa, která se drží 4. pádu a přitahují ho k sobě“), že 
slovesa dělá / má / zná / potřebuje / vidí musíme vždy doplnit substantivem ve formě 4. pádu. Od 
této chvíle pracujte se slovesy, která se pojí se 4. pádem systematicky. Označujte si tato slovesa ve 
slovníčku určitou signální značkou (zakroužkujte barevně, označte nějakým znaménkem, připište si 
gramatickou informaci ke slovesu (např. vaří + 4. pád) apod.); kontrolujte, zda si děti tuto informaci 
se slovesy aktivně osvojily při každém dalším učení souboru nových sloves. Doporučujeme, aby si 
děti v této fázi výuky zavedly slovníček, do kterého si budou zaznamenávat slovesa spolu s jejich 
valenčními vazbami (sloveso + pád, se kterým se pojí), dále slovesa nepravidelná (číst, psát…) nebo 
jiné nepravidelnosti v jejich tvarech (např. mít + 4. pád (mám, měl jsem)…). Tento slovníček je však 
též možné vést v rámci již zmiňované „Gramatiky do kapsy“. Slovesa do slovníčku doporučujeme 
řadit podle abecedy. Jakmile se však seznam sloves rozšíří o další valenční vazby (slovesa se 3., se 
3. a 4., 2. pádem…), lze se souborem sloves začít pracovat v systému řazení podle pádu, se kterým 
se slovesa pojí. Děti např. vypíší ze slovníčku na kartičky všechna slovesa. Potom slovesa smíchejte 
a nechte děti bez nahlédnutí do slovníčku rozřadit podle vazby s pádem, se kterým se pojí. 
  
Upozorňujeme: 
Výklad základních forem akuzativu není (podobně jako výklad 6. pádu) postaven na rodové 
diferenciaci, ale primárně na koncovkách podstatných jmen. Vědomě zde neřešíme užití koncovek 
4. pádu u životných maskulin (typu pán, muž). Koncovky neuter, která v nominativu sg. končí na 
-ě (sídliště, parkoviště, hřiště…) a u nichž se změna koncovky v akuzativu vymyká uvedenému 
pravidlu (Ě→I), učíme jako formy k zapamatování.  
Rozšířený výklad 4. pádu sg. podle rodové diferenciace, včetně skloňování tázacího zájmena KDO? 
(Kdo…? → Koho…?) naleznete v Lekci 7. 
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Co potřebují? 

Doplň podle obrázku správné slovo. 

Pekař peče chleba. Potřebuje _____ [zástěru], _____ [vařečku] a _____ [mouku] . 
Švadlena šije sukni. Potřebuje _____ [látku], _____ [metr],  _____ [šicí stroj] a _____ [žehličku]. 
Uklízečka uklízí v nemocnici. Potřebuje _____ [kbelík], _____ [hadr] a koště. 
Automechanik opravuje _____[auto]. Potřebuje _____[kladivo], _____[šroubovák] a _____ 
[baterku].  

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 7  

Hraj s počítačem. Doplňuj 4. pád. 
 

• Cvičení 8 

Vyber správné slovo. 

1. Co je to? 
Na stole je bábovce/bábovku/[bábovka], vajíčku/[vajíčko], limonádu/[limonáda]/limonádě, 
čaje/[čaj] a [káva]/kávu/kávě, šunku/šunko/[šunka] a piva/[pivo]/pivu. 
 
2. Co snídáme? 
Já snídám [jogurt]/jogurtu/jogurta a rohlíka/rohlíku/[rohlík]. Filip a Petr snídají 
bábovka/[bábovku]/bábovce. 

3. Co obědváme?  
Flip a já obědváme polévkou/polévka/[polévku], omáčce/omáčka/[omáčku], [rýži]/rýže/rýžu a 
masa/[maso]/masu. Filip pije limonáda/limonádě/[limonádu] a já čaji/[čaj]/čaje. 

4. Co večeříme? 
Já, Linda a maminka nemáme večer velký hlad. Většinou večeříme jen [ovoce]/ovocem/ovoci. 
Tatínek večeří [šunku]/šunka/šunce, vajíčku/[vajíčko]/ a pije [pivo]/piva/pivu.  

 

 

Doporučujeme: 
Nejprve se ujistěte, zda děti znají jednotlivé pojmy a zda podle obrázku poznají, jaké slovo mají 
doplnit. Pokud tomu tak není, nechte je, aby si navzájem poradily. Zbývající pojmy najděte společně 
v obrázkovém slovníku, nebo si zahrajte „šibenici“ (na tabuli napiš tolik vodorovných čárek, kolik 
má slovo písmen; děti hádají, jaká písmena patří do slova; za každé špatné písmeno přikreslíte 
k šibenici další kousek obrázku; cílem hry je, aby děti uhádly písmena slova dříve, než budou 
na šibenici „oběšeny“). Jakmile děti znají pojmy nových slov v 1. pádě jednotného čísla, 
individuálně doplňují slova ve správném tvaru (4. p. j. č.) 
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 GRAMATIKA 3 

MÍT*  (vzor počítá!) 

Jednotné číslo                 +               - Množné číslo                   +  - 

já mÁM _____[nemám] my mÁME _____[nemáme] 

ty mÁŠ _____[nemáš] vy mÁTE _____[nemáte] 

on/ona/ona mÁ _____[nemá] oni/ony/ona mAJÍ _____[nemají] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po probrání příkladových vět Já mám tašku, ty máš deštník… napište na tabuli další věty 
se slovesem mít (ve významu něco vlastnit) v různých tvarech pro různé slovesné osoby (mám, 
máš…). Nechte děti tyto věty překládat, kontrolujte správnost překladu. 
 
Kontrastivní práce s jazyky: 
Ptejte se dětí, jakým znakem v ČZJ vyjadřujeme sloveso mít (s významem něco vlastnit).  [Tvarem 
ruky „5“ s třepotajícími se prsty, které směřují k vlastníkovi; za součást znaku se považuje také tzv. 
orální komponent, který trvá po celou dobu trvání artikulace znaku. Názorně viz video oko č. 3, 4.]    
Můžete upozornit děti také na to, že tento znak modifikuje svoji formu v závislosti na vlastníkovi 
předmětu (tzn. třepotající se prsty ruky směřují vždy k vlastníkovi daného objektu – viz např. také 
příkladové věty v učebnici, videa č. 4 a 5). Tuto informaci můžete uvést jako analogii k českému 
časování (tj. nejen v češtině měníme pro vyjádření osobní koncovky tvar slovesa (jeho zakončení), 
také některá slovesa v českém znakovém jazyce mění svůj tvar v závislosti na (slovesné) osobě, 
kterou vyjadřují. 
 



 
 

56 Lekce3 
 

 

 

MÍT* hlad, čas, sraz… 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 9  

a) Hraj s počítačem. Doplňuj sloveso mít. 

b) Najdi všechna slova, která k sobě patří. 
 
Správné řešení: 
bydlet, bydlí, nebydlíme 
byt, bytě, bytem 
pracuju, pracovat, nepracujeme 
práce, práci 
učitelka, učitelky, učitelkou 
učit, neučí, učím 
město, města, městě 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Zdůrazněte, že v ČJ ve spojeních mít sraz, mít hlad… používáme sloveso mít, v ČZJ nikoliv. Dále 
procvičujte ve cvičení 10a.) 
 
Poté se zeptejte dětí, jestli se už v této učebnici setkaly se znakem pro vyjádření vlastnictví (tvarem 
ruky „5“ s třepotajícími se prsty), ale v jiné větě (v jiném významu). [Připomeňte si tak Lekci 2 
 a věty: Ve městě je stadión. // Maminka a tatínek jsou doma. – ve kterých pro vyjádření 
přítomnosti osoby, objektu na nějakém místě užíváme v ČZJ totožný znak jako pro vyjádření mít 
(něco vlastnit).] 
 
Upozorněte děti na to, že ačkoli se jedná o úplně jiné významy (existence x vlastnictví), v ČZJ 
užijeme v tomto případě stejný znak. Upozorněte děti na to, aby slovesa BÝT a MÍT v českých větách 
nezaměňovaly. Doplňování sloves BÝT a MÍT procvičujte ve cvičení 10b). 
 
Cílem této části výkladu je, aby si děti: 
a) osvojily časování slovesa mít; 
b) pochopily, že se v ČJ používá nejen ve významu něco vlastnit, ale také v dalších jiných spojeních 
(která si musí zapamatovat) – mít sraz, mít hlad…; 
c) že v ČZJ se užívá totožný znak pro vyjádření mít něco a vyjádření, že někdo/něco je přítomné na 
nějakém místě; ale že tyto významy nelze ztotožňovat a v češtině jsou vyjadřovány pomocí dvou 
různých sloves. 
Záměna slovesa mít a být patří mezi často zmiňované chyby českých neslyšících, proto je vhodné 
této části výkladu věnovat více pozornosti. 
 
K látce se průběžně (formou opakovacích cvičení) vracíme ve zbývajících devíti lekcích. Děti mají za 
úkol např. doplňovat sloveso být do textu, ve kterém sloveso záměrně chybí; hledají chyby v textu, 
ve kterých je chybovost zaměřena převážně na problematiku záměny mít a být nebo na jejich 
konjugaci.  
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• Cvičení 10 

a) Sandra vypráví. Doplň podle videa správné slovo. 
 
Filip má _____[žízeň] a _____[hlad]. Má _____[svačinu] a pije limonádu.   
Katka má většinou večer _____[volno/čas], dneska vaří. Má _____[vařečku] a _____[zástěru]. 
Magda má odpoledne _____[volno/čas]. Má _____[radost], protože má _____[sraz] s kamarádkou 
Věrou.  
 
Co má Filip, co má Magda, co má Anička? 
Filip: má žízeň, … 
Katka: 
Magda: 

 
b) Doplň: BÝT (jsem, jsi, je…) / MÍT (mám, máš, má…). 
  
1. Filip _____[má] jablko.   
2. Ve městě _____[je] pošta. Pošta _____[je] na náměstí vpravo.    
3. _____[Jsem] doma. _____[Mám] volno a odpočívám. 
4. Sandra a Magda _____[mají] svačinu. Svačina _____[je] v tašce. 
5. Tatínek _____[je] v autoservisu.     
6. Strýc _____[má] auto v autoservisu. 
7. _____[Máš] sestru? Ano, _____[mám]. 
8. Olga a Radek jsou nemocní. _____[Jsou] v nemocnici. 
 

 GRAMATIKA 4 

KDY? – ráno, dopoledne… 

 

 

 

 

Cílem cvičení 9b) je zjistit, zda děti pochopily “tvarovost” u slov (podstatných jmen a sloves). 
Doporučujeme: připravte si s dětmi sedm různých barev. Požádejte je, aby vždy jednou barvou 
spojily slova, která mají stejný význam. Poté si vyberte jednu trojici, např. u slov: pracuju, pracovat, 
nepracujeme – barevně zvýrazněte zakončení slova. Ptejte se dětí, jak se jmenuje konec slov, který 
jste barevně vyznačili. Dále děti pokračují v samostatné práci, vyhledávají koncovky u zbylých slov.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Inspirace pro kontrastivní práci s jazyky: 
Fungování českého tázacího KDY…? můžete uvést v analogii k KDO…? / CO…? (viz Lekce 1). 
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KDY…? – v pondělí, v úterý… 
Snídám _____[ráno] v 7:30. 

Ty se učíš _____[v noci]?  
_____ [O víkendu] obědvám přesně _____[v poledne / ve 12:00 hod]. 
_____[V sobotu a v neděli]  _____[dopoledne] pracuju na zahradě.  
Vy máte _____[ve středu] volno?  
Kdy máte sraz? _____[Večer]?  
_____[Ve všední den] nemám čas. 

 

• Cvičení 11  

Sandra vypravuje, co dělá. 
a) Vyber podle videa správnou odpověď. 
 
[V 6:45 vstávám, potom snídám. Ve všední den jsem ve škole. Většinou obědvám ve 12:00 v jídelně. 
Občas nestihnu jít na oběd ve škole, tak obědvám odpoledne doma.  V pondělí odpoledne jsem doma 
a večer pomáhám mamince. V úterý a ve čtvrtek mám odpolední vyučování. Ve středu odpoledne 
mám volno.] 

1. Kdy Sandra vstává? Sandra vstává [ráno] / dopoledne / v poledne. 
2. Kdy je Sandra ve škole? Sandra je ve škole v pondělí a v pátek/ o víkendu/ [ve všední den]. 
3. Kdy Sandra obědvá? Sandra obědvá většinou [v poledne] / odpoledne / večer, občas  ráno/ 
[odpoledne] / večer.  
4. Kdy Sandra pomáhá doma? Sandra pomáhá [v pondělí] / ve středu / v poledne / odpoledne / 
[večer]. 
5. Kdy má Sandra odpoledne školu? Odpolední vyučování má Sandra v pondělí a v pátek / [v úterý a 
ve čtvrtek] / v úterý a ve středu. 

 

 

 

 
 

 
b) Dopiš do prázdných políček v nebo ve. Neznáš nějaká slova? Podívej se do slovníčku. 

Vstávám brzo ráno, potom snídám. __[Ve] všední den dopoledne jsem __[ve] škole. Většinou 
obědvám __[v] poledne __[v] jídelně. __[V] pondělí odpoledne jsem doma a večer pomáhám 
mamince. __[V] úterý a __[ve] čtvrtek mám odpolední vyučování. __[Ve] středu odpoledne mám 
volno. Jsem na stadiónu nebo __[v] bazénu.  

 

 

Doporučujeme: 
Předtím než začnete s dětmi zpracovávat toto cvičení, ujistěte se, že znají pojmy: vždycky, většinou 
(často) a někdy (občas). Pokud děti tyto pojmy neznají, nechte je nejprve pojmy vyhledat ve 
slovníčku v této učebnici. Event. vytvořte aktivitu, prostřednictvím které pojmy s dětmi procvičíte. 
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 GRAMATIKA 5 

KOLIK JE HODIN? – V KOLIK HODIN…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 12  

a) K větám přiřaď správné hodiny. 
b) Doplň předložku: v / ve. 

 Kolik je hodin? V kolik hodin…? v / ve 

VIDEO 3 Je 1 hod. _[V] 1 hod. 

VIDEO 10 Je 18:10. _[V] 18:10. 

VIDEO 4 Jsou 4:00. _[Ve] 4:00. 

VIDEO 8 Je 24 hod. _[Ve] 24 hod. 

VIDEO 9 Je 6:37. _[V] 6:37. 

VIDEO 5 Jsou 2:40. _[Ve] 2:40. 

VIDEO 2 Je 12 hod.  _[Ve] 12 hod. 

VIDEO 7 Jsou 3:02. _[Ve] 3:02. 

VIDEO 6 Je 5:01. _[V] 5:01. 

VIDEO 1 Je 1:15. _[V] 1:15. 

 

 
Inspirace pro kontrastivní práci s jazyky:  
Upozorněte děti na to, že: ve sloupci 1 (Kolik je hodin? Je 6:00. / Je 13:00 apod.) se objevují české 
věty se slovesem BÝT a že v překladu do znakového jazyka žádný znak podobný českému „BÝT“ 
není. Požádejte děti, aby si pozorně prohlédly překlad vět: Kolik je hodin? a V kolik hodin…? 
v českém znakovém jazyce. Upozorněte je na  to, že otázky se v ČZJ ukazují stejně a jejich význam 
je dán kontextem celé výpovědi. (Pokud spolupracujete s neslyšícím kolegou, můžete mezi cvičení 
na procvičení látky zahrnout překladové cvičení. Vytvořte soubor otázek a odpovědí: Kolik je 
hodin? 8:00. / V kolik hodin vstáváš? V 6:45. … Děti překládají otázky a odpovědi a učí se podle 
kontextu výpovědi rozlišit otázku Kolik…?  V kolik …?) 

Ve výkladu neklademe důraz na to, aby si děti aktivně osvojily pravidlo užívání je/jsou (proto také 
do části Nová slova – nová gramatika nezařazujeme žádná cvičení, která by tuto látku testovala).  
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• Cvičení 13  

Sestra Sandry je tlumočnice. Každý den tlumočí na různých místech. Dopiš podle diáře do tabulky, 
kdy a kde přesně Linda tlumočí. 

PO (pondělí) –  8:30 nemocnice, 11:00 školní jídelna, 20:00 divadlo 
ÚT (úterý) – 7:30 škola (Praha), 14:45 policie    
ST (středa) – 12:00 salón (náměstí), 13:50 restaurace 
ČT (čtvrtek) – 14:00 škola (Brno)  
PÁ (pátek) – 13:00 hrad (Plzeň) 
SO (sobota) VOLNO 
NE (neděle) 9:15 kostel (centrum) 

Kdy? V kolik hodin?    Část dne? (Kdy?) Kde? 

 

 
• Cvičení 14 

Doplň do vět sloveso MÍT (mám, máš, má…), nebo BÝT (jsem, jsi, je…). 

_____ [Je] 7:00 ráno. Maminka a tatínek už _____ [nejsou] doma. Tatínek _____ [je] v autoservisu a 
maminka _____ [je] na poště. Sandra vstává a obléká se. _____[Má] radost, protože škola dnes 
začíná v 9:00. Sandra _____[má] velký hlad a hodně snídá. Na talíři _____[je/má] vajíčko, rohlík, 
máslo a sýr. Sandra pomalu pije čaj a čte časopis. Ještě _____[má] čas. S Filipem _____[má] sraz až 
v 8:30.  

 

 

 

[Ve středu] [ve] 13:50  [odpoledne] Linda tlumočí [v restauraci]. 

 [V pondělí] v 11:00 [dopoledne] Linda tlumočí ve školní [jídelně]. 

V pondělí [ve] 20:00 [večer] Linda tlumočí [v divadle]. 

 [V úterý] [ve] 14:45 odpoledne Linda tlumočí [na policii]. 

[Ve středu] [ve] 12 hod. v poledne Linda tlumočí [v salónu] na náměstí. 

[V úterý] v 7:30 ráno Linda tlumočí ve škole [v Praze]. 

[Ve čtvrtek] ve 2 hod. [odpoledne] Linda tlumočí ve škole [v Brně]. 

V pátek [v] 1 hod [odpoledne] Linda tlumočí [na hradě v Plzni].  

[V neděli] v 9:15  [dopoledne/ráno] Linda tlumočí v centru [v kostele]. 

[V pondělí] v 8:30  ráno Linda tlumočí [v nemocnici]. 
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 GRAMATIKA 6 

SPOJKY: a/nebo/ale/protože 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 15  

a) Spoj spojky: a / ale / protože / nebo a značky (+, ?, →, X). 

a)  
 

   

 
b) Doplň do věty spojky a čárky podle značky a větu přiřaď ke správnému videu.  
 
1. Učíš se odpoledne   [a]   večer každý den?   
2. Učíš se odpoledne   [, nebo]   večer?      
3. Neučím se odpoledne [, protože]  se učím večer.    
4. Neučím se odpoledne [, ale]   učím se večer.    
 

c) Bratranec Sandry je cukrář. Sandra vypráví, co dělá. Podívej se na video a doplň do prázdných 
políček spojky a / ale / protože / nebo. 

Inspirace pro kontrastivní práci s jazyky: 
Zeptejte se dětí: Máme i ve znakovém jazyce znaky, které nám spojují slova nebo věty? Nechte děti 
chvíli přemýšlet nebo znovu společně pozorujte přeložené příklady na tabuli (V bazénu je Sandra 
a Filip. / V bazénu je Sandra, ale Filip v bazénu není.). Na základě příkladů lze s dětmi vyvodit, že ve 
znakovém jazyce se vztahy mezi větami v souvětí vyjadřují buď pomocí určitých znaků, nemanuálně 
(pomocí mimiky, změnou postavení horní části těla…), nebo manuálními a nemanuálními 
prostředky souběžně. 
Dále si s dětmi všimněte užití spojky a v češtině a v českém znakovém jazyce. 

V komentáři č. 2 informujeme děti o tom, že před spojkami obvykle píšeme čárku (před spojkou 
a obvykle čárku nepíšeme). V této fázi výuky vědomě nevysvětlujeme pravidla psaní čárky před 
spojkami a a nebo. Pro rychlý přehled učitele/rodiče: Čárka před spojkou a se nepíše, jestliže jde 
o souvětí ve slučovacím poměru. Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před 
a píšeme. (V učebnici uvádíme pouze souvětí se spojkou a v poměru slučovacím. Děti se tedy v této 
učebnici nesetkají se souvětím, ve kterém píšeme před spojkou a čárku. Nezdá se nám proto 
vhodné pravidlo vysvětlovat v této fázi výuky.) Čárku před spojkou nebo píšeme ve významu 
vylučovacím, nepíšeme ji ve významu slučovacím. Ne/psaní čárky před nebo v učebnici vědomě 
neřešíme. Látku doplňte podle svého uvážení. 
 
Ujistěte se, že děti znají pojem čárka (v souvětí), dokážou pojem v českém znakovém jazyce 
vysvětlit a umí slovo napsat v češtině. 
 
 

 

PROTOŽE 

 

ALE 

 

A 

 

NEBO 

 + 

 

X 

 

→ 

 

? 
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Bratranec se jmenuje Tomáš. Je z Brna, _____ [ale] pracuje _____[a] bydlí v Praze. V pondělí, ve 
středu, ve čtvrtek _____ [a] v pátek pracuje v cukrárně v centru Prahy. Je cukrář, _____ [ale] někdy 
pomáhá ve školní kuchyni jako kuchař.  Občas je v cukrárně v noci, _____ [protože] uklízí.  

 GRAMATIKA 7 

OTÁZKA: PROČ… ? – PROTOŽE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cvičení 16 

Spoj otázku a odpověď. 

Správné řešení: 
Proč je Linda v restauraci?    Protože má hlad. 
Proč Sandra vstává ve všední den brzo?            Protože škola začíná v osm hodin ráno. 
Proč znakujou?      Protože jsou neslyšící. 
Proč jste na stadiónu?     Protože sportujeme.  

Inspirace pro kontrastivní práci s jazyky: 
Srovnejte s dětmi věty v češtině s překladem do českého znakového jazyka.   
V češtině je tázací slovo Proč…? na začátku otázky; ve znakovém jazyce ukážeme znak PROČ až na 
konci celé výpovědi. (Můžete uvést analogii k otázkám KDO…?, CO…?, KDE…?.) Jak odpovíme na 
českou otázku, která začíná slovem Proč…? V českém znakovém jazyce použijeme na začátku 
odpovědi znak DŮVOD. V češtině na začátek věty napíšeme slovo protože.  

 Dále pro inspiraci uvádíme několik činností k nácviku osvojování nové jazykovědné terminologie. 
Po probrání gramatické části OTÁZKA: PROČ... ? – PROTOŽE (GR 6,7) napište pod sebe na tabuli 
jednu větu a jedno souvětí (např.: Sandra má v pondělí odpolední vyučování. / Sandra je ve škole, 
protože má odpolední vyučování.). Ptejte se dětí, v čem se věty, které jste napsali na tabuli, liší. 
Označte je: VĚTA, SOUVĚTÍ. 
Ptejte se dětí: Podle čeho poznáme souvětí? [Podle toho, že v souvětí je dvě a více sloves v určitém 
tvaru (tuto informaci akcentujte), nikoli podle čárky, ani podle spojky. I když v kombinaci s počtem 
slovesných tvarů je to na této úrovni výuky také určité vodítko.]  
Napište další souvětí (se dvěma i více větami). Mezi souvětí zamíchejte jednoduché věty, např. 
i takové: Sandra jí rohlík, jablko a jogurt. 
Vyberte jedno souvětí, na kterém dětem ukážete: 
a) že souvětí může mít dvě, ale i více vět; 
b) že počet vět v souvětí poznáme hlavně podle toho, kolik obsahuje sloves v určitém tvaru (nechte 
děti počítat, kolik má vámi vybrané souvětí sloves). 
 
Potom nechte ze souboru předem připravených výpovědí děti vybírat souvětí a určovat, kolik vět 
souvětí obsahuje. Znovu upozorněte na větu: Sandra jí rohlík, jablko  a jogurt. – připomeňte, že 
toto není souvětí a znovu se dětí ptejte proč… Veďte je k tomu, aby svoji odpověď dokázaly 
vysvětlit. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 Lekce3 
 

 

Proč jsou Filip a Sandra v jídelně?   Protože obědvají. 
Proč máš radost?     Protože mám volno. Čtu a odpočívám.   
 

 
• Cvičení 17 

Přelož z českého znakového jazyka. 
 
[Co dělám ve všední dny? 
V pondělí ráno vstávám v 6:15, protože škola začíná v 7:05. Odpoledne jsem doma, kreslím nebo 
chatuju. Ve středu odpoledne pomáhám venku na zahradě. V úterý dopoledne i odpoledne jsem ve 
škole, večer doma odpočívám a chatuju. Ve čtvrtek plavu. Paní učitelka je v bazénu už ve 13:00.  Já, 
Filip a Lenka začínáme (plavat) až ve 2:30. Končíme ve 3:15. Potom jsme většinou v parku nebo 
sedíme v cukrárně a znakujeme. V pátek odpoledne musím pomáhat doma. Já a maminka vaříme, 
setra a bratr uklízí. V 18:00 večeříme.] 

 

• Cvičení 18 

Přelož otázku a odpověď. 

A. 
Otázka: Proč má Radka radost? 
Odpověď: Protože je v restauraci, večeří, znakuje a baví se. 
 B. 
Otázka: Proč je Eliška v pekařství?  
Odpověď: Protože kupuje bábovku.  
C. 
Otázka: Proč Pavel obědvá (už) v 11:00?  
Odpověď: Protože má hlad.  
D. 
Otázka: Proč Iveta vstává pozdě? 
Odpověď: Protože většinou pracuje odpoledne. 
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 GRAMATIKA 8 

SE / SI – ve větě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 19 

V každém pytli je jedna věta. Označ slova v pytli číslicí, jak jdou ve větě za sebou. 

1. Proč se neučíte každý den? 
2. Jak se jmenujete? 
3. Zdravotní sestra se stará o nemocné. 
4. Povídají si v cukrárně. 
5. V Praze se neztratím. 
6. Věra a Helena si povídají v autobusu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ukažte dětem na dalších příkladech, že 2. pozice ≠ „v pořadí 2. slovo ve větě“.    
Může nastat problém, že děti hned nepochopí, co myslíme 2. pozicí ve větě (že se nemusí vždy 
jednat o druhé slovo ve větě). To nevadí. K pravidlům českého slovosledu se vracíme průběžně 
v celé učebnici. Věnujte tomuto typu cvičení pozornost a znovu, na dalších příkladech, pravidlo 
vysvětlujte. Upozorněte děti na pozici se/si ve vedlejší větě (se/si  stojí za spojkou: Čtou nebo se 
učí.). Výjimkou je spojka a a ale (Snídá a obléká se. Chodí do školy, ale neučí se každý den.). 
Upozorněte děti na to, že podobné prostředky, jako jsou zvratná zájmena se/si, v českém znakovém 
jazyce nenajdeme. Zvratná zájmena se/si se musíme učit se slovesem. Důsledně ověřujte, zda si 
děti při učení se nové slovní zásoby v každé další lekci pamatují, které české sloveso se užívá ve 
spojení se zvratným zájmenem. I tato slovesa si lze (alespoň pro začátek) vypisovat do zavedeného 
slovníčku se slovesy. 
  
 

Vzhledem k volnému slovosledu v češtině může být pořádek slov ve větách různý. Akcentujte pouze 
správnost pozice se/si. 
 
Doporučujeme: 
Cvičení můžete rozvést tímto způsobem. Nechte děti, aby každý udělal cvičení sám. Potom na tabuli 
zapisujte řešení, která vám děti budou nabízet. Např.: 
Proč se neučíte každý den? 
Proč se každý den neučíte? 
Zapište takto pod sebe věty a ukažte na nich dětem tendenci češtiny k volnému slovosledu. 
Zdůrazněte však, že pozice se/si  je stále stejná. 
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Moji kamarádi 
Co vidíš na obrázku? Na obrázku vlevo je Anička a Magda. Na obrázku vpravo je Filip. Anička má čas. 
Čte knihu. Magda má hlad. Vaří oběd. Filip má žízeň. Pije limonádu.  

Pamatuješ si, kde pracuje Anička a Magda? Anička pracuje v nemocnici. Magda je servírka. Pracuje 
v hotelu v restauraci. Filip je z Prahy jako já. Nepracuje. Je to můj spolužák. Já, Anička, Magda a Filip 
spolu občas chatujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Filip vypráví… 
Ahoj! Já jsem Filip. Ráno vstávám v 6:30. Oblékám se a snídám. V 7:35 si v obchodě kupuju svačinu. 
Ve škole začínám v 8 hod. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek končím ve 14:00. To je prima, protože 
odpoledne mám volno. Někdy jsem se Sandrou v cukrárně, znakujeme a povídáme si. Občas jsem na 
stadiónu a hraju fotbal. V úterý mám odpolední vyučování. Večeříme v 18:00. Maminka potom pije 
kávu, tatínek čte časopis nebo knihu a já chatuju nebo se učím.  
 
Magda vypráví… 
Jmenuju se Magda. Jsem z Brna, ale pracuju v Praze jako servírka. Ve všední den vstávám v 9:00. 
Dopoledne snídám jogurt a rohlík, uklízím byt, pracuju na počítači, běhám v parku nebo plavu v 
bazénu. V práci začínám ve 14:00. V pondělí, v úterý a ve středu večer jsem doma a odpočívám. Ve 

Doporučujeme: 
Než začnete s dětmi číst text, ptejte se jich, co už se všechno (z předcházejících lekcí) dozvěděly o 
Sandře. Tuto aktivitu můžete s dětmi provádět různým způsobem. Rozdělte děti třeba do skupin 
a nechte je soutěžit. Úkolem je napsat co nejvíce informací, které si o Sandře pamatují. 
Potom požádejte děti, aby si přečetly text ČTENÍ I. společně ve skupinách. 
Pokládejte dětem otázky, kterými zjistíte, do jaké míry textu porozuměly. 
 
Položte do prostoru třídy nakopírované (zvětšené) postavy kamarádů: Filipa, Aničku a Magdu (viz 
Lekce 3, cv. 19). Potom požádejte děti, aby se postavily k tomu kamarádovi Sandry, o kterém by se 
chtěly dozvědět více informací. Následně čtou děti ten text (o té které postavě), který si samy 
vybraly (Čtení – část II.). Dejte do skupiny (nebo každému žákovi) sadu informací o dané postavě; 
mezi informace zařaďte i nepravdivá tvrzení. Požádejte děti, aby vybraly pravdivé informace 
o postavě, o které četly. 
 
Následně si děti navzájem vyměňují informace, které si přečetly o daném kamarádovi (aktivitu 
můžete zpestřit tím, že žákům, kteří jsou v roli posluchačů, dáte soubor pravdivých a nepravdivých 
tvrzení o postavě, o níž právě jejich druhý spolužák vypráví; děti podle vyprávění spolužáka vybírají 
pravdivé informace). Nechte na vypravěči, aby zkontroloval správnost tvrzení, které děti vybraly. 
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čtvrtek a v pátek večer jsem v práci, protože pomáhám v kuchyni. Jsem nedoslýchavá, ale jako 
servírka pracovat můžu. Práce v restauraci je prima! 
 
Anička vypráví… 
Jsem slyšící lékařka, ale můžu léčit taky neslyšící, protože umím znakový jazyk. Jsem z Olomouce, 
v Olomouci taky bydlím a pracuju.  Ve všední dny vstávám brzo ráno, protože v nemocnici začínám 
už v 7:00. V poledne obědvám v jídelně. Většinou máme polévku, rýži, omáčku a maso, ovoce nebo 
zeleninový salát. V práci končím v 16 hod. V pondělí odpoledne mám čas, běhám v parku. V úterý 
odpoledne kupuju jídlo a vařím. Ve středu odpoledne plavu v bazénu. Ve čtvrtek odpoledne jsem 
doma a uklízím. V pátek večer mám občas sraz s neslyšící kamarádkou. Bavíme se a pijeme kávu.    

 
 

• Cvičení 20 

Který diář je Filipa?  

diář 1      diář 2 
ČT 6:30 vstávat    ČT 6:30 vstávat     
 14:35 škola     14:35 stadión fotbal 
 19:00 chat Sandra [X]    19:00 chat Sandra [√] 

Který diář je Magdy? 

diář 1      diář 2 

ÚT 9:00 vstávat    ČT 9:00 vstávat     
11:00 bazén     11:00 uklízet byt 
14:00 práce     14:00 práce 
19:00 volno      [√]    20:00 kino     [X]  

Který diář je Aničky? 

diář 1     diář 2 

ST 5:00 vstávat    PÁ 5:00 vstávat     
7:00 práce     7:00 práce 
12:00 oběd     12:00 oběd 
15:00 sraz Věra       [√]    18:00 sraz Věra     [X] 

 

 
 

 

 

 

 

Než začnete zpracovávat toto cvičení, ptejte se dětí, co znamená české slovo diář (zápisník). Ptejte 
se jich, jestli takový diář mají a jestli si do něj zapisují nějaké informace (event. jaké…?).  
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• Cvičení 21 

a) Přečti si týdenní plán dětí na internátě, potom srovnej obrázky podle toho, jaké činnosti děti 
postupně v týdnu dělají.  

 PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

Ráno budíček 7:00 budíček 7:00 budíček 6:30 budíček 7:00 budíček 7:00 

Dopoledne Vyučování vyučování vyučování vyučování vyučování 

Odpoledne divadlo 17:00 hřiště 14:30 

(sport) 

keramická 
dílna 15:30 

Matějská pouť 

14:00 

zahrada 13:00 

Večer 19:00 večeře večeře 17:30 

kino 19:30 

večeře 18:00 večeře 18:00  

 

b) Odpověz na otázky. 

1. Kde jsou děti v pondělí odpoledne? [V pondělí odpoledne jsou děti v divadle.] 
2. Co dělají děti v úterý odpoledne? [V úterý odpoledne jsou děti na hřišti.] 
3. V kolik hodin je v úterý večeře? [V úterý je večeře v 17:30.] 
4. Kde jsou děti v úterý večer? [V úterý večer jsou děti v kině.] 
5. Kdy jsou děti v dílně? [V dílně jsou děti ve středu odpoledne.] 
6. Co dělají děti ve středu v 18 hodin? [Ve středu v 18 hodin dětí večeří.] 
7. Kdy jsou děti na Matějské pouti? [Na Matějské pouti jsou děti ve čtvrtek odpoledne.] 
8. Kdy jsou děti na zahradě? [Na zahradě jsou děti v pítek odpoledne/po obědě.] 

 

• Cvičení 22 

Přečti si otvírací hodiny a rozhodni, jestli je věta správná. ANO, nebo NE? 
(otvírací hodiny viz učebnice) 

1. Sandra v neděli v (OBR 22:30) nakupuje ovoce a zeleninu v supermarketu. ANO – [NE] 
2. Linda, Sandra, tatínek a maminka v pondělí ve (OBR 12:00) obědvají v Hotelu Prom. ANO – [NE] 
3. Sandra a Filip sedí ve čtvrtek v (OBR 16:45) v cukrárně. [ANO] – NE 
4. Linda tlumočí v pátek ve (OBR 14:15) na policii. ANO – [NE] 
5. Děti jsou v úterý dopoledne v keramické dílně. [ANO] – NE 
6. Kateřina a Magda obědvají v poledne v hospodě Jetelka. ANO – [NE] 
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• Cvičení 23 

Had spolkl věty, které říká Magda. Dokážeš věty opravit? 

1. Kdo – jmenovat se – Magda? 
2. Anička - být – lékařka – z – Olomouc. 
3. Vstávat (ona) – brzo – ráno. 
4. V – poledne – obědvat (my) – polévka – maso – rýže – omáčka. 
5. V – pondělí – a – ve - středu - obědvat (já) – v – jídelna. 
6. V – úterý – mít (oni) – čas – kupovat (oni) – jídlo – a – vařit (oni). 
7. Sandra a Filip – povídat si – v – cukrárna. 
   

 
• Cvičení 24 

Vyber správné slovo.  
(diář – rozpis činností – viz učebnice) 

1. V pondělí a ve čtvrtek je Magda v bazénu. [Většinou] / Občas plave ráno. 
2. S Martou má většinou / [občas] sraz v úterý. 
3. S Aničkou chatuje [vždycky] / občas  v úterý a většinou / [občas] v pátek. 
4. [Často] / Občas večeří v restauraci. 
5. [Většinou] / Vždycky / Občas běhá v pátek a většinou /[někdy]/ vždycky v pondělí.  
 

 

• Cvičení 25 

a) Odpověz na otázky. 

1. Jak se jmenuješ? 
2. Odkud jsi? 
3. Kde bydlíš? 
4. Kde je tvoje škola?  

b) Doplň do prázdného diáře svůj týdenní program. Co a kdy děláš? 

c) Napiš, co kdy děláš. Používej slova: vždycky, většinou (často), někdy (občas).  
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 3) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Spoj slovo s obrázkem.  nová slova (slovesa) 

Cvičení 2 a) Hraj s počítačem. 
b) Hraj s počítačem. 

 a) časování sloves (-at/-át) 
b) časování sloves (-ovat) 

Cvičení 3 Doplň tabulku.  nácvik časování sloves se 4. pádem 

Cvičení 4 a) Napiš. 
b) Zařaď. 

 a) forma 3. os. č. j. (všechny vzory) 
b) zařaď sloveso ke správnému vzoru 

Cvičení 5 Sestav slovo z písmen.  opakování slovní zásoby (povolání) 

Cvičení 6 Dopiš slovo podle obrázku.  základní formy 4. pádu, č. j., (Mi, F, N) 

Cvičení 7 Hraj s počítačem.  základní formy 4. pádu, č. j., (Mi, F, N) 

Cvičení 8 Vyber slovo.  1. pád X 4. pád 

Cvičení 9 a) Hraj s počítačem. 
b) Vyhledej a zakroužkuj. 

 časování slovesa MÍT 
lexikální X gramatický význam 
(koncovka) 

Cvičení 10  a) Dopiš slovo ve správném tvaru. 
b) Dopiš správné slovo ve správném 
tvaru. 

 a) sloveso MÍT a základní formy 
4. pádu (užití MÍT ve významu 
vlastnictví, vazby s MÍT: mít sraz, mít 
volno, mít hlad…) b) užití sloves MÍT a 
BÝT 

Cvičení 11 a) Vyber slovo. 
b) Doplň předložku. 

 a) Kdy..? (části dne, dny v týdnu, 
frekvenční adverbia) 
b) distribuce v/ve 

Cvičení 12 a) Spoj. b) Doplň předložku.   určení času; Kolik je hodin? / V kolik 
hodin…? 

Cvičení 13 Čti. Doplň tabulku.  Kdy…? / V kolik hodin…? / Kde…? (dny 
v týdnu, části dne, lokace); vysuzování 
informací  

Cvičení 14 Dopiš správné slovo ve správné formě.  užití sloves MÍT a BÝT 

Cvičení 15 a) Spoj, co k sobě patří. 
b) Vyber slovo a doplň. 
c) Vyber slovo a doplň. 

 spojky (a, ale, nebo, proč) 

Cvičení 16 Spoj otázku a odpověď.  proč – protože 
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Cvičení 17 Přelož. (text)  upevňování učiva L3 

Cvičení 18 Přelož. (otázku – odpověď)  proč – protože 

Cvičení 19 Označ slova číslicí.  pozice se/si ve větě 

Cvičení 20 Čti. Vyber…  čtení textu s porozuměním 

   

Cvičení 21 a) Čti. Seřaď obrázky. 
b) Odpověz na otázky. 

 opakování učiva L3 

Cvičení 22 Čti a rozhodni ANO, nebo NE.  opakování učiva L3 

Cvičení 23 Dej slova ve větě do správných forem.  opakování učiva L3 

Cvičení 24 Vyber vhodné slovo.  frekvenční adverbia 

Cvičení 25 a) Odpověz na otázky. 
b) Zapiš do diáře údaje. 
c) Napiš celou větou. 

 a) identifikační údaje 
b) zápis do diáře (denní program) 
c) denní program žáka 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 4 
Lekce se převážně věnuje tématu cestování (Jak jede…? Jak dlouho trvá cesta…?). Výkladem 
konjugace nepravidelných sloves uzavíráme systém časování českých sloves v prézentu. Se slovesy 
pohybu (jít, jet) prezentujeme nové otázky Kam…? a Odkud…? Věnujte zejména nácviku rozlišení 
otázek Kde…? a Kam…? větší časovou dotaci. Z praxe výuky češtiny u neslyšících víme, že rozlišení 
tohoto typu otázek (Kde…?/ Kam…?/Odkud…?/ ) bývá pro neslyšící děti obtížné. Doporučujeme 
tento typ otázek nejprve trénovat v českém znakovém jazyce, teprve potom přistupte k výkladu 
gramatických struktur v češtině.  
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 4) 
2. pád 
 
Lekce 4 není náročná na nové jazykovědné termíny. Věnujte proto čas procvičování osvojených 
termínů v předešlých lekcích, nebo látce, která dělala dětem v předešlých lekcích nejvíce problémů. 
 

 

 

 

 

 

 

LEKCE 4 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

Jak jede…? (metrem, 
tramvají…)  
GR3: Odkud…? 
Kam…? X Kde…?  
GR5: Jak dlouho trvá 
cesta…? 
 

GR1: nepravidelná 
slovesa (číst, psát…) 

dopravní prostředky GR6:  
domluva schůzky 
akceptace / odmítnutí 
 
Dlouho jsem tě neviděla. 
Jak se máš? Dobře. Ujde 
to. Měj se hezky. Máš čas? 
Bohužel ne. / Těším se 
v neděli. 
 

GR2: slovesa pohybu 
(jít x jet); Kde? x Jak? –
formy 7. pádu (autem, 
tramvají…) 

GR4: podstatná jména 
2. pád (I.) 
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• Cvičení 1 

Přiřaď sloveso k obrázku. 

 GRAMATIKA 1 

SLOVESA (opakování) 

Slovesa: nepravidelná* 
 
číst*: Babička čt_____ [e] v knihovně časopis.  
psát*:  Píš_____ [u] úkol.  
jít*: Proč jd_____ [eš] na náměstí? 
jít*: Sandra a Filip jd _____[ou] do obchodu.  
jet*: Jed_____ [eme] vlakem do Prahy. 
jet*: Ty jed_____[eš] lodí do Ameriky? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 2 

a) Zakroužkuj nepravidelná slovesa. 
b) Dej slovesa do správného pytle. 

trvat, studovat, [jet], bavit se, učit se, odpočívat, [jít], [číst], vařit, běhat, [psát], chatovat, [pít], 
uklízet, [česat], bydlet, [péct], spěchat 

Upozorňujeme: 
Sloveso česat prezentujeme (ve výkladové části i ve slovníku v této učebnici) jako sloveso 
nepravidelné a uvádíme frekventovanější tvary češu, češeš, češe…. Sloveso je však též možné 
časovat jako slovesa ze skupiny -at (česám, česáš, česá…). Druhou variantu konjugace slovesa česat 
uveďte podle svého uvážení a aktuálních jazykových znalostí dětí. Všechna nepravidelná slovesa 
označujeme ve slovníku této učebnice hvězdičkou, v závorce za slovesem v infinitivu ukazujeme 
nepravidelnost tvaru (obvykle ve 3. os. sg. prézentu, event. préteritu). 

Doporučujeme: 
Důsledně děti veďte k tomu, aby si nepravidelnou formu slovesa osvojily aktivně. Kontrolujte, zda 
se děti při učení se nové slovní zásoby učí aktivně všechny nepravidelnosti, které je nutné pro 
aktivní užití slovesa znát. Doporučujeme, aby si děti v této fázi výuky zavedly slovníček se slovesy, 
do kterého si budou zaznamenávat nepravidelnosti v časování sloves a pády, se kterými se slovesa 
pojí (viz Lekce 3 (mít + 4. pád (mám, měl jsem)…). Tento slovníček (výčet nepravidelných 
slovesných tvarů) je však též možné vést v rámci již zmiňované „Gramatiky do kapsy“. 
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c) Doplň tabulku.  
 

 péct _____[česat] pít _____[psát] _____[číst] 

já _____[peču] _____[češu] _____[piju] _____ [píšu] _____ [čtu] 

ty _____[pečeš] češeš _____[piješ] ____ [píšeš] _____ [čteš] 

on/ona/ono _____[peče] _____[češe] _____[pije] Píše _____ [čte] 

my pečeme _____[češeme] _____[pijeme] _____ [píšeme] _____ [čteme] 

vy _____[pečete] češete _____[pijete] _____ [píšete] _____ [čtete] 

oni _____[pečou] _____[češou] _____[pijou] _____ [píšou] čtou 

 

 GRAMATIKA 2 

JÍT, JET – JAK? 

Co je to?               Kde je (Sandra)…?          Jak jede (Sandra)…? 

autobus                        v autobuse                           autobusEM 

trolejbus                        v trolejbus_[u/e]                           trolejbusEM 

vlak                        ve vlak_[u]                           vlakEM 

auto                        v aut_[ě]                           autEM 

letadlo                        v letadl_[e]                           letadlEM 

metro                        v metr_[u]                           metrEM 

Pokud máte možnost s dětmi pracovat na počítači, můžete toto cvičení dětem zatraktivnit 
a modifikovat následujícím způsobem: 
a) nakopírujte pytel označený štítkem „čte*” ve větší velikosti, rozdejte je dětem jednotlivě nebo 
do skupin, nebo nakreslete jeden velký pro celou třídu; 
b) nechte děti napsat uvedená slovesa v tomto cvičení na počítači; 
c) naučte je vytisknout si napsaný dokument; 
d) požádejte je, ať vystříhají slovesa nepravidelná a nalepí je na pytel se vzorovým slovesem „čte*”. 
Pokud pracujete s celou třídou, pytel s nepravidelnými slovesy si vystavte ve třídě na stěnu 
a dolepujte další slovesa, se kterými se děti setkají v následujících lekcích.   
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tramvaj                        v tramvaj_[i]                           tramvajÍ 

loď                        na lodi                           lodÍ 

kolo                       na kole                           na kole 

 

 

 
 
KDE je Petr? Petr je v trolejbuse a čte.  
JAK  jede Petr do práce? TrolejbusEM. 
JAK jede Filip do školy? Metr_[EM].  
KDE jsou Sandra a Linda? Sandra a Linda jsou _[na lodi] a povídají si.  
JAK jedou Sandra a Linda na dovolenou? _ [Lodí].  
JAK jede Iva? Jede tramvají, nebo na kole? Iva nejede, jde pěšky.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
• Cvičení 3 

a) Spoj obrázek se správným slovem. 
b) Dopiš správné předložky a koncovky do tabulky.  

Obr. Co to je? Kde jsi?   Jak jedeš? 

OBR auto _[v] aut_[ě] aut_[em] 

OBR trolejbus _[v] trolejbus_[u/e] trolejbus_[em] 

OBR tramvaj _[v] tramvaj_[i] tramvaj_[í] 

OBR letadlo _[v] letadl_[e] letadl_[em] 

OBR kolo _[na] kol_[e] na kol_[e] 

OBR metro _[v] metr_[u] metr_[em] 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Zatímco v českém znakovém jazyce se v příkladových větách podoba znaku pro dopravní prostředek 
nemění (METRO, LOĎ), v českém jazyce se mění koncovka slova v závislosti na otázce, jíž se na 
dopravní prostředek ptáme: KDE…? v metru, na lodi (6. pád) / JAK…? metrem, lodí (7. pád). 
 
Pozorujte s dětmi, jak odlišně se v češtině a českém znakovém jazyce tvoří otázka: Jak jedeš 
do/na…? Po zhlédnutí videa 5 – 11 a doplnění koncovek požádejte děti, aby si navzájem pokládaly 
podobné otázky (Jak jedeš…?). Nejprve se děti ptají v ČZJ, potom otázky zapisují na tabuli. Spolužáci 
zapisují k otázce odpověď.  
 

Správné řešení u slov autobus, trolejbus:  -e/-u (obě varianty jsou možné). (Variantu -u uveďte 
podle svého uvážení a aktuálních jazykových znalostí dětí.) 
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OBR loď _[na] lodi lod_[í] 

OBR autobus _[v] autobus_[u/e] autobus_[em] 

OBR vlak _[ve] vlak_[u] vlak_[em] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Doplň podle obrázků slova do textu.  

1. Sandra je _____[v tramvaji] a čte. Filip taky jede  _____[tramvají]. 
2. Linda a maminka si povídají  _____[ve vlaku]. Tatínek nejede _____[vlakem].    
3. Proč nejedete  _____[lodí]?  
4. Magda jede  _____[autobusem]. _____[V autobusu/e] se vždycky učí. 
5. Kdo jede  _____[autem], kdo jede  _____[na kole] a kdo jde pěšky? 
6. Už jedeš  _____[trolejbusem]? Ne, nejedu. Jsem v  _____[metru].   
 
 

• Cvičení 4 

Vyber správnou větu a napiš ji pod obrázek. 

Doporučujeme (než začnete s dětmi toto cvičení zpracovávat):  
Nejprve s dětmi zopakujte slova: koncovka, předložka. Můžete postupovat následujícím způsobem:  
a) napište si na počítači zvětšeným písmem dané jazykovědné pojmy (koncovka, předložka); 
b) vytiskněte je (do skupin, jednotlivcům) a rozstříhejte po písmenech, písmena obou slov 
smíchejte; 
c) děti z písmen skládají zpět rozstříhaná slova. 
Pokud je takový úkol moc těžký, můžete dětem ukázat např. začáteční písmena obou pojmů (kon…, 
pře…), obtížnost cvičení upravte s přihlédnutím k aktuálním jazykovým dovednostem dětí ve 
skupině. Dále se ujistěte, že děti pojmům rozumí a že dokážou význam pojmů vysvětlit ostatním 
spolužákům. 
 
Cílem cvičení č. 3 je ukázat dětem, kolik tvarů od jednoho slova už znají – pozitivně je motivovat 
k další práci a drilem natrénovat koncovky 7. pádu. 
 
Protože se jedná o „drilový trénink” na zapamatování koncovek 7. pádu, doporučujeme cvičení 
s dětmi provádět formou interaktivního cvičení v rámci DVD-ROMu, nebo tabulku vytisknout 
(nakopírovat) samostatně tak, aby správné řešení nemohly děti pasivně opisovat z učebnice. 
 
Pokud si děti ještě koncovky nepamatují a potřebují k vypracovávání cvičení materiál (část 
s gramatickým výkladem), zpracovávejte s dětmi cvičení třeba touto hravou (soutěživou) formou: 
umístěte s dětmi učebnice na co největší vzdálenost od místa, kde budou zpracovávat cvičení; na 
místě, kde mají položené učebnice, je požádejte, aby se znovu podívaly na koncovky 7. pádu 
(a snažily se je zapamatovat), jakmile si budou jisté, že si koncovky pamatují, musí se co nejrychleji 
přemístit do místa, kde budou vyplňovat cvičení; potom co nejrychleji cvičení vypracovávají. Pokud 
děti během vypracovávání cvičení na některou koncovku zapomenou (nebo ji do cvičení vyplní 
chybně), můžou se co nejrychleji vrátit do místa, kde mají uloženou učebnici, a správnou koncovku 
znovu vyhledat. Takto si děti můžou běžet vyhledat správné řešení třeba i několikrát během hry.  
Vyhrává ten, kdo co nejrychleji a správně zpracuje zadané cvičení.  
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Letí letadlem. | Jdou autobusem. |Jde pěšky. | Jdou pěšky. | Jedeme tramvají. | Jedou kolem. | 
Jedou na kole. | Jedou autobusem. | Jde na kole. | Jdeme tramvají.  
 

 GRAMATIKA 3 

Odkud…? – Kam…? – I.  
_____ [Kde] je Pavel? V Plzni. 
_____ [Odkud] jsi? Jsem z Hradce Králové. 
_____ [Kam] jede Sandra ve 13:00? Do supermarketu. 
_____ [Odkud] jede Sandra do supermarketu? Ze školy. 
_____ [Kam] letíš? Do Řecka. 
_____ [Kde] bydlíte? Bydlíme v Brně v centru města. 

 

 

 

 

 

 
 
• Cvičení 5 

Pomoz Sandře doplnit správnou předložku: Z(ZE) / DO / V(VE)…    

Odkud jede tatínek? Kam jede tatínek?   Kde pracuje tatínek?   
Jede _[Z] autoservisu. Jede _[DO] autoservisu.  Pracuje _[V] autoservisu. 
 
Odkud jede Linda? Kde učí maminka?   Kam spěchá Linda? 
_[Z] nemocnice. Maminka učí _[VE] škole.  _[DO] nemocnice. 

Kam jde maminka? Kde tlumočí Linda?  Odkud jde maminka? 
Jde _[DO] školy. Linda tlumočí _[V] nemocnici.   Jde _[ZE] školy. 

 

 
• Cvičení 6  

Vyber: KDE…? / KAM…? 
 
1. Kam / Kde jdeš v sobotu? V sobotu jdu DO kina. 
2. Kam / [Kde] jsi v sobotu? V sobotu jsem V kině. 
3. Kam / [Kde] jsou Luděk a Linda v pátek večer? Jsou V Unii neslyšících. 
4. [Kam] / Kde jedou Luděk a Linda v pátek večer? Jedou DO Unie neslyšících. 
5. [Kam] / Kde jdou dědeček a babička odpoledne? Jdou DO parku. 
6. Kam / [Kde] jsou dědeček a babička odpoledne? Jsou V parku. 

Rozlišení otázek Kde…? a Kam…? věnujte větší pozornost. Ujistěte se, že děti dokážou otázky 
významově rozlišit a správně použít. 
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7. [Kam] / Kde jede Soňa? Soňa jede vlakem DO Prahy. 
8. Kam / [Kde] je Soňa? V Praze, nebo v Plzni? Soňa je V Praze. 
9. Kam / [Kde] pracuje tvoje maminka? Maminka pracuje V restauraci. 
10. [Kam] / Kde nejede Vlasta? Vlasta nejede DO nemocnice. 
11. Kam / [Kde] nastupuješ do vlaku? Nastupuju NA nádraží, v Praze. 
12. Kam / [Kde] je Pražský hrad? Pražský hrad je v Praze V centru. 
 

 GRAMATIKA 4 

Podstatná jména – skloňování: 2. pád (I.) 

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 7 

Hraj s počítačem. Doplňuj 2. pád.  
 

 
• Cvičení 8 

Sandra má dnes odpoledne moc práce. Odkud kam spěchá? Doplň prázdná políčka.  

Sandra spěchá: ze školy _____[do pekařství], _____ [z pekařství] do supermarketu, _____ [ze 
supermarketu] _____ [do knihovny], _____ [z knihovny] _____ [do autoservisu] a z autoservisu 
domů.     

 
 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Upozorněte děti na: (Kde…?) doma x (Kam…?) domů. V případě, že je potřeba s dětmi formy fixovat, 
vytvořte na daný jev malé cvičení. 
 
 

 
Výklad základních forem genitivu (2. pád) není opět postaven na rodové diferenciaci, ale primárně 
na koncovkách podstatných jmen. Vědomě zde neřešíme koncovky 2. pádu u životných maskulin 
(typu pán), feminin typu kost a neuter typu kuře. Další formy (např.: kostel – kostela, sklep – sklepa, 
čtvrtek – čtvrtka, Berlín – Berlína), u nichž se změna koncovky v genitivu vymyká uvedenému 
pravidlu, učíme jako formy k zapamatování.  
 
Upozorněte, event. ujasněte dětem hláskovou změnu ů→o (dům → domu, stůl → stolu…); 
objasněte principy vkladného -e- (Liberec  → Liberce, Plzeň → Plzně…); u slova loď lze uvést též 
koncovku -i.  
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 GRAMATIKA 5 

JAK dlouho…? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dlouho jede Hana autem do Německa?  obr _____[3 hodiny] 
__[Jak dlouho] už jdeme pěšky?    obr _____[4 hodiny 32 minut] 
__[Jak dlouho] si povídají Sandra a Filip v cukrárně?  obr    _____[1 hodinu 20 minut] 
 

 

 

 

  
• Cvičení 9 

Odkud kam jedou kamarádi Sandry? Doplň podle obrázku informace v tabulce.  

 ODKUD jede/letí? KAM jede/letí? JAK jede/letí? JAK DLOUHO trvá cesta? 

Filip _____[z Prahy] _____[do Ostravy] _____ [letadlem] [1 hodinu] 

Kateřina _____[z Brna] _____[do Liberce] _____[autobusem] [5 hodin 50 minut] 

Magda _____[z Plzně] _____[do Prahy] _____[autem] [40 minut] 

Anička _____[z Olomouce] _____[do Liberce] _____[vlakem] [4 hodiny 45 minut] 

 
 

V kolik hodin…? 

v 1:00 v 1 hodinU 

v 1:01 v 1 hodinU 1 minutU  

ve 2:02 

ve 3:03 

ve 4:04 

ve 2 hodinY 2 minutY 

ve 3 hodinY 3 minutY 

ve 4 hodinY 4 minutY 

v 5:15 

ve 24:00 

v 5 hodin 15 minut 

ve 24 hodin 

Jak dlouho…? 

1 hodin__[u] 

1 hodin__[u] 1 minut__[u] 

2 hodin__[y] 2 minut__[y] 

3 hodin__[y] 3 minut__[y] 

4 hodin__[y] 4 minut__[y] 

5 hodin 15 minut 

24 hodin 

 

 

= 

Cílem této části výkladu je naučit žáky odpovědět na otázku: Jak dlouho…?, nikoli si osvojit zápis 
časového určení slovy (např. v jednu hodinu atp.). Tabulka nalevo je uvedena jen pro ilustraci toho, 
že na otázku Jak dlouho…? odpovídáme (formálně) stejně jako na otázku V kolik hodin…?. S otázkou 
V kolik hodin…? se děti setkaly v Lekci 3. 
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• Cvičení 10  

Pomoz Sandře doplnit správnou předložku: V (VE) / Z (ZE) / DO / NA / O…  

Jmenuju se Mirek a jsem _[z] České republiky. Bydlím _[v] Praze a pracuju _[na] poště. _[V] pondělí, 
_[v] úterý, _[ve] středu a _[ve] čtvrtek vstávám _[v] 7 hodin ráno, protože _[v] práci začínám _[v] 
8:30. _[V] pátek jdu _[do] práce až _[v] poledne. _[Na] poště přijímám a vydávám balíky. Někdy taky 
prodávám známky, pohledy nebo obálky. _[V] práci končím _[ve] 4 hodiny odpoledne. _[Ve] všední 
den jdu  _[z] práce _[do] obchodu nakupovat a potom jedu domů. _[O] víkendu jsem doma, 
odpočívám nebo pracuju na zahradě. Někdy se taky učím angličtinu, čtu nebo chatuju.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 GRAMATIKA 6 

Doporučujeme: 
Ujistěte se, že děti znají význam sloves jet a letět (jet autem, autobusem, vlakem… x letět letadlem). 
Popřípadě rozdíl vysvětlete. 
 
Námět k další práci s dětmi: Zadejte dětem společnou cílovou destinaci (např. Brno). Úkolem je, 
aby děti na internetu zjistily, za jak dlouho se ze svého domova dostanou do cílové stanice. Nechte 
děti zapsat výsledky na tabuli, určete pořadí, v jakém se děti do Brna postupně dostanou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je-li potřeba, objasněte význam spojka času až. Event., je-li její užití potřeba s dětmi více procvičit, 
vytvořte si malé cvičení. 
 
Návrh na další činnost spojenou se čtením textu: 
 Ptejte se a diskutujte v českém znakovém jazyce. 
Co dělá Mirek na poště? 
Co si lidé můžou na poště koupit? 
Jací lidé na poště pracují? (pošťák/ačka, paní za přepážkou, ředitel pošty, uklízečka…) 
Proč chodí lidé na poštu? Jaké služby pošta poskytuje? (peněžní služby, posílání telegramů, 
doporučených dopisů, prodej obálek, známek…, roznášení dopisů, pohledů, rozvoz balíků…) 
Aktivita je zaměřena na rozvíjení všeobecného rozhledu dětí. 
 
Diskuzi můžete rozvést do praktických činností: 
a) děti zkusí poslat balík; 
b) vyplní formulář pro podání doporučeného dopisu a doporučený dopis pošlou; 
c) vyplní složenku a podají ji na poště. 
Každou z uvedených aktivit je potřeba předem dobře naplánovat a před zahájením samotné aktivity 
doplnit dětem potřebné informace, které k uskutečnění úkolu potřebují znát… 
Výčet aktivit je nutné chápat jako inspiraci pro další práci s dětmi. Vybírejte ty, které lze 
v podmínkách vašeho vyučování realizovat, a modifikujte je podle aktuálních potřeb dětí. 
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Esemeskujeme, chatujeme, e-mailujeme… 
Vhodné odpovědi 

 

 

 

 

 
• Cvičení 11 

Co odpovíš? Spoj bubliny, které k sobě patří. 

Jak se máš? – Ujde to! 
Co děláš o víkendu? – Nemám čas. Pomáhám na zahradě. 
Máš zítra volno? – Bohužel ne. Jedu do Prahy. 
Odkud jste? – Jsem z Hradce Králové. 
Odkud je Pavel? – Z Plzně.  
 Ahoj a měj se hezky! – Děkuju, ty se měj taky hezky! 
Těším se v pátek! – Já taky. Ahoj! 
Děkuju! – Není zač! 
Prosím vás, kolik je hodin? – Je poledne, 12:00. 
Můžeme jít do kina a potom do McDonalda. – To je prima nápad! 
 

 
• Cvičení 12 

Sandra chatuje s Filipem. Doplň do chatu, co píše Sandra. 

Aha. Tak já jdu taky!| Docela dobře. Co dnes děláš?| Dobře. Těším se. | Mám odpolední vyučování. 
V 15:15 končí škola. Potom mám volno. Kdy jdeš?| Ty taky. Ahoj!| Ahoj! Jak se máš? 
 
Sandra: _____ [Ahoj! Jak se máš?] 
Filip: Ujde to? A ty? 
Sandra: _____[Docela dobře. Co dnes děláš?] 
Filip: Jdu do bazénu. Nemáš čas? 
Sandra: _____ [Mám odpolední vyučování. V 15:15 končí škola. Potom mám volno. Kdy jdeš?] 
Filip: V 16:00. 
Sandra: _____[Aha. Tak já jdu taky!] 
Filip: OK! Tak se uvidíme v 15:50 v bazénu. 
Sandra: _____ [Dobře. Těším se.]  
Filip: Měj se hezky. Ahoj! 
Sandra: _____[Ty se měj taky hezky. Ahoj!] 
 
 

Vybrané fráze nacvičujeme pomocí tzv. interakčních modelů, minidialogů, které lze různým 
způsobem obměňovat (Ty se taky měj… / Tak ahoj! apod.).  
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Radka Malá jede do práce 
Radka je zdravotní sestra. Pracuje v nemocnici na Žižkově.  Někdy jede do nemocnice na kole. Dnes 
jede autobusem. Do autobusu nastupuje na sídlišti Ďáblice. Vystupuje na zastávce I. P. Pavlova a 
potom jede tramvají. Z tramvaje vystupuje na zastávce Jiřího z Poděbrad. Potom jde 15 minut pěšky. 
Radka není v práci každý den. Každý pátek jede do Olomouce. V Olomouci studuje na vysoké škole, 
protože chce pracovat jako lékařka. Radka umí řídit, ale protože není dobrá řidička, jede vlakem. 
Cesta z Prahy do Olomouce trvá asi 3 hodiny. Do vlaku nastupuje brzo ráno. Naštěstí nejede sama, 
protože v Olomouci studuje taky kamarádka Monika. Ve vlaku si dívky povídají, čtou, píšou úkol 
nebo se učí. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

• Cvičení 13 

ANO, nebo NE? 

1. Radka pracuje v nemocnici jako lékařka. ANO – [NE] 
2. Dnes jede Radka do práce na kole. ANO – [NE] 
3. Dneska jede Radka na univerzitu do Olomouce. ANO – [NE] 
4. Cesta z Olomouce do Prahy trvá asi 3 hodiny.  [ANO] – NE  
5. Do práce jede Radka na kole, potom autobusem, potom tramvají a vlakem. ANO – [NE] 

Doporučujeme: 
Čtení tohoto textu uveďte takto: „Dnes bude Sandra vyprávět o jedné dívce, jmenuje se Radka 
a pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici.“ Potom děti rozdělte do (menších) skupin. Děti budou 
mít za úkol přečíst text, ve kterém se dozví víc o Radce. Na základě společného čtení ve skupině 
vypracují cvičení 13.  
Následně si pusťte text přeložený do ČZJ. Úkolem dětí je vrátit se do skupin a na základě překladu 
opravit event. chyby, které při společném zpracovávání cvičení udělaly. Záměrem úkolu je, aby děti 
ve skupině co nejvíce spolupracovaly, aby si radily a pomáhaly. Potom dejte dětem správné řešení. 
Nakonec diskutujte o tom, kolik chyb děti udělaly při prvním zpracovávání úkolu, kolik chyb opravily 
na základě zhlédnutí videa s překladem do ČZJ, kolik chyb opravily nakonec podle správného 
řešení… 
 
Dále diskutujte o tom, jaké je to být zdravotní sestrou, jaké má zdravotní sestra povinnosti… 
Na závěr diskuze zkuste zdůraznit fakt, že Radka nejen pracuje, Radka také studuje. Povídejte si 
s dětmi o tom, že je možné pracovat a zároveň dál doplňovat své vzdělání… Ptejte se dětí, jaké má 
Radka motivy k dalšímu studiu. Dětem můžete pokládat další otázky, na které nenajdou v textu 
odpověď, ale které je budou vést k dalšímu promýšlení souvislostí. (Jaké musí mít zdravotní sestra 
vzdělání? Jaké musí mít vzdělání lékař… apod.) 
 
Doporučení chápejte jako možnou inspiraci pro práci s dětmi. Úkol je nutné modifikovat podle 
aktuálních potřeb a dovedností dětí ve vaší skupině.     
 
Dále děti zpracovávají cvičení 14 a 15. Práci ve skupinách obměňte a nechte děti pracovat 
samostatně.  
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6. Radka studuje v pátek. [ANO] – NE  
 
 

• Cvičení 14 

a) Doplň správné slovo na začátek otázky. 
b) Spoj otázku s odpovědí. 
 
Správné řešení: 
1. _____[Kde] pracuje Radka?      V nemocnici. 
2. _____[Co] Radka dělá?      Pracuje jako zdravotní sestra. 
3. _____[Jak] jede Radka do nemocnice?    Na kole. 
4. _____[Proč] Radka v pátek nepracuje?    Protože v pátek studuje v Olomouci. 
5. _____[Jak dlouho] jde do práce pěšky?    15 minut. 

 

• Cvičení 15 

Pomoz Sandře a doplň slova do textu. 

nemocnici – nemocnice | jede – jde | tramvaje – tramvají | Olomouci  – Olomouce | autobusem – 
autobusu 

Radka pracuje v _____[nemocnici] na Žižkově. Pracuje jako zdravotní sestra. Někdy jede do 
_____[nemocnice] na kole. Dnes jede _____[autobusem]. Do_____[autobusu] nastupuje na sídlišti 
Ďáblice. Vystupuje na zastávce I. P. Pavlova a potom jede _____[tramvají]. Z _____[tramvaje] 
vystupuje na zastávce Jiřího z Poděbrad. Potom _____[jde] 15 minut pěšky. 

Radka není v práci každý všední den. Každý pátek _____[jede] do _____[Olomouce]. V 
_____[Olomouci] studuje na univerzitě, protože chce pracovat jako lékařka.  

 
 

 

 

 

 

 

• Cvičení 16 

Napiš písmenem, co odpovídá Eliška Radce.  

Správné řešení: e, b, a, d, c 

• Cvičení 17 

Záměrem cvičení je doplnit správné slovo – na základě porozumění textu (Čtení, Část I.) a na 
základě znalosti gramatického pravidla. Aby děti nevyplňovaly formy pasivně, nechte je cvičení 
zpracovat na PC (cvičení je provedeno v interaktivní podobě na tomto DVD), nebo je nakopírujte 
a dětem rozdejte na samostatném papíru.  
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Přelož z českého znakového jazyka. 
 
[Jak jedou maminka, tatínek, sestra a bratr do práce? 
Maminka a tatínek jdou do práce pěšky, protože pracujou blízko. Bratr pracuje v nemocnici. Do práce 
jede každý den ráno autobusem a metrem. Do autobusu nastupuje na zastávce Blatiny, vystupuje na 
zastávce Flóra. Z Flóry jede metrem 15 minut. Linda tlumočí v pondělí v osm hodin večer v divadle. 
Divadlo je v centru Prahy a cesta do divadla trvá ze sídliště 45 minut.]       

 

• Cvičení 18 

Sandra se tě ptá. Přelož tři otázky z českého znakového jazyka a odpověz. 
  
[Kde bydlíš?] 
[Jak jedeš do školy?] 
[Jak dlouho trvá cesta do školy?] 

 

• Cvičení 19  

Vypiš protiklady. 

žena – muž, maminka – tatínek, sestřenice – bratranec, začínat – končit, vpravo – vlevo,  na okraji – 
v centru, vepředu – vzadu, ráno – večer, brzy – pozdě, nastupovat – vystupovat, den – noc, blízko – 
daleko  

 

• Cvičení 20 

Pomoz Sandře s domácím úkolem. 
a) Jak patří slova správně za sebou? 
b) Napiš větu znovu a správně. 
 

 2. 3.  1.  
1. se – neztratí – Filip  ! 
2. jede – z – pošty – Sandra – školy – do  . 
3. se – celý den – učím  . 
4. to – nepamatuju – si  . 
5. učíš – se – co  ? 
6. jede – obchodu – proč – do  ? 
7. v – Filip – 6:30 – ráno  – vstává – se – obléká – a – snídá  . 
8. Monika – Radka – ve – a – vlaku  – si – povídají  .   
9. čtou – nebo – učí – se . 
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• Cvičení 21 

Odpověz podle obrázku na otázky. 

Odkud Sandra jde ve třináct hodin patnáct minut? [Sandra jde ze školy. / Ve 13:15 jde Sandra ze 
školy.] 
Kde je Sandra v patnáct hodin třicet minut? [ Sandra je v supermarket.] 
Kam jede Sandra z knihovny? [Z knihovny jede Sandra do autoservisu.] 
Jak jede Sandra do supermarketu? [Do supermarket jede Sandra tramvají.] 
Odkud jede Sandra do supermarketu? [Sandra jede do supermarket z pekažství.] 
Kam jede Sandra autobusem? [Do knihovny.] 
V kolik hodin je Sandra v pekařství? [V pekařství je Sandra ve dvě hodiny.] 
Kam jde Sandra pěšky? [Pěšky jde Sandra do pekařství a do autoservisu.] 
Jak jede Sandra domů? [Domů jede Sandra autem.] 
Kdy je Sandra doma? [Sandra je doma v 16:50.] 
 

 
• Cvičení 22 

Pomoz Sandře. 

a) Doplň do textu slova ve správném tvaru. 
 

psát| | oběd | snídaně |6 hod. | uklízet | jet | 13 hod. | studovat | připravovat | jídelna 

 
Eliška je neslyšící. Pracuje ve školní _____[jídelně] ve škole pro neslyšící. Vstává ve 4:00, protože v 
práci začíná už v _____[6 hod.] ráno. Do práce _____[jede] metrem. Ráno připravuje pro děti 
_____[snídani], v poledne _____[oběd]. Ve středu a ve čtvrtek je v práci taky odpoledne, protože 
_____[připravuje] večeři a _____[uklízí] v kuchyni. V práci končí ve _____[13 hod.], potom jede do 
obchodu a domů. V pondělí a ve středu večer _____[studuje] češtinu. O víkendu Eliška pracuje na 
zahradě, čte nebo _____[píše] dopis mamince na Moravu.  

 

Upozorňujeme:  
U komplikovanějších frází ve cvičení 20 je možné postavit slovosled různě. (Filip vstává ráno v 6:30. 
/ Ráno v 6:30 Filip vstává. /  V 6:30 ráno Filip vstává …) Cílem cvičení je procvičit tato vyložená 
pravidla českého slovosledu: 
a) předložka (na 1. místě) + podstatné jméno (na 2. místě); 
b) tázací zájmeno na 1. pozici ve větě; 
 c) se/si na 2. pozici ve větě (pozor na pozici se/si v souvětí za spojkou a a ale). 
 
Doporučujeme: 
Zopakujte s dětmi pravidlo postavení se/si vyložené v lekci 3 (GR 8), nebo ověřte jeho znalost. 
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b) V každém řádku Sandra spletla jedno slovo. Najdi čtyři chyby a poraď Sandře, jak chybu opravit.  
 
Pavel  vstává ráno v 7:00. Do práce jede [jde] pěšky 15 minut. Pracuje dopoledne i odpoledne. Pavel 
pracuje  na počítači. V poledne občas večeří [obědvá] v restauraci. 
V práci začíná [končí] v 17:00. V pondělí a ve středu jede do knihovny a tam čte. 
Večer jde občas do Unie neslyšících, do hospody nebo odpočívá doma a uklízí [chatuje] na počítači. 

 

 

• Cvičení 23 

Znáš to na nádraží? 

a) Na obrázku 1 a 2 je šest rozdílů. Najdeš je? Popiš obrázky. 

 
Na obrázku 1:     Na obrázku 2: 

Řidič není ve vlaku. Je venku, odpočívá.  Řidič je ve vlaku. Řídí vlak. 
Nádraží není v Praze. Je v Brně.   Nádraží není v Brně. Je v Praze. 
Holka vystupuje z vlaku.   Holka nastupuje do vlaku. 
Vlak jede do Olomouce.   Vlak nejede do Olomouce, vlak jede do Brna. 
Kluk na nádraží píše pohled.   Kluk na nádraží nepíše pohled, kluk čte knihu. 
Výpravčí nemá píšťalku.   Výpravčí má píšťalku. 
 

b) Vyber si obrázek a odpověz na otázky. 

Odkud jede vlak? 

Kam jede vlak?  
Kolik je na nádraží hodin?  
Kdo pracuje na nádraží?  
Kdo pracuje ve vlaku?  
Kde je Sandra a kde je maminka?  
Co dělají?  
Kde je pokladna?  
 

c) Najdi na internetu odpověď. 
 
Jak dlouho jede vlak z Brna do Olomouce? _____ 
Jak dlouho jede vlak z Prahy do Brna? _____ 

Doporučujeme: 
Ověřte, zda děti chápou rozdíly mezi uvedenými slovy a slova umí funkčně užít (event. vysvětlete): 
snídat – snídaně, obědvat – oběd, večeřet – večeře. 
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• Cvičení 24 

a) Napiš, odkud jsou děti. 

Indie:  Rajesh je z _____[Indie]. Indie je v _____[Asii]. 
Kanada: Jack je z _____[Kanady]. Kanada je _____[v Americe]. 
Egypt:  Mustafa je z Egypta. Egypt je _____[v Africe]. 
Vietnam: Lia je z _____[Vietnamu]. Vietnam je v _____[Asii]. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nalep svoji fotku a dopiš slova na prázdný řádek. 

  Jmenuju se _____. Jsem z České _____ [republiky]. Česká republika je v _____  [Evropě].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme:  
Nejprve s dětmi (pomocí globu, zeměpisného atlasu) zjišťujte, kde je Indie, Kanada, Egypt, Vietnam 
a na kterých kontinentech tyto státy leží. Potom nechte děti vypracovat cvičení 24a). 
Dále si s dětmi v českém znakovém jazyce povídejte o charakteristickém vzhledu dětí z různých 
kontinentů světa. Ptejte se, kterými jazyky mluví, jak chodí oblékané, co jí. Poukažte na jména dětí 
[Rajesh, Jack, Mustafa…] charakteristická pro krajinu, ve které žijí. Můžete si k této diskuzi připravit 
rozšířenou sadu obrázků, pokládat dětem další otázky podobného typu a dokládat informace na 
dalším obrazovém materiálu.)  
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 4) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Přiřaď sloveso k obrázku.  nová slova (slovesa) 

Cvičení 2 a) Zakroužkuj. 
b) Zařaď. Napiš. 
c) Doplň tabulku. 

 časování sloves (zejména slovesa 
nepravidelná) 

Cvičení 3 a) Spoj obrázek a slovo. 
b) Dopiš do tabulky… 
c) Doplň slovo do textu podle obrázku. 

 nová slovní zásoba (dopravní 
prostředky); nácvik forem 7. pádu 
(metrem, tramvají…); předložky ve 
vazbě jet na kole, na lodi…; opakování 
forem 6.pádu sg.  

Cvičení 4 Přiřaď věty k obrázkům. Napiš.  jet x jít, dopravní prostředky 

Cvičení 5 Doplň předložku.  otázky: ODKUD? / KAM? / KDE?; 
předložky místa: do x v x z 

Cvičení 6 Vyber.  rozlišení otázek: Kde? X Kam? 

Cvičení 7 Hraj s počítačem.  základní formy 2. pádu, č. j., (Mi, F, N) 

Cvičení 8 Doplň podle obrázku větu.  Z (ZE) x DO; G.sg. 

Cvičení 9 Doplň tabulku. (Vysuzování podle obr.)  Odkud? Kam? Jak? Jak dlouho? 

Cvičení 10  Doplň předložku do textu.  z (ze), v (ve), na, do, o 

Cvičení 11 Přiřaď  k sobě vhodné reakce.  Jak se máš. Dobře. Ujde to. Měj se 
hezky. Máš čas? Bohužel ne. 
+ opakování L1 

Cvičení 12 Rozhovor chat. Doplň vhodné reakce. 
(posloupnost) 

 Jak se máš? Dobře. Ujde to. Měj se 
hezky. Máš čas? Bohužel ne. 

Cvičení 13 Čti a rozhodni: ANO, nebo NE?  upevňování učiva L4 

Cvičení 14 Doplň.  tázací zájmena (Kde?, Co?, Jak?...) 

Cvičení 15 Doplň slova zpět do textu.  nemocnici | nemocnice | jede | jde | 
tramvaje | tramvají… 

Cvičení 16 Rozhovor. Napiš posloupnost reakcí.  fráze: Dlouho jsem tě neviděla. Jak se 
máš. Dobře. Ujde to. Měj se hezky. 
Máš čas? Bohužel ne. 

Cvičení 17 Přelož.  opakování učiva L 1–4 
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Cvičení 17 Přelož.  opakování učiva L 1–4 

Cvičení 18 Přelož otázku a odpověz na ni.  opakování učiva L 1–4 

Cvičení 19 Vypiš protiklady.  antonyma 

Cvičení 20 Napiš větu správně.  pořádek slov ve větě  

Cvičení 21 Odpověz podle obrázku na otázky.  Kde? Kam? Odkud? Jak? Jak dlouho? 
Kdy? V kolik hodin? 

Cvičení 22 Doplň do textu slova ve správném 
tvaru. 

 doplnit podle kontextu do textu 
správné tvary slov  

Cvičení 23 a) Hledej rozdíly (mezi obrázky). Popiš 
rozdíly. 
b) Vyber si obrázek a odpověz na 
otázky. 
c) Hledej na internetu. Odpověz. 

 a) orientace na nádraží; popsat rozdíly 
na obrázku; opakování 
b) Kde? Kam? Odkud? Co? Kdo? 
Kolik?... 
c) vyhledávání dopravních spojení na 
internetu  

Cvičení 24 Doplň podle obrázku.  Odkud je…? Odkud jsi ty?; státy, 
kontinenty; lokace (formy 6. pádu, 
předložky místa) 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 5 
Probráním Lekce 4 jsme uzavřeli systém časování českých sloves v prézentu. Na začátku této lekce s dětmi 
zopakujte pravidla časování sloves v přítomném čase (prézentu). Doporučujeme, aby si děti vyhledaly 
a sumarizovaly získané znalosti systému české konjugace samy a vytvořily si vlastní tabulkový přehled 
pravidel, který si následně zaznamenají do své „Gramatiky do kapsy“. Dále přejděte k prezentaci pravidel pro 
tvoření budoucího času, kterému se věnujeme v této lekci. Děti vedeme k osvojení forem budoucího času 
slovesa být, sloves nedokonavých – tzv. složené futurum (budu jíst… apod.), dále seznamujeme děti 
s tvořením budoucího času od tzv. sloves pohybu (jít, jet, letět) a prezentujeme frekventovaná příslovce, která 
vyjadřují časové určení události konané v přítomnosti a budoucnosti (teď – potom, dnes – zítra…). Budoucí 
čas od sloves dokonavých (napsat → napíšu) v této lekci (ani lekcích následujících) nevykládáme. Z tohoto 
důvodu také neuvádíme u sloves ve slovníku jejich vidovou příslušnost. Děti se v této učebnici setkávají 
převážně se slovesy nedokonavými (a dokonavá slovesa uvádíme ve slovníčku v této učebnici jen výjimečně). 
Kategorii slovesného vidu nevykládáme a u sloves neoznačujeme jejich vidovou příslušnost. Nikoliv však 
z toho důvodu, že bychom se domnívali, že látku není potřeba vykládat, nebo že bychom ji upozaďovali nebo 
vědomě zamlčovali. I takto náročná látka má ve výuce češtiny pro neslyšící své důležité místo. Domníváme se 
však, že by měla být vyložena až po dobrém zvládnutí složeného futura a probrání všech časů v češtině.   
V Lekci 5 dále opakujeme distribuci předložek v x na a látku doplňujeme o užití směrového akuzativu (Kam 
jede? Na nádraží, na poštu, na stadión…). Větší pozornost doporučujeme věnovat gramatické části č. 7, ve 
které seznamujeme děti se slovesy s pevnou valenční objektovou vazbou s předložkou na (dívat se na…). 
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 5) 
budoucí čas 
 

 

 

 

LEKCE 5 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

Co umí, musí, může, 
nesmí, chce…? 
opakování Kde? x 
Kam? 
 

GR1: budoucí čas 
(adverbia času) 

rozšíření slovní zásoby 
v oblasti denní program, 
cestování (popis cesty; 
jak se kam dostaneme) 

domluva schůzky 
opakování frází (rozšíření 
rozhovoru) GR2: budoucí čas (sloveso 

být → budu, budeš…; 
složené futurum) 
GR3: budoucí čas (slovesa 
pohybu: jít, jet, letět) 
 
GR4: v X na (směrový 
akuzativ) 
GR5: modální slovesa 
(umí, musí, může, smí, 
chce) 
 
GR6: spojka Když… 
GR7: frázová slovesa 
(čekat na, dívat se na, 
těšit se na) 
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 GRAMATIKA 1 

Budoucí čas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme:  
1) Přečtěte s dětmi text č. 1. 
2) Zakroužkujte slova, která udávají čas (teď, dnes…). Doplňte chybějící písmena u „časových slov“ 
pod textem. 
3) Upozorněte děti na to, že všechna slovesa jsou v přítomném čase.  
4)Čtěte s dětmi text č. 2. 
5) Požádejte je, aby znovu zakroužkovaly slova, která udávají čas (potom, zítra…). Doplňte chybějící 
písmena u slov pod textem. 
6) Upozorněte děti na to, že všechna slovesa jsou v budoucím čase. 
 
Můžete pokračovat dalšími aktivitami: 
Vypište „časová slova“ do dvou sloupečků a nechte děti spojovat dvojice (ukázka viz níže). Ujistěte 
se, že děti znají ekvivalenty znaků pro slova, která v češtině slouží pro vyjádření časového určení. 
Pozor! České slovo potom lze do znakového jazyka překládat různým způsobem (záleží na kontextu 
řečové situace). 
dnes   příští týden 
teď   zítra  
tento týden  potom 
 
Testujte, zda děti chápou význam časových určení. Napište časová určení (zítra, příští týden…) na 
tabuli. Vezměte si kalendář a procvičte s dětmi „časová slova“ následujícím způsobem. Řekněte: 
Dnes je … (např. 4. 12.). Ukažte v kalendáři na jiné datum… (např. 10. 12.), ptejte se: Kdy to bude?  
Děti odpovídají poukazem na správný český výraz, který jste napsali na tabuli, např.: příští týden. 
Atp. 
 
Upozornění: 
V uvedených příkladových větách v ČZJ je budoucnost vyjádřena vždy lexikálně: znaky ve funkci 
příslovcí času – POTOM, ZÍTRA, PŘÍŠTÍ TÝDEN a znakem pro vyjádření budoucnosti „BUD“, nebo jen 
znakem pro vyjádření budoucnosti („BUD“). V této souvislosti jen podotýkáme, že v ČZJ se lexikální 
signály budoucnosti nemusí pojit s každým slovesem. Lexikálním signálem času vytvoříme určitý 
časový rámec, k němuž se vztahují všechna slovesa až do okamžiku, kdy je vytvořen, opět lexikálním 
signálem času, rámec nový, odlišný od prvního. (K tomu blíže viz MACUROVÁ, A.: Poznáváme český 
znakový jazyk IV. (Vyjadřování času.). In Speciální pedagogika. 2003, roč. 11, č. 5, s. 89–98.) Děti se 
však v rámci předkládané učebnice s tímto typem zasazení promluvy do dějového rámce v ČZJ 
nesetkají.  
 
V ČJ je budoucnost (na rozdíl od českého znakového jazyka) vyjádřena především gramaticky – 
tvarem slovesa; u nedokonavých sloves pomocí pomocného slovesa být (budu, budete, budou 
cestovat…). Stranou necháváme možnost vyjádřit budoucnost „pouze“ prostřednictvím příslovce 
času a indikativu prézentu (Zítra jsem doma.) a do výkladu tuto informaci nezapojujeme. 
 
Ujistěte se, zda děti pochopily termín budoucí čas, zda dokážou vysvětlit význam termínu v českém 
znakovém jazyce a zapsat jeho český ekvivalent. Zopakujte termín přítomný čas. 
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• Cvičení 1 

Spoj, co k sobě patří. 
Dnes je 1. 2. 2011.    Kdy to je / bude? 

1.  1. 2. – 28. 2. 2011   To bude příští měsíc. 
2.  2. 2. 2011    To bude příští rok. 
3.  1. 3. – 31. 3. 2011   To je tento měsíc.  
4. 1. 2. – 7. 2. 2011   To je tento týden. 
5.  8. 2. – 15. 2. 2011   To je letos. 
6.  1. 1. – 31. 12. 2012   To bude zítra. 
7.  1. 1. – 31. 12. 2011   To bude příští týden. 

Správné řešení:    
                                                          Kdy to je / bude? 
2. 2. 2011                  To bude zítra. 
1. 2. – 28. 2. 2011                 To je tento měsíc. 
1. 3. – 31. 3. 2011                 To bude příští měsíc.  
1. 2. – 7. 2. 2011                 To je tento týden. 
8. 2. – 15. 2. 2011                 To bude příští týden. 
1. 1. – 31. 12. 2011                 To je tento rok. 
1. 1. – 31. 12. 2012                 To bude příští rok. 
 

• Cvičení 2 

Změň:  jsem, jsi, … → budu, budeš, … 

Přítomný čas    →  B _ _ _ u c _     _ _ s  

1. Kde jsme dnes?   →  Kde _____[budeme] zítra? 
2. Já jsem doma.    →  Já _____[budu] doma. 
3. Ty jsi v knihovně.    →  Ty _____[budeš] v knihovně. 
4. Veronika  je v mateřské škole.  →  Veronika _____[bude] v mateřské škole. 
5. Maminka a Linda jsou v módním salónu.  → Maminka a Linda   _____[budou] v módním                   
                                                                                                    salonu. 
6. Ty a Filip jste v cukrárně.   →  Ty a Filip _____[budete] v cukrárně.       
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 GRAMATIKA 2 

BÝT* – budu, budeš, bude… 
Budu, budeš, bude… + INFINITIV 

Já budu doma číst časopis. Filip a Iva budou v Americe cestovat. Ty budeš zítra psát e-maily a Petr 
bude studovat. Já a tatínek budeme uklízet. Ty a Jakub budete znakovat v cukrárně. 

               

 

 + 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Cvičení 3 

Hraj s počítačem. Doplňuj budoucí čas (studovat → bude studovat).  
 

 
• Cvičení 4 

Přečti si věty a doplň tabulku. 

1. Franta je doktor a zítra bude pracovat, pojede do nemocnice autobusem. 
2. Ella a Kateřina budou v sobotu odpočívat, pojedou vlakem na výlet do Krkonoš. 

já budu 

ty budeš 

on/ona/ono bude 

my budeme 

vy budete 

oni budou 

_____[číst] 

_____[psát] 

_____[studovat] 

_____[uklízet] 

_____[znakovat] 

_____[cestovat] 

 
Doporučujeme:  
Zopakujte s dětmi pravidlo českého slovosledu (2. pozici se/si). 
Ukažte dětem na příkladových větách, že pravidlo lze jednoduše aplikovat i ve větách v budoucím 
čase:  
Petr se učí. 
Petr se bude učit. 
…  
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3. Já se budu zítra učit ve škole, do školy půjdu pěšky. 
4. Maminka a tatínek budou kupovat lístky a půjdou v pátek večer do divadla. 
5. Filip bude příští měsíc studovat angličtinu v Anglii, poletí do Anglie letadlem. 
6. Já a Viktor budeme mít příští týden čas, poletíme do Paříže. 
7. A co ty? Co budeš zítra dělat? Pojedeš vlakem, poletíš letadlem, nebo půjdeš pěšky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KDY? CO (budou dělat)? 
CO (budou mít)? 

KAM? JAK? 

Franta zítra bude pracovat do nemocnice autobusem 

Ella a 
Kateřina 

_____[v sobotu] _____[budou 
odpočívat] 

_____[do Krkonoš/na 
výlet] 

_____[vlakem] 

já _____[zítra] _____[budu se učit] _____[do školy] _____[pěšky] 

maminka a 
tatínek  

_____[v pátek] _____[budou kupovat] _____[do divadla] _____[pěšky] 

Filip _____[příští 
měsíc] 

_____[bude studovat] _____[do Anglie] _____[letadlem] 

já a Viktor _____[příští 
týden] 

_____[budeme mít čas] _____[do Paříže] _____[letadlem] 
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 GRAMATIKA 3 

Půjdu, pojedu, poletím 
 
JÍT* (jde) → půjde / JET* (jede) → pojede / LETĚT (letí) → poletí  

 
 

JÍT* JET* LETĚT 
(kreslí) 

já půjdu pojedu poletím 

ty _____[půjdeš] _____[pojedeš] _____[poletíš] 

on/ona/ono půjde _____[pojede] _____[poletí] 

my půjdeme pojedeme _____[poletíme] 

vy _____[půjdete] pojedete poletíte 

oni _____[půjdou] _____[pojedou] _____[poletí] 

 
 
 

 

 
• Cvičení 5 

Přečti si text a změň: jdu → půjdu / jedu → pojedu / letím → poletím …  

1. Franta dnes jede do Unie neslyšících. → Franta zítra _____[pojede] do Unie neslyšících. 
2. Ella a Kateřina jedou na výlet. → Ella a Kateřina _____[pojedou] na výlet. 
3. Já jdu pěšky do školy a potom jedu autobusem do knihovny. → Já _____[půjdu] pěšky do školy a 
potom _____[pojedu] autobusem do knihovny. 
4. Já a Viktor letíme na Slovensko, Magda a Linda letí do Francie. → Já a Viktor _____[poletíme] na 
Slovensko, Magda a Linda _____[poletí] do Francie. 
5. Filip letí do Anglie. Bude tam studovat angličtinu. → Filip _____[poletí] do Anglie. Bude tam 
studovat angličtinu. 
6. Maminka a tatínek jdou do divadla. → Maminka a tatínek _____[půjdou] do divadla. 
7. Kam jdeš nebo jedeš dnes ty? → Kam _____[půjdeš] nebo _____[pojedeš] zítra ty? 
8. Kam letíš ty? → Kam _____[poletíš] ty? 

 

Nechte děti přemýšlet o tom, co mají slovesa (jít, jet, letět) společného.  Co by to mohlo být? 
Jedná se o tzv. slovesa pohybu. Tedy o slovesa, která vyjadřují nějaký pohyb po určité ose z bodu 
A do bodu B. Požádejte děti, aby prostudovaly tabulku výše a zkusily samy formulovat pravidlo, 
podle kterého se v češtině tvoří budoucí čas u sloves pohybu. [pomocí předpon po- a pů- (PŮ + JÍT, 
PO + JET, LETĚT, BĚŽET)] 
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• Cvičení 6 

Podívej se na video. CO budou Magda, Kateřina, Anička dělat? Doplň tabulku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO? KDY? CO bude dělat ? KDE?/KAM? 

Magda 

 

[zítra] bude doma 
[příští týden ve st] 

 
[půjde] [do knihovny] 

příští týden v pátek [bude studovat] [angličtinu] 
Kateřina 
 

 

[o víkendu] bude pracovat [na zahradě] 
[ve středu] [pojede na výlet] do města 
v pátek poletí [do Řecka] 

Anička 
 

 

[zítra v noci] [bude chatovat] [-] 
příští měsíc [pojede lodí] [do Ameriky] 
[příští rok] se bude učit angličtinu v kurzu 
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GRAMATIKA 4 

ODKUD…? – KAM…? – II. 

Kam…?   Kde…?   Odkud…?   
     

          DO (_____)          V / VE (_____)                 Z / ZE (_____)                 

           NA (4. pád)                                    NA (6. pád)                                      Z / ZE (_____) 

          Kam jedeš?            
          Jedu NA _____[]. 

      Kde jsi?       
      Jsem NA _____[].  

   Odkud jdeš?    
   Jdu ZE _____[] . 

           _____[], _____[], 
           _____[], na poštu, 
           _____[], _____[], 
           _____[] 

      na stadiónu, na venkově, 
      na stavbě, na poště, 
      na letišti, na sídlišti, 
      na náměstí, na nádraží  

   _____[], _____[], 
   _____[], _____[], 
   _____[], _____[], 
   z náměstí 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: Zopakujte s dětmi použití předložek do/v/z – ptejte se dětí: Jak poznám, kdy použít 
předložku: do/v/z? Požádejte děti, aby vám užití předložek vysvětlily na příkladových větách (otázka 
– odpověď). Potom si zopakujte, se kterými pády se předložky do/v/z pojí (a dopište pády do 
prázdných linek vedle předložek). 
 
Potom pokračujte novou látkou. Požádejte děti, aby se podívaly na užití předložek: na/na/ze. 
Vyzvěte je, aby zkusily samy formulovat pravidla užití těchto předložek. Nebo se ptejte: Jak 
poznáme, kdy na otázku Kde? použijeme předložku na a kdy předložku v? [pravidla užití předložek 
v a na viz L2] Ptejte se dál: Jak poznáme, kdy na otázku Kam? použijeme předložku na a kdy 
předložku do? [odpověď: určující je, kterou předložkou odpovídáme na otázku Kde?; Kde? → 
v restauraci  – Kam? → do restaurace (v/ve – do) // Kde? → na stadiónu – Kam? → na stadión (na – 
na)] 
 
Nebo děti nechte, ať dedukcí vypracují tabulku s příkladovými spojeními samy. Schéma 
s předložkami (viz GR 4, ale bez uvedených příkladových vět) si přeneste na velkém formátu papíru, 
nalepte na tabuli, event. jinak podle toho, jaké máte možnosti; vytvořte sadu slov (pošta, Německo, 
policie, škola, město… – další příklady viz L2, tabulka v x na); požádejte děti, aby rozřadily slova 
podle toho, s jakou předložkou slovo spojí (s předložkou na nebo v): v – Německo, škola, město x na 
– policie, pošta…; slova dávejte do sloupečku pod předložku v nebo na; potom požádejte děti, ať na 
zadní stranu každého lístečku napíší celé spojení s předložkou (děti mění koncovku podstatného 
jména podle toho, s jakou předložkou jméno spojily): v Německu, ve škole… x na policii, na poště; 
znovu dávejte tato spojení do sloupečku pod předložku v nebo na; 
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• Cvičení 7 

 

 
• Cvičení 7 

Pomoz Sandře doplnit správnou předložku. Z (ZE) / DO / V (VE), NA…     

Kde pracuje Veronika? Kam jede Veronika? Odkud jede Veronika? 
Pracuje _[V] mateřské škole. Jede _[DO] mateřské školy. Jede _[Z] mateřské školy. 
   
Kam spěchají? Kde jsou? Odkud spěchají? 
Spěchají _[NA] poštu. Jsou _[NA] poště. Spěchají _[Z] pošty. 
   
Kde plaveme? Odkud jdeme? Kam běžíme? 
Plaveme _[V] bazénu. Jdeme  _[Z] bazénu. Běžíme _[DO] bazénu.  
   
Odkud letí Luděk? Kam letí Luděk? Kde je Luděk? 
Luděk letí _[ZE] Slovenska. Luděk letí _[NA] Slovensko. Luděk je _[NA] Slovensku. 
 
 

• Cvičení 8 

a) Co ukazuje Sandra? Přiřaď k videu správnou otázku. 
b) Vyber správnou odpověď.  

potom děti požádejte, aby s užitím spojení v Německu, ve městě vytvářely odpovědi na otázky 
Kam? a Odkud?; pak požádejte děti, aby vytvářely odpovědi na otázky Kam? a Odkud? od spojení 
na poště, na policii… Výsledkem takové práce je tabulka s otázkami, předložkami (které užíváme 
jako odpověď na dané otázky) se sadou příkladových spojení, které děti vytvořily samy.  
 
Ukázka: 
Kam?   Kde?  Odkud? 
do (…)    v (…)   z (…)  
…  v Německu … 
…  ve městě … 
 
na (4. pád) na (…)   z (…) 
…  na poště … 
 
Upozorněte děti na to, že se jedna předložka může pojit se dvěma pády (na 4. pád, 6. pád) – určující 
je otázka, na kterou odpovídáme (Kde? [6. pád] x Kam? [4. pád]). Při výkladu a vysvětlování užití 
předložek v češtině je důležité látku ukazovat na kontextově zapojených příkladech (tj. celé otázky 
a odpovědi) – stále děti odkazujte na otázky (Kam?, Kde?, Odkud?) a fixujte předložky, které 
užijeme v odpovědi na ně. 
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Odkud letí? | Kde bydlíte? | Kam jedete na výlet? | Odkud jedou maminka a tatínek? | Kde jsou 
Sandra a Linda? | Kde je Filip? | Odkud jsi? | Kam jdou bratr a tatínek? 

1.  Odkud jedou maminka a tatínek?     [Jedou z práce.] / Jedou do práce. 
2. _____ [Kde jsou Sandra a Linda?]     Jedou z divadla. / [Jsou v divadle.] 
3. _____ [Kam jdou bratr a tatínek?]     [Na stadión.] / Na stadiónu.  
4. _____ [Kde bydlíte?]       [Na sídlišti.] / Na sídliště.  
5. _____ [Kam jedete na výlet?]     Na Slovensku. / [Na Slovensko.] 
6. _____ [Odkud jsi?]       [Z Ostravy.] / Do Ostravy. 
7. _____ [Odkud letí?]       V Americe. / [Z Ameriky.] 
8. _____ [Kde je Filip?]       Na autě. / [V autě.] 

 
 
• Cvičení 9 

Kde Sandra je… ? / Kam Sandra jede… ? Sandra vymýšlí hádanky. 

Kde jsem? 

Je tu velká zábava. Kolem mě jsou různé atrakce. Kolotoč, střelnice, autodrom nebo horská dráha. 
Kde jsem? 
1. Sandra je _____ [na pouti]. 

Je to ve škole. Děti sem zpravidla chodí ráno, o velké přestávce, v poledne a večer. Já tady právě 
obědvám. Kde jsem? 
2. Sandra je _____ [v jídelně]. 
 
Kam jedu? 
 
Musím vrátit knihy, které jsem si půjčila minulý měsíc. Kam musím jet?  
3. Sandra musí jet _____ [do knihovny]. 
 
A tohle bude těžká otázka! Trošinku si lámej hlavu. Narodila se tam a bydlí tam moje kamarádka 
Kateřina. Je tam také škola pro neslyšící. Je to druhé největší město v ČR. Kam jedu? 
4. Sandra jede _____ [do Brna]. 

  GRAMATIKA 5 

SLOVESA: moct, smět, muset, chtít, umět 

 

 

 

Dublety smí/ějí, musí/ejí, můžu/mohu, můžou/mohou uvádějte podle svého uvážení a na základě 
aktuálních znalostí dětí. V učebnici užíváme vždy první z uvedené varianty.  
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• Cvičení 10 

Hraj s počítačem. Doplňuj slovesa (moct → já můžu).  
 

• Cvičení 11 

Veronika píše školní řád. Pomoz jí spojit větu se správným obrázkem. 

Školní řád 

Význam modálních sloves vysvětlujeme pomocí situací zachycených na obrázcích. Požádejte děti, 
aby zkusily popisovat obrázky s vámi.  
muset: Filip má hlad. Doma je prázdná lednička. Filip musí jít do obchodu. 
nemuset: Filip má hlad. Lednice je plná jídla. Filip nemusí jít do obchodu. 
chtít: Filip má chuť na sladké. Stojí před cukrárnou. Filip chce jít do obchodu.  
nechtít: Sandra si chce na sebe koupit nějaké pěkné oblečení. Filip nerad nakupuje oblečení. Filip 
nechce jít do obchodu. 
moct: Filip má chuť na sladké. Cukrárna má otevřeno. Filip může jít do obchodu (do cukrárny). 
nemoct: Filip má chuť na sladké. Cukrárna dnes nemá otevřeno. Filip nemůže jít do obchodu (do 
cukrárny). 
smět: Filip má psa. Psi do cukrárny nesmí. Filip psa uvázal před cukrárnou. Filip smí jít do obchodu 
(do cukrárny). 
nesmět: Filip má psa. Psi do cukrárny nesmí. Filip psa nemůže uvázat venku před cukrárnou. Filip se 
psem nesmí jít do obchodu (do cukrárny). 
Kontrastivní práce s jazyky: Při práci s obrázky hledejte ekvivalenty modálních sloves v českém 
znakovém jazyce. Všimněte si způsobu vyjádření záporu u modálních sloves v českém znakovém 
jazyce. [Zápor modálních sloves se v ČZJ vyjádří pomocí mimiky a krouživým pohybem v zápěstí. 
Srov. překlad příkladových vět.] 

Pro orientaci užívání sloves smět a moct: 
Lze více méně libovolně zaměňovat moct za smět:  
Smím jít do kina. (Tatínek mi to dovolil.) / Můžu jít do kina. (Tatínek mi to dovolil.) 
Filip nesmí jít se psem do obchodu. / Filip nemůže jít se psem do obchodu.   
Nikoli však naopak (smět za moct): 
Můžeme jít do kina. (Večer máme volno.) / Smíme jít do kina. (Večer máme volno.) 
Filip nemůže jít do obchodu. (Nemá peníze.) Filip nesmí jít do obchodu. (Nemá peníze.) 
 
Pří výkladu upozorněte žáky na specifičnost konjugace slovesa chtít. Dbejte na pochopení podstaty 
užívání modálních sloves v českých větách (konjugovaný modál + infinitiv), aby nedocházelo 
k chybám typu:  Já můžu jdu do kina. // Já moct jdu do kina. apod. 
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Ve škole nesmíme kouřit.    
V počítačové učebně nesmíme pít.   
Při vyučování nesmíme psát SMS.  
Při vyučování nesmíme jíst.   
Odpadky musíme házet do koše.  
  

• Cvičení 12 

Napiš, co tam můžeš / nemůžeš dělat. 

 
 
 

 

 

 

• Cvičení 13  

a) Sandra píše domácí úkol. Pomůžeš jí vybrat správné sloveso?  

Co (ne)smím, (ne)musím a (ne)můžu dělat ve škole? 
1. Ve škole se nemůžu / [musím] přezouvat. 
2. Ve škole [můžu] / nemůžu jíst jenom o přestávce. 
3. Kluci někdy na záchodě kouří, ale nechtějí / [nesmí].  
4. Ve čtvrtek odpoledne jsme v bazénu. V bazénu nemůžu / [musím] plavat. 
5. Při vyučování [chci] / smím občas esemeskovat, ale nechci / [nesmím]. 

b) Přečti si ještě jednou text ve cvičení 13 a). 

Co děti nesmí dělat ve škole? (Škrtni obrázek.) 

 

• Cvičení 14 

Hádej, kdo to je. Sandra vymýšlí hádanky. Podle videa rozhodni, co (ne)může  / (ne)smí  / (ne)chce 
dělat v práci. 

1. Hádej, kdo to je. Miroslav Šimek sedí celý den u počítače a kouká do obrazovky. Vymýšlí, jak 
vytvořit učebnici DVD pro neslyšící děti. Učebnice bude nakonec vypadat tak, jako vypadá ta, kterou 
si právě prohlížíš. Mirek pracuje doma, proto může při práci jíst, pít a dokonce i kouřit. Mirek ale 
kouřit nechce, protože to není zdravé.  
 

Doporučujeme: Nejprve si s dětmi ve znakovém jazyce povídejte, co můžou/nemůžou dělat na 
uvedených místech (škola: Tady můžu jíst…; stadión: Tady můžu hrát fotbal…; pošta: Tady můžu 
poslat dopis… atp.). Doplňte dětem zásobu sloves, kterou budou potřebovat pro vypracování 
tohoto cvičení. (Vzhledem k tomu, že dané sloveso budou vždy doplňovat jen v infinitivu, můžete 
pracovat se všemi slovesy – i nepravidelnými.) Potom děti cvičení vypracují. 
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Kdo je to? 
To je [programátor]| čalouník | spisovatel Mirek. 
Mirek [může] |nesmí |chce při práci jíst a pít. 
Mirek [může] | nemůže | taky kouřit, ale nesmí | smí |[nechce]. 

2. Hádej, kdo to je. Petr Novotný nepracuje venku. Nepracuje ale ani v žádné budově. Celý den sedí a 
během dne zahlédne na ulici stovky lidí. Petr by si někdy chtěl s někým během své práce popovídat, 
někdy by rád zatelefonoval přítelkyni, ale nemůže. V práci nesmí nikdy pít alkohol, protože kdyby to 
zjistila policie, dostal by pokutu a výpověď z práce.     
Kdo je to? 
To je čalouník | [řidič]| spisovatel Petr. 
Petr [chce] |může | nesmí někdy telefonovat, ale nechce| [nemůže] |nechce.  
[Může] |Chce| Nemůže pít kávu, limonádu, čaj, ale alkohol pít chce |může| [nesmí]. 

3. Hádej, kdo to je. Tohle bude pro tebe jednoduché. Určitě už jsi někdy takového člověka potkal, pro 
nás neslyšící je moc důležitý. Takové zaměstnání vykonává například Jindra Mareš. Předtím, než 
začne Jindra pracovat, musí vypnout mobilní telefon. Při práci nesmí jíst. Je to slyšící člověk, ale umí 
výborně český znakový jazyk. Dnes je horko a Jindra by šel rád do práce v bílé košili, ale to nejde!    
Kdo je to? 
To je lékař|spisovatel | [tlumočník]. 
Jindra [nesmí] |nechce | může v práci telefonovat a jíst.  
Dnes Jindra chce | [nechce] | nemůže mít tmavou košili, ale nemusí|nemůže|[musí].  

4. Hádej, kdo to je. Tuhle paní její povolání moc baví, ale po práci je vždycky hodně unavená. Celý den 
běhá od jednoho pacienta k druhému. Jednomu nese teploměr, druhému studený obklad, třetímu 
prášky proti bolesti, a tak pořád dokola každý den. V práci je vždycky milá a ráda si povídá s lidmi. 
Ani ona nesmí pít v práci žádný alkohol. O přestávce v poledne může jít ven telefonovat nebo kouřit. 
Dnes je ale venku pořádná zima, tak kouřit nepůjde a manželovi napíše SMS. 
Kdo je to? 
To je [zdravotní sestra] | lékařka| učitelka Radka. 
Radka [může] | nesmí | nechce v poledne venku telefonovat a kouřit, ale dnes nemůže |nesmí 
|[nechce]. Venku je zima. 

 GRAMATIKA 6 

KDYŽ ... , …  

 

 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte prostředky vyjádření vedlejší věty příslovečné časové v českém a v českém znakovém 
jazyce. Vedlejší věta časová je v češtině nejčastěji signalizována spojkou Když… a umístěna 
na začátku vedlejší věty. V českém znakovém jazyce je tento typ vedlejší věty signalizován 
nemanuálními prostředky (mírným náklonem horní části těla směrem dopředu). 
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• Cvičení 15 

a) Co je to? 

jízdenka | vstupenka | letenka | průkaz ZTP | řidičský průkaz  

To je _____ .  

 
 
 

 

 

 

b) Doplň správná slova do prázdných políček. Obrázky ti pomůžou. 

Když jede Linda autobusem, vlakem, metrem nebo tramvají, potřebuje _____ [jízdenku]. 
Když jedou neslyšící děti autobusem, vlakem, metrem nebo tramvají, nepotřebují _____ [jízdenku], 
musí mít _____ [průkaz ZTP]. 
Když jde Veronika s dětmi na výstavu, do divadla nebo do kina, musí dětem koupit _____ 
[vstupenku/y]. 
Když letíme letadlem, potřebujeme _____ [letenku]. 
Když maminka nebo tatínek řídí auto, musí mít _____[řidičský průkaz]. 

 

• Cvičení 16 

Spoj, co k sobě patří.    

Správné řešení: 
Když jedeš do školy tramvají,  musíš mít jízdenku nebo průkaz ZTP. 
Když mám volno,    jdu na hřiště. 
Když chci koupit rohlík,    jdu do pekařství. 
Když chci dort nebo zmrzlinu,   jdu do cukrárny. 
Když se učíš angličtinu,   můžeš studovat v Americe.      
Když jedeš na výlet,   potřebuješ svačinu, pláštěnku a průkaz ZTP. 

 

 

 

 

Doporučujeme:  Zastavte se s dětmi nejprve u jednotlivých obrázků a povídejte si o nich ve 
znakovém jazyce. U každého obrázku se dětí ptejte: Co to je? Kde můžeme vstupenku / jízdenku / 
letenku koupit? Jak a kde získáme řidičský průkaz / průkaz ZTP... ? Kdy a proč vstupenku / jízdenku / 
letenku / řidičský průkaz / průkaz ZTP potřebujeme? Potom nechte děti doplnit názvy „dokumentů”. 
 
Dále pokračujte ve zpracovávání části b).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
103 Lekce 5 

 

 GRAMATIKA 7 

SLOVESO + NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 17 

Doplň do vět vhodné sloveso a předložku. 
 
1. Veronika _____[čeká na] metro. Metro má zpoždění.  
2. Děti _____[se těší na] Matějskou pouť.  
3. Babička a dědeček _____[se]každý večer _____[dívají na] televizi. 
4. Filip  _____[čeká na] Marka na stadiónu.  
5. Zítra pojede Sandra do Brna. V Brně bydlí teta a strýc. Sandra _____[se] moc _____ [těší na] 
sestřenici.  
6.  Veronika _____[se] zítra _____[bude dívat na] film.  

 

• Cvičení 18 

Čti text. Rozhodni, kde chybí předložka NA.  

a) Dnes je čtvrtek. Filip se těší [na] odpoledne. Má volno. Půjde [na] stadión. Už je 13:20. Spěchá 
[na] autobus. Potom bude přestupovat [na] tramvaj. Od tramvaje půjde 5 minut pěšky.       

b) Patrik jede [na] výlet. Spěchá [na] vlak. [Na] nádraží pojede metrem, potom bude přestupovat 
[na] autobus. Je 8:35 a Patrik je [na] nádraží. Koupí si jízdenku a čeká [na] vlak. Vlak má zpoždění. 
Vlak pojede až v 9:00. Patrik se dívá [na] hodiny a přemýšlí, co bude dělat.    

 

Upozorňujeme: 
 
Při výuce dětí může nastat problém se slovesy (jít, jet, spěchat, přestupovat, těšit se, čekat, dívat se) 
– je potřeba vysvětlit, jak vybrat ke slovesu správnou předložku. Podrobněji lze vysvětlit takto: 
a) slovesa čekat, dívat se mají pevnou valenční objektovou vazbu s předložkou na;  
b) u slovesa těšit se uvádíme frekventovanou vazbu s předložkou na (těšit se z něčeho – zatím 
neuvádíme); explicitně upozorněte děti na to, že slovesa: čekat na, těšit se na, dívat se na potřebují 
doplnění ve 4. pádě (čekat na Magdu, těšit se na zábavu, dívat se na televizi); 
c) u sloves jet*, jít* jde o doplnění místa/směru a s předložkou na se tato slovesa pojí podle 
podstatného jména (jít do školy, jet na nádraží… viz Lekce 2); POZOR! upozorněte děti na vazby: 
jít/jet na dovolenou, na kroužek/kurz (viz Lekce 6), na návštěvu (viz Lekce 9), na výlet (viz Lekce 5) - 
tato spojení budou (podle pravidel distribuce předložek v a na uvedených v Lekci 2 GR2 pro děti 
těžko odvoditelná a musí si je zapamatovat; 
d) specifickou skupinu tvoří vazby spěchat / přestupovat (předložku na používáme ve spojení 
s dopravními prostředky: na metro, na vlak, na autobus…); další vazby jsou závislé na podstatném 
jménu (spěchat do školy, na nádraží… viz Lekce 2). 
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• Cvičení 19 

Přelož z českého znakového jazyka. Každou větu začni slovem KDYŽ…  
 
1. Když jsi ve škole, v knihovně nebo v divadle, nesmíš křičet.  
2. Když umíš češtinu, můžeš číst knihu. 
3. Když jedeš do školy tramvají, metrem nebo autobusem, musíš mít jízdenku nebo průkaz ZTP. 
4. Když mám žízeň, musím pít. 
5. Když má vlak zpoždění, musím čekat. 
6. Když máš řidičský průkaz, můžeš řídit auto. 
7. Když mám čas, můžu se dívat na televizi. 
8. Když jede Veronika do práce, musí jet vlakem a potom přestupuje na metro.   

 

• Cvičení 20 

Doplň do věty sloveso MÍT (mám, máš, má…) nebo BÝT (jsem, jsi, je…). 

_____[Je] ráno. Sandra dnes jede na výlet. Sandra _____[má] čas. Snídá a připravuje si svačinu, 
protože nechce _____ [mít] na výletě hlad. _____[Je] 7:55. Sandra _____[je] v metru. 
a čeká na vlak, ale pozor! Metro _____[má] velké zpoždění! Děti _____ [mají] sraz v 8:30 na nádraží. 
Už je 8:15. Sandra spěchá na autobus a _____[má] strach. Cesta na nádraží autobusem trvá 25 
minut. Budou děti na Sandru čekat? Ano, _____[má] štěstí! _____[Je] 8:45. A děti _____[jsou] na 
nádraží. Čekají na Sandru. Sandra _____[má] radost!  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Veronika je učitelka v mateřské škole 

Veronika je učitelka. Pracuje v mateřské škole v Praze Radlicích. Ve všední den vstává brzo, protože 
ve školce musí být v 8:00 ráno. Veronika nebydlí v Praze. Do práce jede 45 minut vlakem, potom 
přestupuje na metro. Vlak má často malé zpoždění. Když Veronika čeká na vlak, prohlíží si časopis, 

Doporučujeme: Před zpracováním cvičení zopakujte s dětmi „fráze s mít“. K již osvojeným 
slovesným spojením: mít hlad, mít žízeň, mít sraz, mít volno/čas (viz Lekce 3) přidejte další: mít 
zpoždění, mít strach, mít radost, mít schůzi, mít štěstí. Napište spojení na kartičky a ptejte se dětí, 
co daná spojení znamenají. Pokud děti nevědí, nechte je význam hledat ve slovníčku v této 
učebnici. Zopakujte, že si tato spojení děti musí zapamatovat. „Fráze s mít“ dále procvičujte 
v uvedeném cvičení.   
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píše esemesku nebo přemýšlí: Co budu dělat s dětmi dopoledne? Kam půjdeme odpoledne na 
procházku? Kam pojedeme příští týden na výlet? 

Veronika vystupuje v Praze na Hlavním nádraží v 6:50. Potom jede metrem. Cesta metrem do školky 
trvá 20 minut. Z metra (zastávka Radlická) musí jít do školky ještě  8 minut pěšky. 
 
Když nemá odpoledne schůzi, končí ve 13:00, naobědvá se a spěchá na vlak. Když má schůzi, musí 
v práci zůstat déle. 

V pondělí a ve středu má kurz. Musí se učit češtinu a angličtinu, protože chce příští rok učit na 
základní škole. O víkendu je venku nebo pracuje na zahradě, jde do bazénu, cvičí v posilovně nebo se 
doma dívá na televizi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
• Cvičení 21 

Jak jede Veronika do školky? 
a) Vyber správný obrázek.  

b) Vyber správnou odpověď. 
Jak dlouho trvá Veronice cesta do školky? 45 minut / 65 minut / [73 minut] / 13 hodin 

 
 

Výlet na Matějskou pouť 
 

Příští týden pojede Veronika s dětmi na výlet. Pojedou na Matějskou pouť. Děti už se na pouť moc 
těší. Mají radost, protože na pouti budou celé dopoledne. Bude zábava! Děti budou potřebovat 
pláštěnku a svačinu. Nepotřebujou jízdenku, protože mají průkaz ZTP. S Veronikou mají sraz v 8:45 
ráno ve školce. Ze školky půjdou 8 minut do metra. Metrem pojedou asi 7 minut na zastávku Anděl. 
Na Andělu budou přestupovat na tramvaj. Tramvají č. 12 pojedou 30 minut na zastávku Výstaviště. 
Ze zastávky Výstaviště už uvidí Matějskou pouť. Ve školce budou zpátky v 15:00.      

Doporučujeme: Podívejte se na úvodní video k lekci (neslyšící učitelka z mateřské školy vypráví o 
svém povolání). Diskutujte s dětmi o jejím povolání. Kontrolními otázkami zjišťujte, zda děti 
porozuměly řečenému. Ptejte se, jaké by měla mít učitelka v MŠ vzdělání, jaké by měla mít 
vlastnosti… atd. 
 
Dále s dětmi čtěte text (ČÁST I.). Požádejte je, aby vám ukázaly tu část textu, která se vztahuje k 
cestě Veroniky do práce (1. a 2. odstavec). Ukažte jim schematický výpis základních informací, který 
jste na základě čtení textu udělali (např.: vlak 6:05  → Praha Hl. n. 6:50 →  metro Radlická 7:10 → 
školka 7:18), které se vztahují k popisu cesty Veroniky do školy. V zápise udělejte několik chyb. 
Nechte děti, aby vás opravovaly, vysvětlily, proč a kde jste udělali chybu… 
Cílem této práce je snaha ukázat dětem, jak si lze ve zkratce (jednoduše a schematicky) zaznamenat 
informace přečtené v textu.   
 
P  dě i á jí ič í (č  21 ) b)) ěř é  ě í  
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• Cvičení 22 

Vyber správnou odpověď. 

1. Děti pojedou  na Matějskou pouť _____[příští týden]. 
a) zítra 
b) příští týden 
c) příští měsíc 

2. Děti musí mít _____[pláštěnku, svačinu a průkaz ZTP]. 
a) pláštěnku a letenku 
b) pláštěnku a vstupenku  
c) pláštěnku, svačinu a průkaz ZTP 

Doporučujeme: 
Čtení tohoto textu uveďte takto: Zeptejte se dětí, jestli (rády) jezdí na Matějskou pouť. Povídejte si 
s nimi na téma Matějská pouť a pokládejte jim různé otázky: Jaké mají rády atrakce? S kým na pouť 
rády chodí? Zeptejte se také na to, jestli ví, kde se v Praze Matějská pouť koná, jak tam jezdí ze 
školy, z domova… (Pokud pracujete s mimopražskými dětmi, formulujte otázky obecněji.) Potom 
uveďte téma čtení. 
Nechte děti přečíst text a vyzvěte je, aby si zkusily zapamatovat co nejvíce informací, které v textu 
přečetly. (Doporučte jim, aby si během čtení vypisovaly z textu základní informace. Odkažte je na 
nácvik psaní zápisu z minulého čtení.) Potom s dětmi zpracujte cvičení 22 tak, aby neměly 
k dispozici čtený text a při zpracovávání cvičení musely vycházet jen ze svých poznámek.  (Cvičení 
s dětmi zpracujte buď na PC – cvičení je provedeno v interaktivní podobě na tomto DVD, nebo je 
nakopírujte a dětem dejte na samostatném papíru.) 
Poté zhlédněte text v ČZJ a požádejte děti, aby své odpovědi znovu překontrolovaly, event. opravily. 
Potom diskutujte o tom, kdo jaké chyby udělal. 
 
Dále pracujte se stručným zápisem informací, který si děti samy provedly na základě čtení textu. 
Jednotlivé zápisy můžete navzájem porovnávat, můžete je individuálně opravovat. Můžete dětem 
předvést vámi vypsané informace.  
Co? (program?) – výlet 
Kam? – Matějská pouť 
Kdy? – příští týden 
Jak? 8:45 školka (3min pěšky) → metro (7min)  → Anděl, přestup na tramvaj č. 12 – 20min → 
Výstaviště) 
Jak dlouho? 30 minut 
Sraz ve školce? v 8:45… 
Udělejte v zápisu chyby, nechte chyby děti hledat, opravovat, vysvětlovat proč a kde jste chybu 
udělali …  
 
Ke čtení textu s vypisováním klíčových informací se příležitostně vracejte vždy, když budete číst 
s dětmi text vhodný k tomuto typu cvičení. Děti se tak postupně naučí aktivně pracovat s textem, 
vypisovat klíčové informace z textu a využívat je k následnému zapamatování. Tato dovednost je 
podstatná pro jejich další vzdělávání v češtině (i v jiných předmětech).    
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3. Děti pojedou _____[ze školky metrem a potom tramvají]. 
a) ze školky pěšky a potom metrem 
b) ze školky tramvají a potom metrem 
c) ze školky metrem a potom tramvají 

4. Děti musí být ve školce v _____[8:45]. 
a) 8:45 
b) 15:00 
c) 8:48 

5. Děti na Matějskou pouť pojedou asi _____[45 minut]. 
a) 30 minut 
b) 45 minut 
c) 7 minut 

6. Děti pojedou ze _____ [zastávky Anděl tramvají č. 12 na zastávku Výstaviště]. 
a) Výstaviště tramvají č. 12 na zastávku Anděl 
b) škola tramvají č. 12 na zastávku Výstaviště 
c) zastávky Anděl tramvají č. 12 na zastávku Výstaviště  

 

• Cvičení 23 

Sandra text zkrátila a přepsala do sešitu. Při psaní udělala několik chyb. Která slova v rámečku 
napsala špatně? Škrtni je a napiš správně. 

Příští týden pojede Veronika s dětmi na výlet. Pojedou na Matějskou pouť. Děti [mít] radost, protože 
na pouti budou celé dopoledne. [Být] zábava! Děti budou potřebovat [pláštěnka] a [svačina]. 
Nepotřebujou jízdenku, protože mají průkaz ZTP. S Veronikou [jsou] sraz v 8 hodin ráno ve školce. Ze 
školky pojedou 8 [minuty] do metra. Metrem pojedou asi 7 minut na zastávku Anděl. Na Andělu 
budou [přestupujou] na tramvaj. Tramvají č. 12 pojedou 30 minut na [zastávka] Výstaviště.  

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 24  

Veronika chatuje s Petrem. Napiš, co říká Petr. 

Záměrem cvičení je opravit chybné slovo na základě znalosti gramatického pravidla. Aby děti 
nevyplňovaly formy pasivně, nechte je cvičení zpracovat na PC (cvičení je provedeno v interaktivní 
podobě na tomto DVD), nebo je nakopírujte a dětem dejte na samostatném papíru.  
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Správné řešení: 
b[2]: Ahoj, mám se fajn.  A ty? 
h[4]: Mám hodně práce. Proč? 
a[6]: Aha. To je dobrý nápad! Půjdu taky! A kdy? Já můžu zítra dopoledne. 
c[8]: Jdu do kurzu. Studuju angličtinu. Kurz začíná ráno v 9:00. A co ve středu odpoledne? Máš čas? 
g[10]: To nemůžu! Chci se dívat na televizi. Ve čtvrtek taky nemůžu. Jsem v práci a večer jdu do 
hospody. A co pátek? 
d[12]: Ale ano. V sobotu jsem doma a musím uklízet, ale v neděli můžu dopoledne i odpoledne. 
f[14]: Výborně! V kolik hodin? 
h[16]: Tak jo, těším se. Ahoj! 

 

• Cvičení 25 

Veronika musí napsat rodičům informace, kam jede s dětmi na výlet. Pomoz jí zapsat informace 
v češtině. 
 
Veronika mě požádala, abych ti řekla, že příští týden jede s dětmi na Matějskou pouť. Musí napsat 
rodičům informace, aby věděli, kam jedou a co si děti mají vzít s sebou. Prosí tě, jestli bys jí pomohl 
napsat rodičům e-mail v češtině? Ano? Bude ráda. Já ti budu v českém znakovém jazyce říkat, co je 
potřeba rodičům napsat, a ty to zkusíš přeložit, ano? Teď klikni na druhou ikonu a přelož, co budu 
říkat, do češtiny. [Děti nepřekládají – instrukce k zadání.] 
 
[Dobrý den! 
Příští týden v pondělí pojedeme na Matějskou pouť. Sraz máme v 8 hodin ve škole. Děti budou 
potřebovat svačinu, pláštěnku a průkaz ZTP, protože pojedeme metrem a potom tramvají. Ve školce 
budeme v 15 hodin. Odpoledne nepůjdeme do parku, protože budeme pracovat na zahradě. 
Veronika Rafflerová 
(učitelka v mateřské školce)] 

 
 
• Cvičení 26 

Přečti si rozhovor ve cvičení 23. Potom doplň do kalendáře, co bude dělat Petr a co bude dělat 
Veronika v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. 

 
 
• Cvičení 27 

Co, kdy a v kolik hodin chce Sandra dělat…?  

 [V pondělí ráno chce být Sandra doma a spát.] 
[V úterý v 15:00 chce být Sandra na pouti.] 
[Ve středu ve 14:20 chce být Sandra na stadiónu.] 
[V pátek chce Sandra v 17:30 chatovat.] 

 

• Cvičení 28 
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To je diář Sandry. Srovnej, co Sandra musí dělat (diář) a co Sandra chce dělat (cv. 26). Napiš, co 
Sandra chce dělat, ale nemůže / co Sandra nemůže dělat, protože… 

 PO 6:15 vstávat, 7:05 škola 
ÚT zahrada – odpoledne 
ST škola – odpolední vyučování 
ČT 2:30–3:15 bazén  
PÁ 17:30 večeře  
 
[V pondělí ráno chce Sandra spát, ale musí brzo vstávat.] 
[V pondělí ráno nechce vstávat, protože chce spát.] 
[V pondělí ráno nemůže spát, protože škola začíná v 7:05.] 

[V úterý odpoledne nechce Sandra pracovat na zahradě, protože chce být na pouti.] 
[V úterý odpoledne chce být Sandra na pouti, ale nemůže. Musí pracovat na zahradě.] 
[V úterý odpoledne nemůže být Sandra na pouti, protože musí pracovat na zahradě]  

[Ve středu odpoledne chce být Sandra na stadiónu, ale nemůže. Musí být ve škole.] 
[Ve středu odpoledne nechce být Sandra ve škole, protože chce být na stadiónu.] 
[…] 

[V pátek chce Sandra v 17:30 chatovat, ale nemůže. Musí připravovat večeři.] 
[…] 

 

• Cvičení 29 

a) Piš různé otázky. Kam…? / Kde…? / Odkud…? 

1. Kam pojede teta příští rok? Do Kanady. 
2. _____ Na poštu. 
3. _____ V divadle. 
4. _____ Na nádraží. 
5. _____ Na Slovensko. 
6. _____ Ze školy. 
7. _____ Na sídlišti. 
8. _____ Z knihovny. 

b) Piš různé otázky: Kdo…?, Co…?, Kde…?, Kam…?, Odkud…?, V kolik hodin…?, Kolik (hodin) …?, 
Kdy…?, Jak dlouho…? 

1. Jak dlouho jede Veronika …  73 minut.  
2. _____    O víkendu. 
3. _____    12:00. 
4. _____     Ve 14:30. 
5. _____     Z Moravy. 
6. _____    Do Brna. 
7. _____    V Praze Radlicích. 
8. _____    Češtinu a angličtinu. 
9. _____    Veronika Rafflerová. 
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• Cvičení 30 

Had spolkl věty. Ztratily se předložky a slova nemají správné koncovky. Oprav věty . 

Sandra a Filip – jet – sobota – výlet. 
Veronika – být – nádraží. Čekat – vlak.  
Když – nechtít (ty) – vařit – večeře, – moct – jít – restaurace. 
Když – mít – Sylva – čas, – dívat se – televize.   
Těšit se (já) – večeře. Mít – rohlík – sýr – salám – a zelenina.  
Kuchař – vařit – restaurace – polévka – a – maso. 
Tatínek – 14:23 – přestupovat – vlak – Ostrava. 
Znát (já)  – město – Praha – Ostrava – a – Brno. 
Příští týden – Linda – cvičit – posilovna. Posilovna – být – centrum Prahy.  
Většinou – obědvat (oni)  – restaurace – pizza – a – salát.   

 

• Cvičení 31 

Zkuste vytvořit svůj vlastní školní řád nebo třídní samosprávu. Namalujte symboly (obrázky) a potom 
je popište. 

Př.:        
Ve třídě musíš udržovat pořádek.     
Když chceme něco říct, musíme se přihlásit.   
Můžeme jíst jen o přestávce. 

 V počítačové učebně nesmíme pít ani jíst. 
Ve škole nesmíš kouřit. 
Během vyučování nesmíš esemeskovat. 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: Vytvořte seznam podobných formulací (cca 10). Rozdejte je do skupin dětem (do 
každé skupiny 2–3). Děti mají za úkol ve skupině diskutovat o významu formulací, následně je 
ukázat ostatním a vysvětlit, co znamenají. Pokud význam formulace vysvětlí dobře, získávají bod, 
pokud nikoliv, formulaci předají další skupině, která získá možnost formulaci vysvětlit. Pokud ani 
jedna ze skupin formulaci nedokáže vysvětlit, vysvětlete si její význam společně. Děti si potom ze 
seznamu náhodně vyberou jednu nebo více formulací a snaží se kresbou vystihnout její/jejich 
význam. Výsledkem práce je školní řád, který si děti samy namalovaly a který si mohou vystavit ve 
třídě. 
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 5) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Spoj, co k obě patří.  časová určení 

Cvičení 2 Dopiš tvar slova.  budoucí formy slovesa BÝT 

Cvičení 3 Hraj s počítačem.  budoucí čas (složené tvary: bude 
pracovat, budou se učit…) 

Cvičení 4 Čti a doplň tabulku.  otázky KDY?, CO?, KAM?, JAK?; 
budoucí čas 

Cvičení 5 Doplň správný tvar.  slovesa pohybu – budoucí čas 

Cvičení 6 Doplň tabulku podle videa.  otázky KDY?, CO?, KDE? a KAM?, 
budoucí čas 

Cvičení 7 Doplň předložku.  předložky: Z(ZE), DO, V(VE), NA 

Cvičení 8 a) Spoj video a větu. 
b) Vyber správnou odpověď. 

 otázky KAM?, KDE? ODKUD? a 
odpovědi na ně 

Cvičení 9 Hádej (a odpověz).  otázky KAM?, KDE? a odpovědi na ně 

Cvičení 10  Hraj s počítačem.  časování modálních sloves (přítomný 
čas) 

Cvičení 11 Spoj obrázek a větu.  význam modálních sloves; signální 
značky; školní řád 

Cvičení 12 Napiš podle své zkušenosti.  upevňování užití modálních sloves 

Cvičení 13 a) Vyber správné sloveso. 
b) Čti a vysuzuj. 

 upevňování užití modálních sloves 

Cvičení 14 Hádej. Vyber správné slovo.  opakování slovní zásoby (názvy pro 
povolání) upevňování užití modálních 
sloves 

Cvičení 15 a) Doplň slovo podle obrázku. 
b) Doplň slovo podle kontextu věty. 

 nová slovní zásoba (doklady, jízdenky, 
vstupenky); souvětí se spojkou KDYŽ  

Cvičení 16 Spoj hlavní větu s její vedlejší větou.  souvětí se spojkou KDYŽ 

Cvičení 17 Dopiš podle videa sloveso.  frázová slovesa (sloveso s pevnou 
valenční vazbou: čekat na, těšit se na, 
dívat se na) 
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Cvičení 18 Čti text. Rozhodni, kde chybí 
předložka. 

 užívání předložky NA (směrovost, 
frázová slovesa) 

Cvičení 19 Přelož.  souvětí se spojkou KDYŽ 

Cvičení 20 Doplň do věty správné sloveso.  opakování distribuce MÍT a BÝT; nové 
vazby se slovesem MÍT 

Cvičení 21 a) Čti text. Vyber správný obrázek. 
b) Čti text. Vyber správnou odpověď. 

 čtení textu s porozuměním 

Cvičení 22 Čti text. Vyber správnou odpověď.  čtení textu s porozuměním 

Cvičení 23 Objev chybu a oprav ji.  opakování učiva 

   

Cvičení 24 Čti. Vybírej posloupnost replik 
v rozhovoru. 

 opakování učiva (konverzační fráze, 
chat) 

Cvičení 25 Přelož.  opakování učiva (e-mail: zpráva 
rodičům) 

Cvičení 26 Čti. Napiš.   opakování učiva (týdenní program); 
vysuzování informací 

Cvičení 27 Napiš podle obrázku.  opakování (užití modálního slovesa 
CHTÍT, slovní zásoba) 

Cvičení 28 Čti a porovnej. Napiš, co jsi zjistil.  opakování spojek PROTOŽE, ALE 

Cvičení 29 Napiš podle odpovědi otázku.  opakování otázky KAM?, KDE?, 
ODKUD? 

Cvičení 30 Napiš podle odpovědi otázku.  opakování otázky KDO?, CO?, KAM?, 
KDE?, ODKUD?, V KOLIK HODIN?, 
KOLIK?...  
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lekce 6 
V 6. lekci se děti poprvé seznamují s gramatickým rozlišením rodu u neživotných substantiv. 
Jednotlivé rody prezentujeme ve zjednodušeném systému na základě zakončení substantiva 
v 1. pádě sg. Děti se dále seznamují s tvary přídavných jmen v 1. pádě jednotného čísla ve spojení 
s podstatnými jmény. Větší časovou dotaci věnujte rozlišení otázky Kdy…? a Jak často…?, 
procvičení frekvenčních adverbií (vždycky, většinou, často, nikdy… atp.) a rozlišením významového 
užití sloves jít – chodit a jet – jezdit. Tematicky se v lekci věnujeme popisu upořádání věcí 
v místnosti (na stole) a jejich vlastnostem (Napravo je velký stůl. Uprostřed stolu stojí rozbitá 
váza…). Děti se seznamují se souborem přídavných jmen, které vyjadřují zejména lidské vlastnosti 
(vtipný, sympatický, nervózní, pracovitý…), nebo popisují vzhled určitého objektu (malý, velký, 
štíhlý…). 
V praktické komunikaci děti rozvíjí dovednost napsat e-mail formálního charakteru, konkrétně 
nacvičujeme dovednost přihlásit se do kurzu/kroužku, zjistit o určitém kurzu/kroužku více 
informací. Lekce není náročná co do nové jazykovědné terminologie, pozornost věnujte novým 
gramatickým jevům a jejich procvičení.    

Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 6) 
rod mužský, rod ženský, rod střední, přídavná jména, (přídavná jména tvrdá, přídavná jména 
měkká, zájmena ukazovací) 

 

 

 

 

 

 

LEKCE 6 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

GR3: Jaký/á/é je 
ten/ta/ to…? 
GR5: Kdy? x Jak často? 

GR1: gramatický rod, 
ukazovací zájmena 
(ten/ta/to + jeden/jedna/ 
jedno) 
 

 

adjektiva (lidské 
vlastnosti, vlastnosti 
věcí) 
 
 
GR4: užití sloves 
stát / sedět / ležet / viset  

GR4: uspořádat 
informací/frází do 
e-mailové korespondence; 
přihlásit se e-mailem na 
kurz/kroužek (zjistit 
základní informace o 
konání kurzu/kroužku) 
 
Dobrý den,... 
S pozdravem... / Děkuju za 
odpověď./ Přeju hezký 
den.  
 
opakování vykání x tykání 

GR2: skloňování 
přídavných jmen 
(1. pád sg.) 
GR6: opakovanost / 
násobenost děje (jít – 
chodit, jet – jezdit) 
 

opakování: 
GR5:  frekvenční 
adverbia (vždycky, 
většinou, někdy, občas, 
nikdy); 1x, 2x, 3x denně, 
týdně, měsíčně, ročně… 
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  GRAMATIKA 1 

TEN (JEDEN), TA (JEDNA), TO (JEDNO)… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V této lekci se děti poprvé setkávají s rozlišením gramatického rodu (u podstatných jmen). 
Rodovou diferenciaci představujeme na základě zakončení substantiva ve tvaru 1. pádu sg. pomocí 
tří základních barev (červená – rod ženský, modrá – rod mužský, zelená – rod střední). Vědomě 
dětem v této fázi výuky předkládáme zjednodušený systém. Domníváme se, že barevná vizuální 
signalizace rodové příslušnosti substantiv může dětem pomoci při orientaci v systému pravidel 
rozlišení gramatického rodu a gramatický rod substantiv si fixují rychleji. 
feminina: majoritní zakončení -a; -e/-ě; v menší míře -souhláska 
maskulina: majoritní zakončení -souhláska; zakončení na -e a -a neprezentujeme  
(u frekventovaných slov typu: táta, děda, strejda, chleba je potřeba podat dětem vysvětlení zvlášť) 
 neutra: majoritní zakončení -o; v menší míře -í; -e/-ě 

Upozorňujeme: Nejprve se zaměřte na explicitní ukazování (prstem) a ujistěte se, zda děti 
pochopily, k čemu ukazovací zájmena v češtině slouží. V českém znakovém jazyce se prostředků 
odkazování (deixe) užívá často, domníváme se proto, že děti funkci českých deiktických prostředků 
pochopí rychle. Při osvojování nové slovní zásoby (substantiv) je však potřeba důsledně dbát na to, 
aby si děti osvojily význam podstatného jména včetně jeho gramatické charakteristiky (resp. jeho 
rodové příslušnosti) – to bývá naopak ve výuce neslyšících dětí velký problém.  
Jazykovědná terminologie: Děti by si v rámci této části gramatiky měly též osvojit pojmy: rod 
mužský, ženský, střední. Znalost těchto termínů bude důležitá pro další výklad pádového systému 
češtiny a morfologii českých přivlastňovacích zájmen (viz Lekce 7). Dále zvažte, zda do seznamu 
nových termínů (které by si děti měly osvojit aktivně) zařadíte též související termín ukazovací 
zájmeno. Při rozhodování vycházejte z aktuálních jazykových znalostí dětí ve skupině, kterou 
vyučujete. Děti by neměly být zahlcené velkým množstvím nových informací najednou. 
 
Náměty k dalším aktivitám pro upevnění nově vykládané látky (+ rozlišování ne/životnosti): 
a) Napište na tabuli dvě skupiny podstatných jmen: podstatná jména, která označují a) živé bytosti 
a b) neživé věci. Zkuste s dětmi společně přemýšlet o tom, co mají společného podstatná jména ze 
skupiny a) /učitelka, automechanik, miminko…/ a co mají společného slova ze skupiny b) /jogurt,…/. 
Nechte děti, aby nejprve samy formulovaly rozdíl. Poučte je o tom, že právě rozlišení životnosti a 
neživotnosti podstatných jmen je v češtině – jak si ukážete později – velmi důležité (viz Lekce 7 – 
výklad akuzativu u maskulin na základě rodového rozlišení jmen). 
 
b) Nabídněte dětem soubor různých podstatných jmen. Připravte si dvě krabice (hromádky, pytlíky), 
jednu z nich označte srdcem. Nechte děti diskutovat, kam to které podstatné jméno zařadí (zda 
zařadí podstatné jméno k živým nebo neživým entitám). Vybírejte jen ta podstatná jména, která 
děti znají (pokud pracujete s dětmi s bohatší slovní zásobou, můžete do souboru slov zařadit i 
některá zvířata: kočka, kocour, kotě; slepice, kohout, kuře). Aktivitu s dětmi modifikujte tak, aby co 
nejvíce odpovídala jejich aktuálním jazykovým znalostem a podporovala jejich rozvoj. 
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• Cvičení 1 

Sandra si v krabici přinesla podstatná jména. Teď je potřebuje roztřídit a uklidit do krabice, do které 
patří. Pomůžeš jí? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Po (nebo před) vypracování(m) cvičení požádejte děti, aby vybarvily krabice barvou, která nám na 
první pohled bude signalizovat gramatický rod substantiv (ženký rod – červená, mužký rod – modrá, 
střední rod – zelená). 

Náměty k dalším aktivitám: 
a) Připravte soubor jmen, která děti znají. Požádejte je, aby slova zabarvily příslušnou barvou (která 
signalizuje gramatický rod). 
b) Připravte malou motivační soutěž. Rozdělte děti do hracích týmů. Zadejte určitý gramatický rod. 
Úkolem dětí je vymyslet k zadanému gramatickému rodu co nejvíce podstatných jmen. 
c) Pořiďte si s dětmi čtyři velké krabice. Namalujte je temperami na příslušnou barvu signalizující 
rod. Ozdobte krabice příslušnými kartičkami s obrázky a ukazovacími zájmeny (např. modrá 
krabice: TEN, obrázek kluk, dům, koberec…  // červená krabice: TA, obrázek holka, tužka, skříň…, 
atd.). Každá skupina má za úkol napsat na kartičky co nejvíce slov, která patří do příslušné krabice, 
kterou děti vytvořily. 

Aktivity nedoporučujeme provádět za sebou, ale zařadit je postupně během zpracovávání Lekce 6.  

c) Připravte si (ve velkém formátu) tabulku podobnou té, kterou najdete v této části gramatiky 
(GR1); připevněte ji na tabuli; potom podle rodů rozdělte životná a neživotná podstatná jména, se 
kterými jste pracovali v aktivitě A. a B.; dále hrajte s dětmi hru (může to být malá motivační soutěž) 
– děti si vzpomínají na různá podstatná jména v češtině a snaží se je přiřadit ke správnému rodu. 
S dětmi můžete narazit na slova, která znají (končí na souhlásku nebo E/Ě), ale která nejsou součástí 
slovníku této učebnice – upozorněte děti na to, že je to v pořádku, že toto slovo ještě do tabulky 
zařadit neumí, zařaďte je sami a hrajte dál. 
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GRAMATIKA 2 

Přídavná jména – skloňování (1. pád) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doporučujeme: 
Nejprve spojte věty s obrázky. Potom výklad látky přerušte a věnujte se rekapitulaci znalostí 
o slovních druzích. Ke slovním druhům, které děti již poznaly v předcházejících lekcích, přidejte 
další – přídavná jména. Můžete postupovat např. takto: Zeptejte se dětí – Kolik už umíme rozeznat 
slovních druhů? Zavři dlaň do pěsti a zkus počítat se mnou! Musel sis půjčit jeden prst z druhé ruky, 
viď? Už známe šest slovních druhů. Jsou to: podstatná jména, slovesa, zájmena, příslovce, předložky 
a spojky. Dnes si k nim přidáme další slovní druh. Říká se mu: přídavná jména.  
Zakroužkujte přídavná jména ve větách na tabuli. Potom přejděte k dalšímu výkladu látky. Zvažte, 
zda termín související s výkladem látky – přídavná jména měkká / tvrdá – zařadíte do seznamu 
termínů, které by si děti měly v této fázi výuky osvojit. Při rozhodování vycházejte z aktuálních 
jazykových znalostí dětí. V tabulce v této části gramatiky jsou tyto termíny zaneseny, ale není jim 
potřeba věnovat pozornost. Děti by neměly být zahlceny velkým množstvím nových formací 
najednou. 

Vybarvěte s dětmi pole s rody (tabulku): modrá TEN, červená TA, zelená TO a společně s dětmi 
dopište ukazovací zájmena (TEN (jeden), TA (jedna), TO (jedno)). Vysvětlete, co znamenají slova 
jeden / jedna / jedno. Upozorněte děti na to, že zatímco v českém znakovém jazyce používáme 
jeden neměnný znak (JEDEN), slovo jeden v češtině obměňuje svůj tvar (jedna, jedno) podle rodové 
příslušnosti jména, se kterým se pojí. (Obdobně viz ten, ta, to.)  
 
Dále ve větách To je velk… stůl. / To je mlad… učitelka. atd. zakroužkujte podstatná jména (barvou, 
která signalizuje jejich rodovou příslušnost: červená – rod ženský…). Teprve potom doplňujte 
koncovky přídavných jmen. Označením substantiva příslušnou barvou vedeme děti k tomu, aby si 
uvědomily, jak při skloňování přídavných jmen postupovat (tzn. nejprve je potřeba věnovat 
pozornost rodu podstatného jména, potom přistoupit k doplnění koncovky u adjektiva). 
 
Děti je potřeba upozornit na to, že fráze To je stůl / panenka / auto…  je univerzální fráze, ve které 
užíváme zájmeno TO v neutrálním významu. Pokud je potřeba látku názorněji vysvětlit, napište pod 
sebe věty:  
Co je to? 
To je panenka.  Ta panenka je pěkná. 
To je dům.  Ten dům je starý. 
To je křeslo.  To křeslo je rozbité.  
… 
 
Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte s dětmi pozici přídavného jména (ADJ.) v české větě a ve větě v českém znakovém jazyce. 
a) Upozorněte děti na pravidlo pevného slovosledu v češtině (ADJ. – SUBST.) A postavte je do 
kontrastu k českému znakovému jazyku, kde platí slovosled obrácený (SUBST. – ADJ.).  
b) Upozorněte děti na (sponové) BÝT v české větě a jeho absenci v ČZJ. 
Pozn.: Značkou „D“ máme na mysli poukaz k objektu (v tomto případě poukaz ke klukovi), o kterém 
mluvčí vypovídá. Jedná se o deiktický prostředek, který je v ČJ vyjádřen ukazovacím zájmenem 
(ten). Vysvětlete dětem, co tento zápis („D“) znamená. 
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• Cvičení 2 

To je pokoj Sandry. Co je v pokoji? Doplň tabulku. 

V pokoji je JEDNA:   V pokoji je JEDEN:  V pokoji je JEDNO: 

mapa      obrázek   okno 
skříň      notebook   psací pero 
polička      stůl    křeslo 
taška      koberec      
tužka      slovník   

 

 

 

 

 

 

 

Náměty k dalším aktivitám: 
Pokud chcete v rámci lekce procvičit (sponové) být ve větách s adjektivy, můžete použít následující 
cvičení. Toto cvičení však nezačleňujte do výuky dříve, než s dětmi proberete část s výkladem 
významu sloves ležet, viset, sedět, stát…, avšak dříve, než přejdete k části ČTENÍ. (Text je kopií textu, 
který budou děti číst.) 
 
Požádejte děti, aby si přečetly text. Ptejte se, zda v textu, který čtou, není něco divného. Nebo je 
přímo upozorněte na to, že text je defektní a že chybí všechna slovesa být. Úkolem dětí je, aby 
(sponové) být doplnily. 
 
V Pevnosti  jedna učebna a kancelář. Kancelář velká místnost. Vzadu uprostřed okno. Na okně stojí 
kytka. Nalevo moderní psací stůl. Tady pracuje Petr. Na stole má velký nepořádek, protože nemá 
čas uklízet. tam počítač, černobílá tiskárna, česko-anglický slovník, pero, blok, stará taška a horká 
káva.  Nalevo vepředu skříň.  Napravo malý stůl. Tady pracuje Jana. Na stole leží notebook, mapa 
a tužka. Nad stolem visí polička. Na poličce keramický hrnek a barevná fotografie. Nástěnka visí na 
stěně nalevo. Uprostřed dole pěkný kostkovaný koberec. Vpravo v rohu věšák. Na věšáku visí zimní 
kabát. Dnes čtvrtek 14:30. Jana i Petr v Pevnosti a pracujou. Jana telefonuje a Petr opravuje rozvrh. 
Petr slyšící. to sympatický mladý muž. Jana slyšící studentka. mladá a šikovná. 

Vysvětlete dětem, co je to organizace Pevnost. Kdo tuto organizaci založil a kdo ji řídí. Více 
informací naleznete na www.pevnost.com. (Cvičení je nutné nakopírovat na samostatný papír.) 

 
 

Nejprve nechte děti (znovu pro rozlišení rodů) vybarvit číslovky jedna, jeden, jedno. Potom děti 
doplňují tabulku. Aktivitu můžete rozvést dále: Požádejte děti, aby pokoj popsaly (V pokoji je jeden 
malý obrázek. V rohu vlevo je jedna velká skříň. atp.) 
S barevným rozlišením rodů bude výhodné dále systematicky pracovat. Děti si mohou odlišit rody 
podstatných jmen barvami ve slovníčku. Můžete pro účely další výuky pořídit tři barevné krabice, 
krabičky nebo pytlíčky… a nová podstatná jména zařazovat do krabic podle jejich rodové 
příslušnosti. 
Pečlivě dbejte na to, aby si děti s každým nově osvojeným substantivem fixovaly také jeho rodovou 
příslušnost. Znalost rodů substantiv často opakujte a upevňujte.      
 

http://www.pevnost.com/
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• Cvičení 3 

Doplň do věty slova. 

jeden| jedna | ten | jedno | tlusté | staré | veselý | ten | ta | nový | nová | jedno | mladá | jeden 
| sympatická | ta | milý | jedna | nové | to 

1.  
Na fotografii je jedna [jedna] slečna. 
Ta  slečna se jmenuje Sandra Novotná. 
Je mladá [mladá] a _____ [sympatická]. 
Na fotografii je taky  _____ [jedna] taška. 
_____ [Ta] taška je _____ [nová] a moderní. 

2.  
Na fotografii je _____ [jeden] mladý muž. 
_____ [Ten] muž se jmenuje Filip Menšík. 
Je _____ [milý] a _____ [veselý]. 

Na fotografii je taky _____ [jeden] dům. 
_____ [Ten] dům je _____ [nový] a moderní. 
 
3.  
Na fotografii je jedno _____ [tlusté] a _____ [jedno] štíhlé dítě. 
Na fotografii je taky _____ [jedno] kolo a jedno auto. 
_____ [To] kolo je _____ [nové] a moderní. To auto je _____ [staré] a rozbité. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
• Cvičení 4 

Petr a Jana pracujou v kanceláři. Čti text a spoj obrázky s čísly. 

JANA: Uprostřed je moderní notebook. Napravo leží blok, malý, ale tlustý česko-anglický slovník a 
jeden lístek do divadla. Nalevo stojí horká káva. Vzadu v levém  rohu stojí černobílá fotografie.  

PETR: Nalevo je starý počítač. Uprostřed leží velký starý blok a slovník znakového jazyka. Napravo na 
stole je barevný časopis a řidičský průkaz. V rohu stojí modrý keramický hrnek.   

 
 
 

Doporučujeme:  
Pokud cítíte, že děti mají s doplňováním příslušných adjektivních koncovek (-ý, -á, -é / -í) stále 
problémy, cvičení lze zpracovávat v několika následujících krocích. Nechte děti nejprve vybarvit 
(zakroužkovat) slova „v nabídce slov“ barvou, která signalizuje jejich rodovou příslušnost. Veďte je 
k tomu, aby se při rozhodování o rodové příslušnosti substantiva řídily primárně jeho zakončením. 
Dále děti barevně zakroužkují substantiva v textech 1., 2. a 3. Teprve potom vpisují slova do 
prázdných linek. (Barvy dětem pomáhají správně přiřadit slova z nabídky do prázdných linek.)    
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Doporučujeme:  
Cílem cvičení 4 je pasivní procvičování základní formy přídavných jmen, další procvičování slovní 
zásoby nových podstatných jmen, osvojení si sady nových přídavných jmen (malý, tlustý, horký, 
barevný, starý, velký). Doplňte s dětmi antonyma k těmto výrazům a procvičte je s nimi. 
 
Pokud víte, že se děti s uvedenou slovní zásobou (počítač, blok, tužka, tiskárna, polička, skříň, 
nástěnka, okno, notebook, hrnek, mapa, fotografie, koberec, česko-anglický slovník, pero, psací stůl, 
věšák) setkají v této lekci poprvé, předkládáme zde několik námětů na aktivity, které lze s dětmi 
provést, novou slovní zásobu fixovat a procvičit. Postupujte např. tímto způsobem: Vypište sadu 
nových podstatných jmen na kartičky. Ukazujte dětem kartičky, nechte je diskutovat o tom, co slova 
znamenají. 
Pak zařaďte další aktivity na procvičení:  
a) Ukazujte dětem pojmy v ČZJ. Děti mají za úkol zapsat ekvivalent v češtině.  
b) Vyhledejte obrázky slov (počítač, blok…) na internetu, vytiskněte je a vytvořte s dětmi 
jednoduché pexeso [slovo-obrázek]. Děti si potom zahrají vlastnoručně vyrobené pexeso. Děti 
mohou obrázky věcí také samy namalovat. 
c) Rozdejte do každé dvojice křížovku A a B (viz níže), každému z dvojice jednu. Hráči ve dvojici 
vyluští křížovku díky vzájemné spolupráci. Postupují takto:  Jeden z dvojice vysvětluje spoluhráči 
význam slova, které má zapsané ve své křížovce. Slova, která mu v křížovce chybí, doplňuje na 
základě vysvětlení spoluhráče. Děti vysvětlují význam slova opisem, nikoli znakem. Jakmile děti 
vyluští tajenku [organizace Pevnost], povídejte si s nimi o tom, co je cílem této organizace, kde 
sídlí, kdo v této organizaci pracuje. Tímto způsobem se připravíte na zpracovávání cvičení 5. 
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Křížovka A 

1. 
    

        
     

2. 
 

t i s k á r n a 
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5. 
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17. 
  

p o č í t a č 
     

 

 

 

 

 

 



 
 

 122 Lekce 6 

 

Křížovka B 
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f o t o g r a f i e 
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 GRAMATIKA 3 

JAKÁ / JAKÝ / JAKÉ…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• Cvičení 5 

 Doplň tabulku podle videa. 

1. Organizace Pevnost pořádá kurzy znakového jazyka. Budu ti vyprávět, kdo tam pracuje a jaký je.  
Petr organizaci Pevnost řídí. Je… 
2. Jana je Petrova sekretářka. Je… 
3. Martin je lektor. Učí znakový jazyk. Je… 
4. Vendulka je taky lektorka. Je… 
 

JAKÝ je Petr?  JAKÁ je Jana? JAKÝ je Martin? JAKÁ je Vendulka? 

1. _____[plnoštíhlý] 1. _____[štíhlá] 1. _____[mladý] 1. _____[netrpělivá] 

2. _____[vysoký] 2. _____[slyšící] 2. _____[veselý] 2. _____[nervózní] 

3. _____[sympatický] 3. _____[milá] 3. _____[vtipný] 3. _____[pracovitá] 

4. _____[mladý] 4. _____[hezká] 4. _____[chytrý] 4. _____[neslyšící] 

5. _____[přísný] 5. _____[šikovná] 5. _____[klidný] 5. _____[štíhlá] 

 

Upozornění: 
V negativní odpovědi můžete uvést obě varianty (Ne, to  je moderní kniha. / Ne, ta kniha je 
moderní.). V učebnici uvádíme jen jednu z nich (Ne, to  je moderní kniha.). 
 
Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte s dětmi překlad vět do znakového jazyka. 
a) Upozorněte je na to, že znak CO překládáme do češtiny slovem JAKÝ/Á/É. 
b) Upozorněte na pozici CO ve znakovém jazyce (na konci výpovědi) a na pozici českého JAKÝ/Á/É 
(na začátku výpovědi). 
c) Upozorněte na (sponové) BÝT v české větě a jeho absenci v ČZJ. 
Pozn.: Značkou „D“ máme na mysli poukaz k objektu (v tomto případě poukaz k autobusu), 
o kterém mluvčí vypovídá. Jedná se o deiktický prostředek, který je v ČJ vyjádřen ukazovacím 
zájmenem (ten). Vysvětlete dětem, co tento zápis („D“) znamená. (Viz výše Gramatika 2.) 
 
Náměty k dalšímu procvičování: 
 Zkuste si připravit sadu předmětů (hrnek, sešit, tužka…) a pokládejte dětem ve znakovém jazyce 
podobné otázky: HRNEK „D“ TYP CO atp. Úkolem dětí je, aby vaši otázku přeložily a pravdivě na ni 
odpověděly v češtině. (Ke skloňování tázacího zájmena v češtině viz Lekce 7.)  
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• Cvičení 6 

Filip přemýšlí, jakou koncovku má doplnit. Ý / Á / É nebo Í ? Pomoz mu. 

1. Jak_[á] je ta tiskárna? 
2. Ta tiskárna není barevn_[á], ta tiskárna je černobíl_[á].  
3. Jak_[ý] je to počítač? 
4. To není star_[ý] počítač, to je modern_[í] počítač. 
5. Je ta káva studen_[á], nebo hork_[á]? Jak_[ý] je ten čaj? Je studen_[ý], nebo hork_[ý]? 
6. Káva je hork_[á], ale čaj je studen_[ý].  
7. Jak_[ý] je ten kabát? 
8. To je zimn_[í] kabát, není hněd_[ý], je čern_[ý]!  
9. V rohu stojí star_[é], nebo nov_[é] křeslo? 
10. Vpravo v rohu stojí nov_[é] křeslo, vlevo v rohu stojí star_[é] křeslo. 
11. To je česko-německ_[ý] slovník? 
12. To není česko-německ_[ý] slovník, to je česko-anglick_[ý] slovník. 

 

• Cvičení 7 

Sandra popisuje svůj pokoj. Doplň odpověď. 
 
Mám pěkný a velký pokoj. Vzadu uprostřed je malé okno. Napravo stojí psací stůl. Nalevo stojí 
moderní skříň. Ve skříni visí moje letní sukně a zimní kostkovaný kabát. Na stole nalevo je notebook a 
napravo je televize. Na stole leží nová kniha. Nad stolem visí polička a na poličce stojí černobílá 
fotografie. Křeslo je vepředu a nalevo od křesla leží taška. V tašce mám blok, svačinu a tužku. Na 
stěně nalevo visí barevná mapa České republiky. 

na stěně | v tašce | nový |zimní kostkovaný kabát | barevná | barevný | ve skříni | na stěnu | 
pěkná a malá | pěkný a velký | na poličku | na poličce | stará | na stůl | letní kostkovaný kabát | 
černobílý | pěkné a velké | nová | nové | moderní | na stole | na skříni | černobílá | na tašce | 
blok, svačina a tužka |blok, svačinu a tužku | 

1. Jaký mám pokoj?   Můj pokoj je _____ [pěkný a velký]. 
2. Jaká skříň je v pokoji?   V pokoji je _____ [moderní] skříň.   
3. Co visí ve skříni?   Ve skříni visí sukně a _____ [zimní kostkovaný kabát].  
4. Kde jsou notebook a televize?  Notebook a televize jsou _____ [na stole]. 
5. Co leží na stole?   Na stole leží _____ [nová] kniha. 
6. Kde visí moje sukně?   Sukně visí _____ [ve skříni].  
7. Kde stojí fotografie?   Fotografie stojí _____ [na poličce]. 

Doporučujeme: 
Pokud víte, že se děti s uvedenou slovní zásobou (hezký, chytrý, milý…) v tomto cvičení setkají 
poprvé, nechte je samostatně pracovat s výkladovým slovníčkem k této lekci. Požádejte je, aby si 
nová slova vypsaly a zaznamenaly si svým vlastním způsobem jejich význam (obrázkem, 
příkladovou větou, jinak…).  
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8. Jaká je ta fotografie?   Fotka je _____ [černobílá]. 
9. Kde je blok?    Blok je _____ [v tašce]. 
10. Co mám v tašce?   V tašce mám _____ [blok, svačinu a tužku]. 
11. Kde visí mapa?   Mapa visí _____ [na stěně]. 
12. Jaká je ta mapa?   Je to _____ [barevná] mapa České republiky. 
 

 GRAMATIKA 4 

STÁT / SEDĚT / VISET / LEŽET  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
• Cvičení 8 

a) Podle videa doplň správné sloveso. 

viset | ležet | stát | sedět 

Dnes je pátek. Petr a Jana jsou v kanceláři a pracujou. Jana _____[sedí] a e-mailuje. Petr _____[stojí] 
a píše na nástěnku rozvrh hodin. Petr má psa. Jmenuje se Rek. Občas musí Rek s Petrem do Pevnosti.  
Rek _____[leží] na koberci a odpočívá. 
V kanceláři je stůl, nad stolem _____[visí] polička, napravo _____[stojí] skříň. Na stole _____[leží] 
blok, mapa a tužka. Na polici _____[stojí] hrnek a fotografie. Na stěně _____[visí] obrázek. V rohu na 
věšáku _____[visí] kabát.  
A co dělají Petr a Rek teď? Petr už _____[nestojí] a Rek už _____[neleží]. Petr _____[sedí] v křesle a 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte s dětmi české věty a jejich překlad do ČZJ. Cílem této části gramatiky je snaha upozornit 
žáky na to, že: zatímco v ČJ pro vyjádření polohy (sedět, ležet, viset, stát) užíváme jeden výraz pro 
danou polohu a nezáleží na tom, kdo se v dané poloze nachází, v ČZJ pro vyjádření polohy užíváme 
různé znaky / jiný způsob vyjádření (to, jaký znak / způsob vyjádření použijeme, závisí na entitě 
[osobě, zvířeti], která se v dané poloze nachází). (Srov. příkladové věty a jejich překlad do ČZJ.) 
  
Náměty k dalším aktivitám: Než děti začnou zpracovávat cv. 8, ujistěte se, zda dokážou pomocí 
českého slova STÁT / SEDĚT / VISET / LEŽET určit polohu předmětu, osoby, zvířete.  
Zkuste třeba toto cvičení:  
Nechte děti pracovat v malých skupinkách.  
Nakopírujte slova STÁT / SEDĚT / VISET / LEŽET do každé sady jeden pojem alespoň 2x – 6x. 
Připravte do třídy různé předměty v různých polohách (hrnek leží, stojí, svetr visí, leží apod.). 
Nechte děti chodit po třídě, po škole a lepit příslušné karty se slovesy k daným předmětům v 
daných polohách. 
Sady můžou být barevně rozlišeny, a to podle počtu skupin ve třídě. Cílem aktivity je, aby děti určily 
správnou polohu předmětů, které je ve třídě/ve škole obklopují. Jakmile všechny skupiny dokončí 
práci, udělejte společnou kontrolu umístěných kartiček. (Správnost řešení si mohou skupiny 
kontrolovat navzájem.)  
 
Upozornění: Upozorněte děti na nepravidelné sloveso stát. 
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pije kávu. Až bude doma, bude _____ [ležet] v posteli a odpočívat. A Rek? Ten teď_____[sedí] vedle 
Jany.  
 
b) Podívej se na obrázek. Podle obrázku rozhodni: ANO, nebo NE? 
 
Napravo stojí muž a e-mailuje.         ANO [NE] 
Nalevo sedí žena a telefonuje.         ANO  [NE] 
Muž má na stole nepořádek. Leží tam mapa, slovník a taška.    [ANO]   NE 
V tašce je notebook.         [ANO]   NE 
Žena má na stole pořádek. Nalevo je telefon. Na stole leží blok.    [ANO]   NE 
Vzadu uprostřed leží váza.         ANO  [NE] 
Uprostřed na zemi leží koberec.        [ANO]   NE 
Na židli leží kabát.          ANO  [NE] 
Na stěně sedí kalendář a police.         ANO  [NE] 
Na polici stojí kniha.           ANO  [NE] 

 

 GRAMATIKA 5 

KDY…? X JAK ČASTO…? 

Kdy? Jak často? 

___s [dnes]      
ten__ t____ [tento týden]    
__n__ _ěs__ [tento měsíc]       
z____ [zítra]    
_e___ _o_ [tento rok]  
p_íš__ týden [příští týden]  
_____í rok [příští rok]   
p_____ _ě___ [příští měsíc]     

 
Jak často má Sandra odpolední vyučování? Sandra má odpolední _____[vyučování 2x týdně].   
_____[Jak často] doma pomáháš?  Doma _____[pomáhám každý den].          

 
většinou / často / někdy (občas) / nikdy   

_____[Jak často] vstává Sandra v 6:30 ráno?  Sandra vstává _____[vždycky/pořád] v 6:30 
ráno. 
Jak často obědvají v jídelně?    V jídelně obědvají _____[často]. 
_____[Jak často] vaří tatínek?    Tatínek vaří jen _____[někdy].  
  
_____[Kdo] doma _____ [většinou] vaří?  _____ [Většinou] maminka. 

 

 

1x (2x, 3x, …) denně   
1x (2x, 3x, …) týdně   
1x (2x, 3x, …) měsíčně   
1x (2x, 3x, …) ročně  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

každý den   
každý týden   
každý rok   
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• Cvičení 9 

Jak často? 

a) Co Sandra ukazuje? Doplň podle videa písmena do slov. 

1. k_ž__ den [každý den]  
2. 2x __č__[2x ročně] 
3. 1x m_s____ [1x měsíčně] 
4. v__š__ou [většinou] 
5. vž___ky [vždycky] 
6. ____ý r__ [každý rok] 
7. 3x _____ [3x týdně] 
8. n____ [nikdy]  
9. _ě___ [někdy] 
 
b) Filip má špatný den. Přelož, co říká. 
 
1. Nikdy nemám štěstí.  
2. Nikdy se netěším na školu! 
3. Nikdy se nesmím dívat na televizi v noci. 
4. Nikdy nechci vstávat brzo ráno. 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte s dětmi, jak v českém znakovém jazyce vyjadřujeme otázku Jak často…? 
Nechte děti tvořit podobné otázky v ČZJ.  Potom přepisujte znaky do lineárního zápisu na tabuli. 
Následně děti na otázky odpovídají a své odpovědi zapisují.    
 
Ukažte dětem, jak se v češtině tvoří negace pomocí „nikdy“. Zdůrazněte, že k českému slovesu 
užitému ve větě s „nikdy“ musíme přidat zápornou předponu ne- (Sandra nikdy nepije alkohol.). 
Ukažte dětem překlad vět do znakového jazyka a upozorněte je na lineární posloupnost znaků - 
české „nikdy“ se v ČZJ vyjadřuje pomocí znaku „VŮBEC“ a tento znak artikuluje mluvčí vždy na konci 
své výpovědi. (Jen na okraj upozorňujeme, že znak „VŮBEC“ může být v ČZJ užit nejen ve významu 
„nikdy“, tento znak se též využívá pro vyjádření významů vůbec, nikdo, žádný a další.) Znovu 
můžeme upozornit na to, že v českém znakovém jazyce je zápor ve větě (kromě záporky „VŮBEC“) 
vyjádřen také mimikou mluvčího. 
 
Doporučujeme: 
Na závěr se dětí ptejte, k jakému slovnímu druhu zařadíme slova: vždycky, často, někdy… 
Při této příležitosti opakujte, co jsou příslovce. (Upozorněte děti na to, že slova, kterými 
odpovídáme na otázku Jak často…?, jsou příslovce.)  
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 GRAMATIKA 6 

JÍT – CHODIT / JET – JEZDIT 
jít: Do posilovny jde ve středu ráno. chodit: Do posilovny chodí 2x denně, ráno a 

večer. 

jet: Ve středu pojede na poštu.  jezdit: Oni jezdí na poštu každý týden. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Letos__[jezdím/chodím] na kroužek angličtiny 2x týdně, v pondělí a ve středu. 
Ty dnes na kroužek angličtiny __[ne(pů)jdeš/ne(po)jedeš]?  
Metro __[jezdí] každý den.  
Metro má zpoždění. __[Nejede]. 
Příští měsíc __[po/jedeme] na výlet. 
Jana a Vendulka __[jezdí] na výlet každý měsíc. 
 

 

 

 

 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte s dětmi překlad českých vět do ČZJ. Pozorně sledujte, jak se slovesa jít – chodit 
a jet – jezdit vyjadřují ve znakovém jazyce. 
jít: tvar ruky „D“, pohyb od těla 
chodit: pravá a levá ruka ve tvaru „D“, levá setrvává na místě, pravá opakovaně od levé a zpátky 
+ znak “PRAVIDELNĚ“  
jet: tvar ruky „Y“, pohyb od těla 
jezdit: pravá a levá ruka ve tvaru „D“, levá setrvává na místě, pravá opakovaně od levé a zpátky 
+ znak “PRAVIDELNĚ“  
Shrnutí: Opakovanost je u sloves chodit a jezdit v českém znakovém jazyce vyjádřena opakovaným 
pohybem při artikulaci slovesa a znakem „PRAVIDELNĚ“. Explicitně dětem vysvětlete, že pro 
jednorázový děj užijeme v češtině slovesa jít, jet; pro opakovaný děj užijeme slovesa chodit, jezdit. 

Dále doplňujte věty podle videí v českém znakovém jazyce.  

Kontrastivní práce s jazyky: 
Stanovte si s dětmi dvě barvy. Jedna bude signalizovat jednorázovost děje, druhá opakovanost. 
Potom barevně odlište věty, které vyjadřují jednorázový děj, a věty, které vyjadřují opakovaný děj 
(věty viz výše:  Letos__[jezdím/chodím] na kroužek angličtiny 2x týdně, v pondělí a ve středu. 
Ty dnes na kroužek angličtiny __[ne(pů)jdeš/ne(po)jedeš]?...).  
 
Po doplnění vět (viz výše) požádejte děti, aby české věty překládaly samy do českého znakového 
jazyka. Správnost překladu si mohou děti podle videa kontrolovat navzájem. 
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• Cvičení 10 

a) Vyber správné sloveso: chodit / jezdit. 

1. Na metro nikdy nečekám dlouho. Metro chodí / [jezdí] často. 
2. Nemá auto, tak většinou jezdí /[chodí] pěšky. 
3. Sandra ze školy [nejezdí] / chodí  tramvají, jezdí /[chodí] pěšky.  
4. Radka [jezdí] / chodí do práce většinou autobusem. 
5. Každý týden v úterý odpoledne jezdím / [chodím] pěšky na kurz angličtiny. 
6. Linda a Robert [jezdí] / chodí každý rok do Německa. 
 
b) Napiš správné sloveso: jít (jdu, jdeš,…) – chodit (chodím, chodíš,…). 

Každý měsíc (já)_____[chodím] se sestrou Lindou do divadla. Tento měsíc do divadla (my) 
_____[nejdeme], protože Linda nebude v Praze. Bude v Anglii. Dnes (já)  _____[jdu] s Filipem do 
cukrárny a do kina. (Ty) _____[Jdeš] taky? 
     
c) Napiš správné sloveso: jet – jezdit. 

Každý týden v úterý odpoledne (vy)  _____ [jezdíte] na kroužek kreslení. Zítra (vy) 
_____[nejedete/nepojedete]? Proč? Zítra musíme  _____[jet] na nádraží a čekat tam na babičku a na 
dědečka. 

 

• Cvičení 11 

a) Kam Petr jde – chodí / jede – jezdí? Ve které větě je špatné sloveso?  
b) Do prázdného políčka napravo napiš správné sloveso. 

Správné řešení: 
1. Petr jezdí do práce každý den ráno autobusem.     √ 
2. Dnes do práce nejezdí.  Jde do nemocnice.      X [nejede] 
3. Petr jezdí každý čtvrtek odpoledne do posilovny.    √ 
4. Dnes do posilovny nejezdí.       X [nejede/nejde] 
5. Dnes chodí do centra. Má sraz s kamarádem.     X  [jde/jede] 
6. Petr chodí v pátek na kurz angličtiny.      √ 
7. Zítra na kurz nepůjde, bude doma.      √ 
8. Petr chodí každý týden do hospody.      √ 
9. 1x týdně chodí Petr do hospody.  Tento týden do hospody nechodí.   X [nejde] 
10. Každý rok hodně cestuje. Tento rok jezdí do Španělska.   X [jede/pojede] 

 

• Cvičení 12 

1) Pomoz Sandře vybrat správná slovesa do vět. 
2) Přiřaď ke každé větě správné video. 
3) Přelož do češtiny videa, která jsi nepřiřadil k žádné české větě.  
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1. Dnes odpoledne [jdu]/chodím na stadión poprvé. [video č. 2] 
2. Dnes do školy [nejdeme]/nechodíme. Je neděle, máme volno. [video č. 1] 
3. Každý čtvrtek odpoledne mám kurz angličtiny. Příští týden na kurz [nepojedu]/nebudu jezdit, 
[pojedu]/budu jezdit do Anglie. [video č. 6] 
4. Jak [jezdíš]/jdeš každý den ráno do školy? Tramvají, nebo metrem? [video č. 5] 

[Vy dnes jdete do posilovny?] [video č. 7] 
[Na stadión chodím každý čtvrtek.] [video č. 3] 
[Do školy chodíme každý všední den. Do školy nechodíme nikdy o víkendu.] [video č. 4] 
[Vy chodíte 3x týdně do bazénu?] [video č. 8] 

 GRAMATIKA 7 

Esemeskujeme, chatujeme, e-mailujeme… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Cvičení 13 

a) Sandra se chce přihlásit na kroužek kreslení. Pomoz jí do e-mailu dopsat slovesa.  

jmenovat se | mít | děkovat | přihlásit se | mít   

Dobrý den, 
jmenuju se Sandra Novotná. Můžu _____[se přihlásit] na kroužek kreslení? V úterý mám odpolední 
vyučování. V pondělí a ve středu _____ [mám] čas. Na kroužek můžu chodit 1x i 2x týdně. _____ 
[Máte] ještě volné místo? _____[Děkuju] za odpověď. S pozdravem 
Sandra   

b) Zakroužkuj nebo sám nakresli, na který kroužek se chceš přihlásit příští rok.  

 
 
 
 
 
 

Připravte si na úvod této části gramatiky autentické letáky (s nabídkou kurzů/kroužků vhodných pro 
neslyšící děti), na nichž je možné najít adresu (kontakt) pořádající organizace. 
Ukažte je dětem a diskutujte s nimi, co který leták nabízí za kroužek/kurz, co by se v takovém kurzu 
mohly děti naučit. Ptejte se jich, který kroužek/kurz by je zajímal… Ptejte se, jak by se mohly do 
kroužku přihlásit. Hledejte společně kontakty, na které je možné napsat a přihlásit se. 
 
Dále se podívejte na komentář č.1 a zjistěte, do jakého kroužku by se chtěla přihlásit Zuzka. 
Přečtěte si e-mailovou zprávu, kterou Zuzka poslala na adresu pořádající organizace. Diskutujte 
s dětmi o posloupnosti uvedených informací ve zprávě [oslovení → představení se → obsah sdělení 
→ poděkování za odpověď → přání hezkého dne → rozloučení → podpis].   Zhlédněte komentář 
k uvedeným frázím a zjistěte, kdy a jak se v e-mailové korespondenci používají.  
 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Prohlédněte si s dětmi společně letáky. Ptejte se jich, které informace mohou z jednotlivých letáků 
vyčíst. Dále postupujte podle zadání ve cvičení. Při tvorbě vlastního letáku mohou děti pracovat 
s internetem. 
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c) Přihlas se na kroužek, na který chceš chodit. Napiš e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V organizaci Pevnost 
Na obrázku je sympatický mladý neslyšící muž. Jmenuje se Petr. Petr je vysoký a plnoštíhlý. Je z 
Hradce Králové, ale žije a pracuje v Praze. Petr řídí organizaci Pevnost. Petr je v práci každý den. Ve 
všední dny pracuje v kanceláři a o víkendu učí znakový jazyk. Když nepracuje, cestuje. Letos pojede 
na dovolenou do Řecka a do Anglie. Příští rok poletí do Španělska.  
 
V kanceláři pracuje taky sekretářka Jana. Jana je slyšící. Může pracovat v Pevnosti, protože umí 
znakový jazyk.  Často telefonuje, esemeskuje nebo e-mailuje. Jana studuje na vysoké škole. Je milá, 
štíhlá a hezká. Do Pevnosti jezdí 2x týdně, pracuje odpoledne. Ve všední den dopoledne se musí učit 
a chodit do školy. 
 
V Pevnosti pracujou ještě Martin, Vendula a Jakub, učí znakový jazyk jako Petr. Martin je vždycky 
veselý, vtipný a chytrý. Znakový jazyk učí 2x týdně, v úterý a ve středu večer. Vendula je šikovná a 
pracovitá. Občas je trochu nervózní, protože má hodně práce. Do Pevnosti jezdí každý všední den 
dopoledne.  Jakub je dobrý učitel. Je trpělivý, hodný, ale někdy je taky přísný. Znakový jazyk učí 
v pondělí odpoledne a večer, ve čtvrtek a v pátek odpoledne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doporučujeme: 
Aktivitu lze dále rozvést. Nechte děti napsat e-mail na PC a odeslat ho na vaši adresu. Odpovězte 
dětem (jako sekretář/ka, která zpracovává přihlášky do kurzu), můžete se ptát na další podrobnosti 
ohledně jejich zájmu a e-mailovou korespondenci (podle jejich individuálních komunikačních 
schopností) rozvést. Ptejte se např. dětí: Kdy můžeš chodit do kurzu? / Jak často chceš chodit do 
kurzu? / Kolik je ti let? / Jaká je tvoje e-mailová adresa? apod. Pro účely tohoto cvičení lze ve školní 
počítačové učebně zřídit interní chat a s žáky na dané téma chatovat. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Připravte se s dětmi na čtení tohoto textu následujícím způsobem. Zeptejte se dětí, jestli si 
pamatují, co je organizace Pevnost. Zeptejte se, kdo asi v Pevnosti pracuje, kdo co dělá? Diskusi 
s dětmi veďte tak, abyste společně dospěli k faktu, že v každé organizaci, škole, firmě pracuje 
někdo, kdo ji řídí. Potom se společně podívejte na úvodní video k této lekci a zjistěte, jaké 
dovednosti je třeba mít jako manažer, ředitel firmy, instituce, školy apod.  
 
Nakopírujte dětem text na samostatný papír a rozstříhejte ho na několik částí. Potom děti 
požádejte, aby části textu přečetly a srovnaly zpět do souvislého vyprávění.   
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• Cvičení 14 

a) Vyber odpověď. 

1. Jaký je Petr? 
a) Petr je z Hradce Králové. 
b) [Petr je sympatický muž.] 
c) Petr nerad cestuje.  
 
2. Jak často učí Martin znakový jazyk? 
a) V 10:30. 
b) Je veselý a vtipný. 
c) [2x týdně.] 

3. Kdo pracuje v Pevnosti v kanceláři? 
a) [Petr a Jana.] 
b) Martin, Vendula a Jakub. 
c) Jana telefonuje a esemeskuje.     

4. Co dělá sekretářka v Pevnosti? 
a) Studuje na vysoké škole. 
b) [Telefonuje, esemeskuje a e-mailuje.] 
c) Ve všední den.   

5. Proč je občas Vendula nervózní? 
a) Protože je šikovná a pracovitá. 
b) [Protože má hodně práce.]                                  

6. Kdy učí Petr znakový jazyk? 
a) Když nepracuje. 
b) [V sobotu a v neděli.] 
c) Ve všední dny.  

 
 

• Cvičení 15 

Pomoz Petrovi a Janě opravit rozvrh hodin. Spletli jména zapsaná v rozvrhu.  

Správné řešení: 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

9:30 – 11:00 
[Vendula] 

10:00 – 11:30 
[Vendula] 

9:30 – 11:00 
[Vendula] 

10:00 – 11:30 
[Vendula] 

9:30 – 11:00 
[Vendula] 

9:00 – 12:00 
[Petr] 

9:00 – 12:00 
[Petr] 

15:30 – 17:00 
[Jakub] 

  15:30 – 17:00 
[Jakub] 

16:00 – 17:30 
[Jakub] 

  

18:00 – 19:30 
[Jakub] 

18:00 – 19:30 
[Martin] 

18:00 – 19:30 
[Martin] 
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• Cvičení 16 

Dokážeš do věty napsat slova se stejným nebo s opačným významem? Písmenka ti pomůžou. 

1. Petr je příjemný a milý muž.  =  Petr je _y___t____ [sympatický] muž. 
2. Není štíhlý a není tlustý.   =  Je __n____hl_ [plnoštíhlý]. 
3. Je pěkný.     =  Je _e___ [hezký]. 
4. Jana píše SMS.    =  Jana ___m__k__e [esemeskuje]. 
5. Jana píše e-mail.   =  Jana __i__j_ [e-mailuje]. 
6. Ta tiskárna není barevná.   X Ta tiskárna je č____b_l_ [černobílá]. 
7. Martin není nikdy smutný.   X Martin je vždycky _____ [veselý]. 
8. Vendula není trpělivá učitelka.  X Vendula je __trp____ [netrpělivá].  

 

 

 

V Pevnosti je jedna učebna a kancelář. Kancelář je velká místnost. Vzadu uprostřed je okno. Na okně 
stojí kytka. Nalevo je moderní psací stůl. Tady pracuje Petr. Na stole má velký nepořádek, protože 
nemá čas uklízet. Je tam počítač, černobílá tiskárna, česko-anglický slovník, pero, blok, stará taška a 
horká káva. 
 
Nalevo vepředu je skříň.  Napravo vzadu je malý stůl. Tady pracuje Jana. Na stole leží notebook, 
mapa a tužka. Nad stolem visí polička. Na poličce je keramický hrnek a barevná fotografie. Nástěnka 
visí na stěně nalevo. Uprostřed dole je pěkný kostkovaný koberec. Vpravo v rohu je věšák. Na věšáku 
visí zimní kabát. 

Dnes je čtvrtek 14:30. Jana i Petr jsou v Pevnosti a pracujou. Jana telefonuje a Petr opravuje rozvrh. 
 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 17 

Namaluj obrázek, jak to vypadá v Pevnosti. 

 

Doporučujeme: 
Čtení textu uveďte následujícím způsobem. Zeptejte se dětí, jak si představují, že vypadá 
organizace Pevnost. / Jaké mají v organizaci prostory (místnosti)? / Jaké technické vybavení je 
v učebnách, ve kterých lektoři učí znakový jazyk? Proč toto technické vybavení používají, k čemu 
slouží?  Vysvětlete si slova: kancelář, učebna. Dále děti požádejte, aby si přečetly text ČTENÍ ČÁST II. 
Porozumění textu můžete testovat vypracováním cv. 17. 
 
Jako kontrolu použijte překlad textu do znakového jazyka. 
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• Cvičení 18 

Dokážeš v textu I. A II. najít protiklady ke slovům, které napsala Sandra do sloupečku pod sebe? 

1. slyšící   x  n__l___c_ [neslyšící] 
2. vysoký   x  _a__ [malý] 
3. štíhlý   x  __u__ý [tlustý] 
4. ošklivý   x  h____ [hezký] 
5. hloupý   x  ___tr_ [chytrý] 
6. smutný   x  _es_l_ [veselý] 
7. líný    x  p__c___t_ [pracovitý] 
8. nešikovný   x  _i__v__[šikovný] 
9. klidný   x  ____ó___ [nervózní] 
10. špatný   x _o___ [dobrý] 
11. barevný   x ____ob___ [černobílý] 
12. letní   x  z____ [zimní] 

 

 
 

Sandra píše do Pevnosti e-mail. Seřaď e-maily. 

U nás v paneláku mám jednu kamarádku. Jmenuje se Petra. Je sice slyšící, ale znakovku se učí rychle. 
Hodně mi rozumí a vždycky se spolu dobře pobavíme. Petra mi říkala, že by se ráda učila znakový 
jazyk, jenže prý neví kde. Hned jsem si vzpomněla na Pevnost a slíbila jí, že se zeptám, jestli tam 
pořádají nějaké kurzy. Na www.pevnost.com jsem našla kontakt, na který jsem napsala e-mailový 
dotaz. Odpověděla mi paní sekretářka, se kterou jsem si nakonec vyměnila několik e-mailů. Dokážeš 
seřadit e-maily tak, jak jsme si je psaly za sebou?      

Správné řešení: 

[4] Jana píše: Dobře. Na kurzu máme ještě jedno volné místo ve středu (18:00– 19:30) nebo 
ve čtvrtek (15:30–17:00). J. Patočková  

[3] Sandra píše: Petra znakový jazyk trochu umí. Na kurz může chodit 1x týdně. Máte ještě volné 
místo?  Sandra N. 

[5] Sandra píše: Petra nemá nikdy čas večer, musí být doma, ale bude moct chodit ve čtvrtek. Mám 
radost! Děkuju. S pozdravem Sandra. 

[1] Sandra píše: Dobrý den. Moje slyšící kamarádka Petra se chce učit znakový jazyk. Může se 
přihlásit na kurz? Děkuju za odpověď. Sandra Novotná 

[2] Jana píše: Dobrý den. Ano, samozřejmě. Petra se chce začít učit znakový jazyk, nebo už znakový 
jazyk trochu umí? Jana Patočková (sekretářka, Pevnost) 
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• Cvičení 19 

Přelož, co říká Sandra. 

Budu chodit na kroužek kreslení.  Kroužek začíná příští měsíc. Mám velké štěstí, protože na kroužku je 
poslední volné místo! Když bude mít maminka čas, pojedu na kroužek autem. Když bude muset 
maminka pracovat, pojedu metrem a potom půjdu pěšky. Zítra odpoledne půjdu do papírnictví, 
protože potřebuju velký blok a tužku. (Na kroužek) už se moc těším!  

 

• Cvičení 20 

Pamatuješ si, jací jsou Vendula, Petr, Martin a Jana? Přelož, co říká Sandra, a hádej, kdo to je.  

1. Pracuje v organizaci Pevnost. Není to muž, je to žena. Učí znakový jazyk jako Petr. Občas je 
netrpělivá a nervózní, protože má hodně práce. Kdo to je? 

Kdo to je? To je:  PETR JANA MARTIN [VENDULKA] 

2. Učí znakový jazyk. Pracuje v organizaci Pevnost jako Vendulka. Není to žena, je to muž. Je veselý, 
vtipný a chytrý. Kdo to je?   

Kdo to je? To je:  PETR JANA [MARTIN] VENDULKA 

3. Řídí organizaci Pevnost. Pracuje každý den. Je to sympatický mladý neslyšící muž. Je plnoštíhlý a 
vysoký. Občas je přísný.  

Kdo to je? To je:  [PETR] JANA MARTIN VENDULKA 

 

• Cvičení 21 

Jana píše e-maily. Spoj e-maily, které k sobě patří. 

Správné řešení: 
A) Dobrý den, můžu se přihlásit na kurz znakového jazyka (středa 17:00–18:30)? Děkuju za odpověď. 
J. Panská 
1) Ano. Máte štěstí. Na kurzu je poslední volné místo. Můžete se přihlásit. J. Patočková (sekretářka, 
Pevnost) 

B) Dobrý den. Kdy začíná kurz znakového jazyka a jak často můžu na kurz chodit? Děkuju za odpověď 
a přeju hezký den. Tomáš Malý 
2) Dobrý den. Kurz znakového jazyka začíná příští měsíc, v pondělí 22. 9. Na kurz můžete chodit 1x 
nebo 2x týdně (v pondělí a ve středu nebo v pondělí a ve čtvrtek). S pozdravem J. Patočková 
(sekretářka, Pevnost)  
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C) Dobrý den, jsem neslyšící. Hledám práci. Chci pracovat jako učitel a učit znakový jazyk. Máte volné 
místo? Děkuju za odpověď. Pavel Pokorný, Pelhřimov  
3) Dobrý den, to je skvělé. Můžeme mít schůzku příští týden v kanceláři v Pevnosti? J. Patočková 
(sekretářka, Pevnost) 

 

• Cvičení 22 

Pomoz Sandře s domácím úkolem. Jak patří slova správně za sebou? 

Správné řešení: 
Petr je z Hradce Králové, ale žije a pracuje v Praze. 
Na stole má velký nepořádek, protože většinou nemá čas uklízet. 
Na poličce je keramický hrnek a barevná fotografie. 
Je to černobílá kopírka, nebo barevná kopírka? 
Potřebuješ ten malý, nebo ten velký česko-německý slovník? 

 

 
 

 

 

• Cvičení 23 

a) Přečti si ještě jednou text. Vezmi tři barvy: modrou, červenou a zelenou a v textu vybarvi všechna 
podstatná jména správnou barvou. (MODRÁ – TEN, ČERVENÁ  – TA, ZELENÁ  – TO). 

b) Nalep sem fotografii / nakresli svůj pracovní stůl ve škole, doma, na internátu… Popiš věci na 
svém stole. 

 

• Cvičení 24 

a) Petr popisuje své studenty, jenže trochu popletl koncovky. Která podtržená slova napsal špatně? 

Na fotografie [fotografii] být [je] jeden mladý a jeden veselý muž, jedna slečna a jedna stará žena. 
Ten mladý muž uprostřed se jmenovat [jmenuje] Pepík. Pepa je vtipná [vtipný] a hodně chytrý. 
Znakovat moc neumět [neumí]. Ta milá slečna napravo se jmenovat [jmenuje] Magda. Je sekretářka 
a pracuje v kanceláři. Když znakuje, být [je] trochu nervózní. Ta stará žena nalevo je kadeřník 
[kadeřnice]. Učí se znakový jazyk, protože má neslyšící vnučka [vnučku]. Je moc šikovný [šikovná]. 
Vepředu sedí veselý muž. Jmenovat [Jmenuje] se Ivoš. Ivoš bude chodit [pojede] příští týden na kurz 
na kole. Ale to kolo je teď rozbité. Ivoš muset [musí] to staré kolo o víkendu opravuje [opravovat].    

b) Nakresli, jak asi vypadá fotografie, kterou Petr popisuje. Kdo kde stojí? Kdo kde sedí? 

c) Doplň: Proč…?, Jak…?, Jaký/á/é…?, Kdo…?, Kdy…? Kde…?  

Upozorňujeme: 
V tomto cvičení je několik variant správných řešení. Zaměřte pozornost zejména na procvičení 
postavení adjektiva a substantiva. 
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_____[Jak] se jmenuje ten muž uprostřed? Pepa. 
_____[Proč] musí Ivoš opravovat o víkendu kolo? Protože chce jet na kurz na kole. 
_____[Jak] pojede Ivoš příští týden na kurz? Nepojede metrem, pojede na kole. 
_____[Kdo] má neslyšící vnučku? Ta stará žena nalevo. 
_____[Kde] stojí Pepík? Uprostřed. 
_____[Jaká] je Magda? Magda je milá. Když znakuje, je nervózní. 
_____[Kdy] bude Ivoš opravovat kolo? O víkendu. 
_____[Jaký] je Pepa? Pepík je mladý, vtipný a chytrý muž. 

 

• Cvičení 25 

Dopiš podle videa do vět slovesa ve správném tvaru. 

esemeskovat | chatovat | e-mailovat | telefonovat | surfovat 

Petr a Jana pracujou v organizaci Pevnost.  Petr organizaci řídí. Jana pracuje jako sekretářka. Petr i 
Jana často pracujou na počítači. _____ [E-mailujou] nebo _____ [chatujou]. Petr nemůže 
_____[telefonovat], protože je neslyšící. Když Petr potřebuje telefonovat, _____[telefonuje] Jana. 
Když není Jana v kanceláři, Petr hlavně _____ [esemeskuje] nebo _____[e-mailuje]. Petr ani Jana 
nemají nikdy v práci čas  _____[surfovat] na internetu.   
Já _____ [surfuju] na internetu často. A co ty? Co děláš nejčastěji? ______[Surfuješ] na internetu? 
______[E-mailuješ]? ______[Esemeskuješ]? ______[Chatuješ]? Můžeš _____[telefonovat]? Já 
nemůžu _____ [telefonovat], jsem neslyšící. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námět k další samostatné práci dětí zaměřené na schopnost produkovat vlastní text. Děti nalepí 
na čtvrtku tři nebo více fotografií svých spolužáků (děti můžou tvořit např. koláž – nalepí jen 
spolužákovu hlavu a tělo dokreslují samy), nakreslí jejich uspořádání (polohu) ve třídě, potom 
fotografii popisují. Napíší co možná nejvíce informací, které je napadnou. (Kdo kde stojí, sedí…? Jak 
se kamarád/ka jmenuje? Jaký/á kamarád/ka je?)  
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 6) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Přesuň slova.  gramatický rod 

Cvičení 2 Doplň podle obrázku tabulku.  gramatický rod 

Cvičení 3 Doplň slova (výběrem z nabídky).   skloňování příd. jmen (1. pád, j. č.) 

Cvičení 4 Čti text. Spoj obrázky.  nová slova; skloňování příd. jmen 
(1. pád, j. č.); opakování lokace / popis 
uspořádání věcí na stole 

Cvičení 5 Doplň tabulku podle videa.  nová slova (lidské vlastnosti); 
skloňování příd. jmen (1. pád, j. č.)  

Cvičení 6 Doplň koncovku.  skloňování příd. jmen (1. pád, j. č.) 

Cvičení 7 Doplň části vět podle videa (výběrem 
z nabídky). 

 skloňování příd. jmen (1. pád, j. č.); 
popis pokoje 

Cvičení 8 a) Doplň podle videa sloveso ve 
správném tvaru. 
b) Čti věty. Rozhodni ANO/NE podle 
obrázku. 

 a) významové užití a časování sloves 
(viset, ležet, stát, sedět) 
b) významové užití sloves (viset, ležet, 
stát, sedět) 

Cvičení 9 a) Doplň písmena. 
b) Přelož. 

 frekvenční adverbia 

Cvičení 10  a) Vyber správné sloveso. 
b) Doplň správné sloveso. 
c) Doplň správné sloveso. 

 a) významové užití sloves chodit/jezdit; 
b) významové užití a časování sloves 
chodit/jít; c) významové užití a 
časování sloves jet/jezdit   

Cvičení 11 Hledej chybu. Oprav ji.  významové užití sloves 
chodit/jezdit/jít/jet 

Cvičení 12 a) Vyber správné sloveso. 
b) Přiřaď k větě video. 
c) Přelož. 

 významové užití sloves 
chodit/jezdit/jít/jet 

Cvičení 13 a) Dopiš slovesa ve správném tvaru 
podle kontextu věty. 
b) Zakroužkuj, nakresli. 
c) Napiš e-mail. 

 e-mailová korespondence; uspořádání 
informací do e-mailu formálního 
charakteru (přihlášení e do kurzu, 
kroužku, získání informací)  

Cvičení 14 Čti text. Vyber odpověď.  čtení textu s porozuměním; výběr 
odpovědi podle smyslu otázky  
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Cvičení 15 Čti text. Oprav zápis.  čtení textu s porozuměním, rozvrh 
hodin 

Cvičení 16 Doplň písmena do slov.  slova opačného významu; slova 
podobného významu 

Cvičení 17 Čti. Kresli.  čtení textu s porozuměním 

Cvičení 18 Doplň písmena do slov.  slova opačného významu 

   

Cvičení 19 Přelož.  souhrnné opakování 

Cvičení 20 Přelož. Hádej.  opakování L6 

Cvičení 21 Spoj, co k sobě patří.  e-mailová (formální) korespondence  

Cvičení 22 Seřaď slova.  opakování slovosledu 

Cvičení 23 a) Vybarvi slova. 
b) Nakresli/nalep a popiš. 

 a) rozlišování rodu 
b) popis upořádání věcí na vlastním 
stole 

Cvičení 24 a) Hledej chybu. 
b) Nakresli. 
c) Doplň správné slovo. 

 a) opakování 
b) čtení textu s porozuměním 
c) opakování užití tázacích zájmen 

Cvičení 25 Dopiš podle videa slova ve správném 
tvaru. 

 užití sloves: esemeskovat, chatovat, 
e-mailovat, telefonovat, surfovat 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 7 
V Lekci 7 opakujeme a rozšiřujeme informace o 4. pádu. V samotné lekci se potom zaměřujeme 
především na nácvik užití koncovek pro substantiva rodu mužského životného (učíme děti 
odpovědět na otázku Koho…?). Původní tabulku s přehledem koncovek pro 4. pád (viz Lekce 3) 
rozšiřujeme a akuzativní koncovky učíme již na základě rodového rozlišení substantiv (a jejich 
zakončení v základním tvaru, tj. v 1. pádě). Seznamujeme děti s tím, že v češtině ohýbáme nejen 
podstatná jména, ale také přídavná jména a nacvičujeme otázky Jaký/á/é→ého/ou…? Lekce se 
v praktické komunikaci zaměřuje na popis vztahů v rodině a vyjádření toho, co kdo (a také kdy (na 
jaře, na podzim, v létě…)) rád/nerad dělá, co kdo má/nemá rád. Učíme, jak vytvořit rodokmen 
vlastní (cizí) rodiny, jak se v zápisu  rodokmenu orientovat. Vedeme děti k zájmu o vlastní rodinu 
(blízkou i vzdálenou), získávání informací o ní, uvědomění si své identity a původu.  
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 7) 
podstatné jméno – rod mužský (životné/neživotné), (zájmeno přivlastňovací) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCE 7 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

GR2: Čí je to…? 
GR4: Kdo…?/Koho…? 
GR5: 
Jaký/á/é→ého/ou…? 
GR6: ne/rád (něco 
dělat); mít rád/nerad 
Jak se jmenuje…? 

GR1: přivlastňovací 
zájmena (můj, moje…) 

zájmy 
(popis rodiny, 
vztahy v rodině, názvy 
pro příslušníky 
rodiny/příbuzné) 
GR7: roční období 
 

zápis informací o rodině 
(rodokmen) 

GR3: podstatná jména 
4. pád (II.); přídavná jména 
4. pád 
opakování časování sloves; 
gramatický rod 
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• Cvičení 1 

Hraj s počítačem. Doplňuj zájmeno nebo sloveso. 
 

 
 
• Cvičení 2 

a) Pomoz Sandře s domácím úkolem. Co se nehodí, škrtni. 

1. zubní pasta | zubní ordinace | zubní technik | [zubní zubař] 
2. pečlivý student | pečlivá školačka | [pečlivý hrnek] | pečlivá zubní technička 
3. [vhodná dcera] | vhodná práce | vhodná škola  
4. trpělivá učitelka | trpělivý člověk | [trpělivý věšák] 
5. rozvedený muž | rozvedená žena | [rozvedené dítě] 
6. soukromý módní salón | [soukromá žena] | soukromá firma | soukromá škola 
7. [vtipný zub] | vtipný člověk | vtipný spisovatel  
8. dobrodružný román | dobrodružná hra | dobrodružný film | [dobrodružná kočka] 
9. ženatý muž | [ženatá žena] 
10. vdaná žena | [vdaný muž] 

 
 
 

 

 

 

 

 
b) Pomoz Sandře opravit slova. 

BUZNÍ technička [zubní] 
zubní TOŘLARABO [laboratoř] 
zubní CENAORDI [ordinace] 
JÍMAVÁZA práce [zajímavá] 
VNÁHOD práce [vhodná] 
SLYNECÍŠÍ holka [neslyšící] 
SLÝVÝCHADONE kluk [nedoslýchavý] 
být ČEPLIVÝ [pečlivý] 
být PĚTRLIVÝ [trpělivý] 

 

 

Doporučujeme: Předtím než s dětmi začnete zpracovávat toto cvičení, procvičte s nimi sadu nových 
přídavných jmen: pečlivý, zubní, vhodný, soukromý, ženatý, (bezdětný), rozvedený, zajímavý, 
(trpělivý). Nechte děti diskutovat o tom, co které přídavné jméno znamená. Nezná-li pojem žádné 
z dětí, nechte děti význam vyhledat ve slovníku (v této učebnici). Jakmile si děti význam vyhledají, 
požádejte je, aby každý vymyslel jeden příklad spojení přídavného jména se substantivem. Příklady 
pište na tabuli. Chybné příklady zaznamenávejte také (např. ženaté dítě). Vysvětlujte nesmyslnost 
takových spojení. Cvičení můžete různým způsobem obměňovat a rozvíjet: vymýšlejte smysluplná i 
nesmyslná spojení a nechte děti vysvětlit, které spojení je smysluplné a které nesmyslné. Potom 
nechte děti toto cvičení vypracovat.  
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 GRAMATIKA 1 

MŮJ – MOJE / TVŮJ – TVOJE / JEHO / JEJÍ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
 
Podívejte se s dětmi postupně na komentáře č. 1 – 3 a postupujte podle instrukcí v nich obsažených. Event. 
požádejte děti, aby si prohlédly obrázky (Petry a Františka) a přečetly texty, které k obrázkům patří; texty 
vizualizujte tak, aby je děti mohly pozorovat (číst) společně – přepište je na tabuli, promítněte zpětným 
projektorem, dataprojektorem; potom text sami nebo společně s dětmi přeložte; v textu zakroužkujte 
všechna přivlastňovací zájmena (jeho/její) a zeptejte se: Jakým znakem jsme při překladu textů do českého 
znakového jazyka vyjádřili tato slova? Odkažte na zakroužkovaná posesivní zájmena (jeho/její). 
 
Na příkladových větách pod českým textem ukažte dětem názorně vztah rodu podstatného jména 
a přivlastňovacího zájmena, ke kterému se přivlastňovací zájmeno vztahuje (on →  jeho, ona → její). 
Upozorněte děti na to, že zatímco v ČJ rozlišujeme tvary jeho/její, v českém znakovém jazyce vyjadřujeme 
jeho/její (totožným) znakem, který mluvčí artikuluje směrem k bodu odkazu, do kterého si na začátku 
výpovědi umístil vlastníka předmětu (viz překlad příkladových vět).    
 
Požádejte děti, aby vytvořily schéma slovosledu a znakosledu u vět: Její taška je nová. / Jeho baterka je 
rozbitá. (např. viz L1 – KDO? / CO?; L6 – JAKÝ?). Potom s dětmi pozorujte pozici  slov/znaků jeho/její... 
V českém znakovém jazyce stojí přivlastňovací zájmeno za podstatným jménem; v české větě stojí 
přivlastňovací zájmeno před podstatným jménem (můžete uvést paralelu k pozici přídavných jmen). 
 
Dále se podívejte na komentáře č. 6 a 7 a postupujte podle instrukcí v nich obsažených. Event. přeložte 
společně text napravo od obrázku Zuzaniny rodiny; potom ukažte dětem znak pro vyjádření posesivního 
zájmena můj/moje, požádejte je, aby pro tento znak našly ekvivalent v češtině a v textu české ekvivalenty 
zakroužkovaly. Ukažte si, že v ČZJ se pro vyjádření posesivity pro 1. os. j. č. (já – moje/můj) užívá jeden znak, 
v češtině se tvar posesivního zájmena řídí rodem substantiva, ke kterému se vztahuje (můj – ten / moje – ta / 
moje – to).     
 
Následně doporučujeme: 
Vybarvěte s dětmi šedivá pole nad tabulkou (mužský rod – modrá, ženský rod – červená, střední rod – 
zelená). Upozorněte děti na tvary přivlastňovacích zájmen, která se pojí s podstatným jménem rodu 
středního (jsou shodná s tvary přivlastňovacích zájmen, která se pojí s podstatnými jmény rodu ženského). 
Popř. uveďte příklad (Já jsem Zuzka. Mám auto. To je moje auto). Zakroužkujte týmiž barvami podstatná 
jména v příkladových větách v tabulce (modře: bratr, časopis… / červeně: sestra, průkazka… / zeleně: dítě, 
pero… atd.). Potom nechte děti doplnit přivlastňovací zájmena do příkladových vět. (Barvami děti zviditelňují 
rod podstatného jména, na základě kterého doplňují příslušné přivlastňovací zájmeno.) 

Zvažte, zda termín související s výkladem látky – přivlastňovací zájmeno – zařadíte do seznamu termínů, které 
by si děti měly v této fázi výuky osvojit. Při rozhodování vycházejte z aktuálních jazykových znalostí dětí. Děti 
by neměly být zahlceny velkým množstvím nových informací najednou. V komentáři ke gramatickému 
výkladu termín používáme s vědomím, že není nutné, aby si děti termín osvojily aktivně. 
 
Upozorňujeme: 
V této fázi výuky uvádíme u ženského a středního rodu jen dlouhé tvary přivlastňovacích zájmen (moje, nikoli 
má nebo mé). 
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• Cvičení 3 

Sandra představuje svoji rodinu. Doplň: můj / tvůj / jeho / její / náš / váš / jejich ve správném tvaru. 

JÁ: Já jsem Sandra. Mám sestru a bratra. _____ [Moje] sestra je milá a veselá _____  
                [můj] bratr je sympatický a chytrý. 

ON:  To je tatínek. Má soukromý autoservis. _____ [Jeho] firma není velká. 

ONA:    A to je maminka. Příští rok bude pracovat jako ředitelka ve škole. _____ [Její]     
  škola bude pěkná a moderní. 

MY:   Bydlíme na sídlišti. _____[Náš] byt není velký, ale je pěkný. 

ONI: To je strýc, to je teta a tohle jsou _____ [jejich] děti – sestřenice Edita a bratranec Robin. 

TY: A jaká je _____ [tvoje] rodina, jaký je _____ [tvůj] tatínek, jaká je _____ [tvoje]  
                maminka a jaké je _____ [tvoje] město?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme:  
Pokud cítíte, že dětem činí nová látka stále problémy, doporučujeme postupovat obdobně jako 
v  gramatice č. 1 při doplňování přivlastňovacích zájmen do příkladových vět v tabulce. Vybarvěte 
s dětmi nejprve podstatná jména, která stojí za přivlastňovacími zájmeny barevnými pastelkami 
(mužský rod – modrá, ženský rod – červená, střední rod – zelená). Teprve potom nechte děti 
doplňovat přivlastňovací zájmena. Jako pomůcku mohou využít přehlednou tabulku 
s přivlastňovacími zájmeny v gramatické části č. 1.    
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 GRAMATIKA 2 

ČÍ je to? (I.) 
 
Čí je ten batoh? 
Ten batoh je jeho. / To je jeho batoh. 
__[Čí] je ten notebook? 
Ten notebook je __[její]. / To je její notebook. 
Čí je ta baterka? 
Ta baterka je __[jeho]. / To je __[jeho] baterka. 
__[Čí] je ta taška?  
Ta taška je __[její]. / To je __[její] taška. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Cvičení 4  

ČÍ je to? Dopiš slova podle vzoru. 

Čí je  ten blok?     To je (já) můj blok? 
Čí je  _____ [to] psací pero?     To je (ty) _____ [tvoje] psací pero? 
Čí je  _____ [ta] taška?     To je (my) _____ [naše] taška? 
Čí je  _____ [ten] počítač?     To je (ona) _____ [její] počítač? 
Čí je  _____ [ta] skříň?     To je (vy) _____ [vaše] skříň? 
Čí je  _____ [to] pekařství?     To je (on) _____ [jeho] pekařství? 
Čí je  _____ [ta] kancelář?     To je (ty) _____ [tvoje] kancelář? 
Čí je  _____ [ten] šicí stroj?     To je (vy) _____ [váš] šicí stroj? 

 

 

 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky:   
Srovnejte s dětmi výpověď v českém a českém znakovém jazyce.  
 Upozorněte děti v české otázce: 
a) na „povinnou”přítomnost (sponového) slovesa být;  
b) na pevný slovosled; 
c) že, české ČÍ…? je ve znakovém jazyce vyjádřeno znakem KDO a tvarem ruky „B“ (JEHO/JEJÍ) 
a že pozice tázacího výrazu v češtině je na začátku otázky; do výpovědi ve znakovém jazyce klademe 
tázací výraz na konec výpovědi. 
 
 
 

Ne, to není (ty) tvůj blok. To je (já) můj blok! 
Ne, to není (já) _____[moje] psací pero. To je 
(on) [jeho] psací pero! 
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• Cvičení 5 

Přelož do češtiny. 

Otázka:     Odpověď: 

1. Čí je ta pěkná taška a deštník?   2. To je moje taška a můj deštník.  
3. Čí je ten nový notebook?    4. To je jejich notebook. 
5. Čí je ten zimní kabát?    6. To je jeho kabát.   
7. Čí je ten sympatický tatínek?  8. To je její tatínek. 
9. Čí je to moderní kolo?  10. To je naše kolo. 
11. Čí je ta stará skříň?   12. To je vaše skříň.  

 

 

 

 

 
• Cvičení 6 

Sandra vymýšlí hádanky. Popisuje svoji rodinu. Hádej, kdo to je. 

To je maminka mojí maminky. Kdo je to? 
1. To je moje prababička | [babička] | maminka. 

To je maminka mojí babičky. 
2. To je moje [prababička] | babička | maminka. 

Moje sestra Linda je vdaná. Její manžel se jmenuje Pavel. 
3. Pavel je můj strýc | bratr |[švagr]. 

To je syn mojí tety. Kdo je to? 
4. To je můj [bratranec] | bratr | strýc. 

A to je dcera mého strýce. 
5. To je moje sestra | [sestřenice] | teta. 
  

 

Ne, to není (my) _____[naše] taška. To je (vy) 
[vaše] taška!  
Ne, to není (ona) _____[její] počítač. To je (oni) 
[jejich] počítač! 
Ano, to je (my) _____[naše] skříň! 
Ne, to není (on) _____[jeho] pekařství. To je (já) 
[moje] pekařství! 
Ano, to je (já) _____[moje] kancelář! 
Ano, to je (my) _____[náš] šicí stroj! 

 

 

Upozorňujeme: Překladové cvičení lze vypracovat různě (Ta taška a ten deštník jsou moje. 
K tomuto viz poznámka o plurálu výše.  / Ten notebook je jejich. / Ten kabát je jeho. …). 
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• Cvičení 7 

Dopiš dvojice. 

TEN  TA 

1. švagr  _____ [švagrová] 
2. _____ [novinář] novinářka 
3. _____ [syn]  dcera 
4. ženatý muž  _____ [vdaná žena] 
5. tchán  _____ [tchýně] 
6. školák  _____ [školačka]  
7. bratranec  _____ [sestřenice] 
8. krejčí  _____ [švadlena] 
9. _____ [zubař]  zubařka 
10. spolužák  _____ [spolužačka] 
11. programátor _____ [programátorka] 
12. _____ [zvěrolékař] zvěrolékařka 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Před nebo po zpracování tohoto cvičení si ověřte, zda děti všechny výše uvedené pojmy znají. 
Slovní zásobu procvičte např. pomocí jednoduchých her na upevňování slovní zásoby („kufr“…), 
nebo pomocí křížovky uvedené na následující straně tohoto manuálu. 
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13.       g   

       
1. Je to muž. Léčí zuby. Je to _____[zubař]. 
2. Je to kluk. Chodí s tebou do školy. Je to tvůj _____[spolužák]. 
3. Tvoje maminka má bratra. Její bratr má syna. Jeho syn je tvůj _____[bratranec].  
4. Je to muž. Píše články do novin. Je to _____[novinář]. 
5. Umí opravovat rozbitá křesla. Je to muž a pracuje jako _____[čalouník]. 
6. Ten muž není rozvedený, je to _____[ženatý muž]. 
7. Šije šaty pro pány i paní. Je to _____[krejčí]. 
8. Moje teta Ella má manžela. Její manžel má tatínka Petra. Petr je její _____[tchán]. 
9. Olga nemá dceru. Olga má _____[syna]. 
10. Tvoje maminka má bratra. Její bratr má dceru. Jeho dcera je tvoje _____[sestřenice]. 
11. Je to holka. Chodí s tebou do školy. Je to tvoje _____[spolužačka]. 
12. Je to žena. Neléčí lidi. Léčí zvířata. Pracuje jako _____[zvěrolékařka]. 
13. Moje sestra má manžela. Její manžel je můj _____[švagr].  
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• Cvičení 8 

Spoj věty se stejným významem. 

Správné řešení: 
1. To je můj manžel.   To je můj muž.  
2. To je moje manželka.   To je moje žena.  
3. Nemá děti.    Je bezdětná/ý.     
4. Nemá manželku.   Je rozvedený.  
5. Má manžela.    Je vdaná.  
6. Má manželku.    Je ženatý.  
7. Není zdravý.    Je nemocný. 

 

• Cvičení 9 

Sandra si v krabici přinesla podstatná jména. Teď je potřebuje roztřídit a uklidit do krabice, do které 
patří. Pomůžeš jí?  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Zařaďte toto cvičení do výuky až poté, co s dětmi proberete životnost a neživotnost u podstatných 
jmen rodu mužského (vysvětlení této látky najdete v této lekci v části GR 3). Cvičení slouží k dalšímu 
procvičení této látky. 
 
Vybarvěte s dětmi krabice barvou, kterou signalizujeme rodovou příslušnost u podstatných jmen 
(červená – rod ženský, modrá – rod mužský, zelená – rod střední). 
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 GRAMATIKA 3 

Podstatná jména – skloňování: 4. pád (II.) 
Přídavná jména – skloňování: 4. pád 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této části gramatiky navazujeme na učivo z Lekce 3. Prohlubujeme základní informace o formách 4. pádu. 
Systém koncovek rozšiřujeme o životná maskulina (doktor, kuchař) a změny koncovek do tabulky řadíme (již) 
na základě rodové diferenciace. Upozorňujeme: v této části gramatiky odkazujeme na souhrnný tabulkový 
přehled, který naleznete v této lekci v gramatické části č. 4.    
Doporučujeme: 
Postupujte následujícím způsobem, nebo způsobem, který uvádíme v komentáři č. 1, 2 a 6: 
a) Zopakujte s dětmi koncovky 4. pádu, které si osvojily v L3 v gramatické části č. 4. 
b) Doplňte tabulku označenou číslem 1. 
c) Upozorněte děti na dvě nové akuzativní koncovky (-a, -e): 
doktor – slovo končí na tvrdou souhlásku + přidáme -a  (Vidím doktorA.) 
kuchař – slovo končí na měkkou souhlásku + přidáme -e   (Vidím kuchařE.) 
d) Dále prostudujte tabulku č. 3 s přehledem koncovek ve 4. pádě singuláru. Upozorněte děti na to, že 
v předcházejících lekcích (v tabulkách s výkladem pádového systému) jsme nerozlišovali podstatná jména 
rodu mužského na životná a neživotná. Od této lekce budeme pracovat s tabulkami, v nichž ne/životnost 
u substantiv rodu mužského rozlišovat budeme.  Vybarvěte s dětmi pole s rody: světle modrá – rod mužský 
neživotný, tmavě modrá – rod mužský životný. Dále prostudujte nové koncovky 4. pádu podstatných jmen 
a doplňujte slova ve formě 4. pádu singuláru. Nakonec upozorněte děti na to, že podstatná jména, která končí 
na -tel (učitel, ředitel, podnikatel…) přejímají vždy koncovku měkkých životných maskulin (učitele, ředitele, 
podnikatele…). 
e) Další aktivitu dětí zaměřte na rozlišování podstatných jmen rodu mužského na životná a neživotná. Níže 
uvádíme náměty k procvičení rozlišování životnosti u podstatných jmen rodu mužského. Nechte děti 
vyhledávat ve slovníku (nebo v paměti) podstatná jména rodu mužského. 
 
Dále pokračujte takto: 
Varianta a) 
Požádejte děti, aby zkusily slova rozdělit do dvou skupin – krabic (na jednu z nich nalepte srdce – řekněte 
dětem, aby do této krabice daly slova, která označují nějaké živé bytosti (osoby, zvířata), druhá krabice je 
určená všem zbývajícím slovům). 
Varianta b) 
Pokud víte, že vaši žáci takový úkol snadno zvládnou, modifikujte ho a udělejte ho trochu náročnější. Vyzvěte 
je, aby zkusily slova dále rozdělit (podle nějakého klíče, systému) do dalších dvou skupin. Nechte je diskutovat 
a přemýšlet o tom, podle čeho by mohly slova roztřídit. [Podle životnosti – na životná a neživotná.] Pozor, žáci 
by mohli slova rozdělit také podle zakončení na měkká a tvrdá. S tím je potřeba při této modifikaci cvičení 
počítat. 
 
Ukažte dětem, jak budeme tato podstatná jména označovat a naučte je nové jazykovědné termíny: podstatná 
jména rodu mužského – životná  / podstatná jména rodu mužského – neživotná. 
Úkol lze modifikovat podle aktuálních schopností a dovedností dětí. Můžete také vytvořit lehčí variantu úkolu 
nebo s dětmi mužská ne/životná jména opakovat např. takto: Vytvořte sadu podstatných jmen rodu 
mužského životného a neživotného. Smíchejte slova a dejte tento soubor slov dětem. 
Ptejte se dětí, jakého rodu jsou podstatná jména. Postupně doveďte děti ke zjištění, že všechna jména jsou 
rodu mužského. Potom slova rozdělujte do dalších dvou skupin podle životnosti. 
 
f) Přečtěte s dětmi text: To je Zuzka. To je její mladší bratr Štěpán. …; (zhlédněte komentář č. 6);  doplňte 
tabulku č. 2 a prostudujte tabulku č. 4 s přehledem změn přídavných jmen ve 4. pádě sg. (GR.4). Změny 
koncovek lze opět signalizovat barvou. Malé šedé rámečky v tabulce vybarvěte příslušnými barvami 
k rozlišení rodů. 
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• Cvičení 10 
 
Dopiš větu. Doplň do vět slova. 
 
a) 
 
1. pád    4. pád 
1. rodina  → Andrea má  rodinu. 
2. manžel Leoš  → Andrea má  _____[manžela Leoše]. 
3. syn Martin  → Leoš má   _____ [syna Martina]. 
4. prababička Bohunka  → Martin má  _____ [prababičku Bohunku]. 
5. dcera Zuzana  → Bohunka má  _____ [dceru Zuzanu]. 
6. syn Honza  → Zuzana má  _____ [syna Honzu].  
7. pes Gard  → Olga má   _____ [psa Garda]. 
8. tchán Lukáš  → Andrea má taky  _____[tchána Lukáše]. 
9. manželka Jarmila   → Lukáš má   _____ [manželku Jarmilu]. 
 
b) 
1. To je velká rodina.  → Andrea má velkou rodinu. 
2. Leoš je sympatický.  → Andrea má _____[sympatického] manžela. 
3. Martin je malý kluk.  → Leoš má _____[malého] syna. 
4. Bohunka je veselá paní.  → Martin má _____[veselou] prababičku. 
5. Zuzana je rozvedená.  → Bohunka má _____[rozvedenou] dceru. 
6. Honza je pracovitý syn. → Zuzana má _____[pracovitého] syna. 
7. Olga je usměvavá žena.  → Honza má _____[usměvavou] ženu. 
8. Gard je černý pes.  → Olga má _____[černého] psa. 
9. Lukáš je hodný tchán. → Andrea má _____[hodného] tchána. 
10. Jarmila je šikovná žena. → Lukáš má _____[šikovnou] manželku.  
 
 

• Cvičení 11 

Co dělají? Doplň podle videa části vět.   

černého | černý | sukni | sukně| letní |kostkovaná | kostkovaný | pes | psa | velkého | velkou | 
velký | Martina | Martin | novou | nová | dobrodružná | dobrodružnou | Malý | malého | gulášová 
| gulášovou | polévka | polévku | soukromou | soukromá | firma | firmu 

Andrea šije _____[letní] _____[sukni]. 
Na židli leží _____[kostkovaná] _____[sukně]. 
Jarmila plete _____[kostkovaný] svetr. 
Ten _____[velký] _____ [černý] _____[pes] běhá v parku. 
Olga venčí _____[velkého] _____[černého] _____[psa]. 
Zuzana hlídá _____[malého] _____[Martina]. 
 _____[Malý] _____[Martin] hraje _____[novou] _____[dobrodružnou] hru. 
To je _____[nová] _____[dobrodružná] hra. 
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Lukáš vaří _____[gulášovou] _____[polévku]. 
Na stole stojí _____[gulášová] _____[polévka]. 
Honza má _____[velkou] _____[soukromou] _____[firmu]. 
To není _____[soukromá] _____[firma]. 

 GRAMATIKA 4 

Kdo…? (1. pád) → Koho…? (4. pád) [VIDĚT + CHYTIT] 

 

 
 

 
Koho nemiluje Ondřej? Ondřej nemiluje _____[Lucii] (Lucie).  
_____[Koho] nemiluje Štěpán? _____[Štěpán] (Štěpán) nemiluje Petru. 
_____[Koho] nemiluje Petra? _____ [Petra] (Petra) nemiluje _____[Ondřeje] (Ondřej). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Srovnejte s dětmi výpovědi v českém a českém znakovém jazyce.  
Upozorněte děti v české otázce na to, že české KOHO…? je ve znakovém jazyce vyjádřeno znakem 
KDO (+ popř. znakem u) a že pozice tázacího výrazu v češtině je na začátku otázky; do výpovědi ve 
znakovém jazyce klademe tázací výraz na konec výpovědi. Můžete uvést jako analogii k otázce typu 
ČÍ…? 
 
Tato část gramatiky je ukončena tabulkovým přehledem (tabulka č. 3, 4, a 5), ve kterém shrnujeme 
skloňování podstatných a přídavných jmen ve 4. pádě singuláru. Ověřte si, zda si děti koncovky 
mechanicky zapamatovaly. 
 
Doporučujeme: 
Na následující stránce naleznete přehledovou tabulku s akuzativními koncovkami (viz tabulka č. 5 
v učebnici). V uvedené tabulce jsou vymazané koncovky. Připravte sadu koncovek, které budou děti 
do tabulky doplňovat zpět. 
Cvičení na zapamatování koncovek lze různým způsobem modifikovat, kombinovat: 
a) Děti doplňují koncovky s pomocí tabulky uvedené v učebnici. 
b) Děti doplňují koncovky podle paměti. 
c) Rozdejte dětem prázdnou tabulku. Připravte pro ně soubor jiných slov (místo škola – např. 
učitelka, místo moderní – např. nervózní atd.) a koncovek; nechte je tabulku složit. 
d) Rozdejte dětem prázdnou tabulku. Požádejte je, aby si vytvořily svůj vlastní přehled s výběrem 
svých vlastních slov. 
Děti mohou pracovat různým způsobem – individuálně, skupinově…  
 
 

Doporučujeme: 
Napište na tabuli se Sandrou vedle otázky Koho…? otázky: Kdo vidí Petru? / Kdo hledá Štěpána? / 
Kdo Miluje Ondřeje? a ukažte dětem rozdíl v odpovědi na položené otázky.   
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• Cvičení 12 
 
a) Dopiš koncovky: u / a / e. 
 
Kdo miluje Kateřin_[u]? Kdo miluje Magd_[u]? A kdo miluje Elišk_[u]?  
Viktor nemiluje Magd_[u]. Magda nemiluje Matěj_[e]. 
Matěj_[e] nemiluje ani Kateřina. 
Kateřin_[u] nemiluje Tonda. Eliška nemiluje Tond_[u] a Viktor_[a]. 
 

b) Spoj dvojice. 

 
Kateřina   Matěj 
 
Eliška   Viktor 
 
Magda   Tonda 

 
[Magda + Tonda], [Kateřina + Viktor], [Eliška + Matěj] 
 

 
 

 

c) Spoj: KOHO / KDO. Vyber odpověď. 

Správné řešení: 
1. Koho  miluje Kateřina?  Viktor / [Viktora] 
2. Kdo   miluje Kateřinu?  [Viktor] / Viktora 
3. Koho  miluje Magda?   Tonda / [Tondu] 
4. Kdo   miluje Magdu?  [Tonda] / Tondu 
5. Koho  miluje Eliška?   [Matěje] / Matěj 
6. Kdo   nemiluje Tondu? Kateřinu a Elišku / [Kateřina a Eliška]  
 

 

 

 

 

 

 

 

Okrajově upozorněte na jména rodu mužského, která končí na -a. Ve 4. pádě je skloňujeme jako 
feminina (táta → tátu, děda → dědu, strejda → strejdu, Franta → Frantu, Tonda → Tondu, …).  
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 GRAMATIKA 5 

JAKÁ → JAKOU / JAKÝ → JAKÉHO / JAKÉ → JAKÉ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• Cvičení 13 

a) Spoj, co k sobě patří. 

 

Správné řešení: 
Jakou  sukni šije Andrea? Andrea šije letní sukni. 
Jaká  sukně leží na židli?. Na židli leží kostkovaná sukně. 
Jaký  svetr plete Jarmila? Jarmila plete zimní svetr. 
Jakého  kluka hlídá Zuzana? Babička Zuzana hlídá malého Martina. 

Doporučujeme: 
Cílem této části gramatického výkladu je procvičit koncovky adjektiv a substantiv ve 4. pádě 
a upozornit děti na změnu koncovky u tázacího výrazu jaký/á/é → jakého/ou/é . Při zpracovávání 
této části gramatiky postupujte následujícím způsobem:  
a) Podívejte se na modelové věty (v šedém rámečku: Jaká je moje babička…). S dětmi znovu 
pozorujte, jak zásadní vliv má sloveso na strukturu české věty (a to i přesto, že věty mají tentýž 
význam). Zeptejte se dětí, jestli se české věty od sebe svým významem liší. [Věty mají shodný 
význam, proto se také ve znakovém jazyce vyjádří stejně. Přestože mají význam shodný, koncovky 
slov jsou rozdílné – ty totiž určuje sloveso.] 
b) Prostudujte s dětmi další uvedené otázky a odpovědi na ně a požádejte je, aby vyplnily chybějící 
koncovky podstatných a přídavných jmen; nevyplněná obdélníková pole vybarvěte v barvě rodů, 
nechte děti přemýšlet, jaká bude v tom kterém poli barva. Upozorněte v této souvislosti děti na 
fakt, že vztažné zájmeno JAKÝ/Á/É mění ve 4. pádě koncovky úplně stejně jako přídavná jména. 
 
Dále můžete s dětmi překládat věty do českého znakového jazyka a kontrolovat, zda děti chápou 
význam vět, do kterých dříve doplňovaly koncovky. Pokud chcete užití otázky jaký/á/é v češtině 
vyložit na základě srovnání s českým znakovým jazykem, doporučujeme tento postup: 
Navažte svůj výklad na Lekci 6 (Gramatika 3). Zeptejte se dětí, který prostředek pro vyjádření 
tázacího zájmena Jaký/á/é...?  užijeme v ČZJ a na jaké pozici v ČZJ stojí ve výpovědi. [CO, na konci 
výpovědi] Konkrétní podobu otázky potom tvoříme na základě typu odpovědi, kterou chceme od 
respondenta získat. (Viz níže.)    
 
Jaký je ten autobus? (velký, malý, starý, moderní?) (AUTOBUS + „D“ +  VYPADAT + „B“ + CO) 
Jaké je tvoje kolo? (velký, malý, starý, moderní?) (KOLO + TVOJE + NOVÉ + STARÉ + CO) 
Jaká je tvoje babička? (milá, nervózní, trpělivá?) (BABIČKA + TVOJE + POVAHA + TYP + CO) 
Jaký tady sedí pán? (tlustý, štíhlý, vysoký?) (PÁN + SEDĚT + TĚLO + VYPADÁ + CO) 
Jaký je (stojí) na polici hrnek? (keramický, plastový?) (POLICE + HRNEK + KERAMIKA + SKLO + 
PLAST + CO) 
Jaká tady visí sukně? (barva?) (SUKNĚ + VISET + BARVA + CO)  
…  
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Jakou  polévku vaří Lukáš? Lukáš vaří gulášovou polévku. 
Jaká  polévka je na stole? Na stole je gulášová polévka. 
 

b) Přelož věty. 

Otázka:     Odpověď: 

Jakého tatínka má Lenka? Lenka má přísného tatínka. 
Jaký mají notebook? Mají nový notebook. 
Jaký má kabát?  Má zimní kabát. 
Koho hlídá Zuzana? Zuzana hlídá Martina. 
Koho vidí Sandra? Sandra vidí Filipa. 
Na koho tady čekáš? Čekám na sestru.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme: 
Ve cvičení b) větě č. 6 by při překladu mohl nastat problém – děti jsme zatím neinformovali o pozici 
předložky (ve slovesné vazbě typu: čekat na, těšit se na, dívat se na…) v otázce (Na koho čekáš? / 
Na koho se díváš? / Na koho se těšíš?). Předložka je v otázce vždy na první pozici. Na tento fakt děti 
upozorněte.   
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GRAMATIKA 6 

CO RÁD/A DĚLÁŠ? 
CO NERAD/A DĚLÁŠ? 

1. Ráda lyžuju.     2. Nerada se učím. 
3. Petra _____[ráda] šije?   4. Filip _____ [nerad] chodí na kurz angličtiny.  
5. Sestra a já _____[rády] sportujeme.  6. Vy _____ [neradi] cestujete?  
7. Co  _____[rádi] jíte?    8. Kdo jí _____[nerad] zeleninu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CO MÁŠ RÁD/A? 

 

• Cvičení 14 

Doplň koncovky: a / i / y.  
 
Andrea jde občas rád_[a] do restaurace, protože nerad_[a] vaří. Ale Leoš a Martin večeří v restauraci 
nerad_[i]. Andrea a Leoš rád_[i] jezdí na kole a rád_[i] chodí do bazénu. Olga se rád_[a] opaluje a 
rád_[a] cestuje. Andrea a Olga rád_[y] venčí psa Garda. Zuzana rád_[a] hlídá Martina, rád_[a] chodí 
do kina nebo do divadla. Lukáš a Jarmila rád_[i] cestujou. Tchán rád vaří a tchýně rád_[a] šije a plete.  

 

 

 

 

Zvažte, zda je v této fázi výuky vhodné děti informovat také o druhém způsobu vyjádření negace 
(Nerada lyžuju. / Nelyžuju ráda.). Řiďte se aktuálními znalostmi dětí. 
Prezentujete-li též druhý způsob vyjádření negace, nezapomeňte děti informovat o změně 
slovosledu. 
   1.        2.             1.         2. 
Ráda lyžuju.      Nelyžuju ráda. 
Petro, ty ráda šiješ?     Petra nešije ráda.   
Libor rád sportuje.     Vy nesportujete rádi? 
Co rádi jíte?      Kdo nejí rád zeleninu? 

Upozorňujeme: Větné struktury s rád/ráda implikují opakovanost. 
Takto vysvětlete dětem vazby: 
Filip nejde na kurz angličtiny. X Filip nerad chodí na kurz angličtiny. 
Jdu na výlet. X Rád chodím na výlet(y).  
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• Cvičení 15 

Co dělá Andrea RÁDA a co dělá NERADA? 
a) Přečti si text a nakresli správný obrázek (, ) do diáře. 

Tento týden půjdou Andrea s Leošem plavat. Andrea ráda plave. 
Jeden den v týdnu půjde s Martinem do cukrárny. To bude prima! Andrea se na to moc těší.  Potom 
musí pracovat na zahradě. Andrea nesnáší práci na zahradě.  
Ve středu bude Andrea celý den v zubní laboratoři. Má pěknou a zajímavou práci. Do práce chodí 
ráda. Občas taky večer vaří. Andrea nerada vaří, protože vařit neumí. Potom bude s Olgou venčit psa 
Garda. Andrea Garda miluje a venčí ho ráda. 
V pátek odpoledne bude cvičit s Leošem v posilovně. Andrea cvičí nerada, ale musí, protože chce být 
štíhlá. 
O víkendu bude jezdit na kole. Těší se! Bude odpočívat v přírodě.  
V neděli musí jet autem do Brna. Andrea není dobrá řidička a jezdit autem se bojí. 
 

Po 16:30 bazén [] 
Út 14:15 Martin – cukrárna [] 
 16:00 zahrada [] 
St  7:00 – 18:00 práce [] 
Čt večeře [], Gard [] 
Pá 16:30 posilovna [] 
So kolo [] 
Ne 11:00 Brno []  

 
b) Doplň ráda / nerada. 

1. Andrea ráda venčí psa Garda. 
2. Andrea _____ [ráda] chodí do práce. 

Doporučujeme: 
Nejprve se ujistěte, zda si děti pamatují české slovo koncovka a zda znají jeho význam. Můžete začít 
jednoduchou motivační hrou např., na „tichou poštu”.  
Připravte tolik papírků, kolik máte ve třídě dětí, na každý papírek napište jméno jednoho dítěte.  
Na tabuli napište dvě věty. Např.: Sandra má ráda Petra. – Petr má rád Sandru. 
Zformulujte jednoduchou hádanku a řekněte ji vybranému žákovi. (Ostatní děti jsou zatím mimo 
třídu.) Slovo, které děti hádají, je slovo KONCOVKA. Začněte třeba takto: Dám ti hádanku. Budeš 
hádat jedno slovo. Když moji hádanku neuhádneš, nevadí, protože ji řekneš dalšímu spolužákovi 
a on třeba odpovědět dokáže. Budeš hádat české slovo. (To slovo ses naučil v Lekci 3.) Teď ti ukážu 
dvě věty. Ty věty jsou skoro stejné. V obou větách jsou stejná slova, ale něco je přeci jen jiné. Co je 
jiné a jak tomu říkáme v češtině? Pokud žák ví, nechte ho slovo napsat na předem připravený 
papírek s jeho jménem, pokud neví, nevadí, hádanku „tichou poštou” dává druhému spolužákovi. 
Dál postupujete podobně. Sami nejlépe zvážíte, jakým způsobem hru ukončit. Zda se společně 
podíváte, kdo na svůj papírek napsal správnou odpověď a kdo ne, nebo zda si výsledek hádanky 
sdělíte společně. 
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3. Andrea _____ [nerada] pracuje na zahradě.  
4. Andrea půjde _____ [ráda] s Martinem do cukrárny. 
5. Andrea  _____ [ráda] jezdí na kole.  
6. Andrea _____[nerada] jezdí sama autem, protože není dobrá řidička.  
7. Andrea _____ [ráda] plave.  
8. Andrea  _____ [nerada] vaří večeři. 
  

 

• Cvičení 16 

Napiš místo obrázku slovo. 

1. Veronika a Andrea mají rády OBR1 [slunce] a rády se opalují. 
2. Leoš má rád OBR2 [bábovku]. 
3. Martin nemá rád OBR3 [zeleninu], má rád OBR4 [ovoce]. 
4. Andrea nemá ráda OBR5 [čaj], ale má ráda OBR6 [kávu]. 
5. Honza a Olga mají rádi OBR7 [psa Garda].  
6. A co máš rád ty? Máš rád OBR3 [zeleninu], nebo OBR4 [ovoce]? Máš rád OBR8 [coca-colu], nebo 
OBR9 [mléko]?   
 
 

• Cvičení 17 

Sandra píše věty. Některé věty napsala špatně.  
Správné věty označ takto: √  
Špatné věty označ takto: X 
 

1. Tatínek rád sportuje.    [správně] 
2. Má rád plavat v bazénu.   [špatně] 
3. Občas má rád jde do hospody.  [špatně] 
4. Nerad jede s maminkou do Ostravy.  [správně] 
 

5. Maminka má ráda jít na výlet.  [špatně] 
6. Ráda odpočívá v přírodě.   [správně] 
7. Má ráda móda.    [špatně] 
8. Nerada chodí s tatínkem do hospody. [správně] 
 
9. Sestra a bratr rádi cestujou.    [správně] 
10. Mají rádi číst a dívat se na televizi.  [špatně]  
11. Mají rádi kino a divadlo.   [správně] 
12. Občas mají rádi sportujou.   [špatně] 
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 GRAMATIKA 7 

ROČNÍ OBDOBÍ (jaro, léto…)  

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 18 

Napiš, co děláš (rád/a // nerad/a) v zimě, na jaře, na podzim, v létě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Doporučujeme: Než začnete s dětmi probírat tuto část gramatiky, zjistěte, zda si děti pamatují 
české názvy pro roční období v základní formě (= 1. pád). Vystříhejte obrázek letokruhu a zvětšete 
ho. Ukažte ho dětem a ptejte se: Jaká roční období jsou na letokruhu namalovaná? Požádejte děti, 
ať názvy ročních období napíší na karty a umístí je tam, kam patří. Požádejte děti, ať vyjádří v ČZJ, 
co je pro daná roční období typické (jaké je počasí, co lidé obvykle dělají). 
Napište na jednotlivé karty sadu sloves (část slovní zásoby, kterou děti znají a budou ji opakovat 
a nová slova): opalovat se, plavat, sáňkovat, běžkovat, pracovat na zahradě, cestovat… 
Požádejte děti, ať činnosti spojí s ročním obdobím, ve kterém se nejčastěji dělají. 
Nová slovesa si vysvětlete a spolu s gramatickou charakteristikou zapište do slovníku. 
Potom můžete společně sledovat výklad látky v ČZJ nebo pokračovat podle vlastního uvážení.  
Změnu formy jaro → na jaře – učte frázově. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme:  
Vymýšlejte další aktivity na procvičování této látky podle svého uvážení. Procvičovat látku lze 
např. takto: 
 
1) Rozdejte dětem tabulku se jmény jejich spolužáků: 
 
 Petra Vanda Olda ... 

jaro    

léto    

podzim    

zima    

 
Požádejte děti, ať zjišťují, kdo co rád/nerad v daném období dělá. Zjišťovat informace mohou děti 
prostřednictvím chatu. (Pokud nemáte k dispozici PC s chatem, který by mezi sebou mohly děti 
v rámci výuky češtiny vést, nechte děti zjišťovat informace v přímém kontaktu v ČZJ. Poté, co si děti 
nasbírají informace do tabulky, napíší o svých spolužácích souvislý text: Petra v zimě ráda lyžuje. 
Vanda nemá ráda zimu. Olda v zimě nelyžuje, Olda běžkuje.) Pomáhejte dětem – rozšiřujte jejich 
slovní zásobu o nová slovesa.  
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Andrea Kalců je zubní technička 
Ahoj! Jmenuju se Andrea. Pracuju v zubní ordinaci. Ne, vlastně ne! Chci říct, že pracuju v zubní 
laboratoři! V zubní ordinaci pracuje zubař a zdravotní sestra. Já pracuju v zubní laboratoři, protože 
jsem zubní technička. Práci v zubní laboratoři mám ráda.  Je to zajímavá a vhodná práce pro každého 
neslyšícího nebo nedoslýchavého kluka a holku. Umíš kreslit? Jsi pečlivý a trpělivý? Ano? Tak to 
můžeš být taky zubní technik! 
 

 

 

 

 
 

• Cvičení 19 

Doplň slova podle textu.  

1. Andrea pracuje jako _____[zubní technička]. Pracuje v _____[zubní laboratoři]. 
2. Zubní technik nepracuje v _____[zubní ordinaci], v zubní ordinaci pracuje _____[zubař a zdravotní 

2) Rozdělte děti do dvojic a připravte pro ně „interní chat“ v počítačové učebně. Jednomu žákovi 
dejte tabulku A, druhému B. Úkolem dětí je, aby na základě otázek, které (v psané podobě) 
pokládají spolužákovi, správně vyplnily chybějící pole ve své tabulce. Jeden klade otázku: Co dělá 
Vašek rád v létě?..., druhý odpovídá… Pokud nemůžete cvičení provádět v počítačové učebně, děti 
mohou ve dvojici klást otázku v českém znakovém jazyce. Otázku typu:  Co dělá rád v létě, v zimě… 
procvičte s dětmi formou jiného cvičení.   
 
A) 
 Milena Vašek 
jaro pracuje na zahradě  jezdí na kole 
léto slunce, moře , 

  
 

podzim   
zima sáňkuje  

  
 

 
B) 
 Milena Vašek 
jaro   
léto  chytá ryby  
podzim pouští draka  déšť , bahno , 

   zima  běžkuje  
 
 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Připravte se s dětmi na čtení tohoto textu společným zhlédnutím úvodního videa, které naleznete 
v elektronickém zpracování na DVD. 
Diskutujte s dětmi o tom, co se jim zdá na práci zubního technika ne/zajímavé.  
 
Po přečtení textu se dětí ptejte: Proč je práce v zubní laboratoři vhodná pro neslyšícího nebo 
nedoslýchavého kluka/holku? 
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sestra]. Zubní technik pracuje v _____[zubní laboratoři]. 
3. Andrea _____[ráda] pracuje v zubní laboratoři, protože práce v zubní laboratoři je 
_____[zajímavá]. 
4. Kdo umí kreslit, je pečlivý a trpělivý, může pracovat jako _____[zubní technik].  

 

• Cvičení 20 

a) Zakroužkuj všechna přídavná jména v textu. 
b) Přemýšlejte se Sandrou: 
 
Proč je práce v zubní laboratoři vhodná pro neslyšícího nebo nedoslýchavého kluka/holku? 

 

 

Moje rodina. Kdo je kdo? 
Já stojím uprostřed. Jsem vdaná. Mám malého syna a 1 bratra. Můj syn Martin je ještě školák, chodí 
do 2. třídy. Martin miluje počítač. Právě hraje novou dobrodružnou hru. 2x týdně chodí na 
počítačový kroužek. Je moc šikovný. Můj manžel Leoš je sympatický a hodný člověk. Pracuje 
v nemocnici jako zubař. V létě spolu rádi jezdíme na kole, v zimě chodíme do posilovny nebo do 
bazénu. 
Leoš má sestru Veroniku. Veronika je svobodná a zatím bezdětná. V budoucnu chce pracovat jako 
novinářka. V létě ráda cestuje, miluje moře, slunce a ráda se opaluje. 
Můj bratr Honza je ženatý. Pracuje jako programátor. Má soukromou firmu v Plzni. Nesnáší vstávat 
brzo ráno a nerad cestuje. Jeho manželka – moje švagrová – se jmenuje Olga. Olga má vždycky 
dobrou náladu a je veselá. Olga je zvěrolékařka. 3x denně venčí psa Garda. Má ráda zimu, protože 
ráda lyžuje.     
Moje maminka Zuzana je rozvedená. Pracuje jako vychovatelka na internátě.  Ráda hlídá Martina. 
Když má večer čas, jde do kina nebo do divadla. Na jaře ráda pracuje na zahradě.   
Manžel má maminku Jarmilu a tatínka Lukáše. Jarmila je moc šikovná. Ráda šije a plete. Lukáš zase 
rád vaří. Jarmila a Lukáš jsou v důchodu. Na jaře, v létě a na podzim rádi cestujou. V zimě jsou 
většinou doma. 
Moje babička Bohunka je už moc stará, ale zdravá a pořád veselá.    

 
• Cvičení 21 

a) Přečti si text. Kdo je kdo? Jak se jmenujou? 

b) Doplň ke každé osobě jednu správnou informaci. 

[Pracuje jako lékař. – Leoš | Má malého syna. - Andrea | Rád hraje na počítači. - Martin | Pracuje 
v Plzni. - Honza | Asi pracuje ve škole. - Zuzana | Má ráda zvířata. - Olga | Nikdy není smutná. - 
Bohunka | Už nepracují. – Lukáš a Jarmila] 
 

 
• Cvičení 22 
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Označ správný obrázek. [obr. č. 1] 
 

 
• Cvičení 23 

Rozhodni ANO, nebo NE. 

1. Jsem svobodná. Mám syna. Můj syn chodí do školy.    ANO [NE] 
2. Můj manžel je Leoš. Jeho maminka se jmenuje Zuzana.   ANO [NE] 
3. Naše dcera se jmenuje Martina.      ANO [NE] 
4. Můj bratr Honza má manželku. Jeho manželka léčí zvířata.   [ANO] NE 
5. Manžel má sestru. Jeho sestra nemá děti.     [ANO] NE 
6. Moje švagrová Olga není vdaná.      ANO [NE] 
7. Můj manžel má tchýni. Jmenuje se Zuzana.     [ANO] NE 
8. Jarmila a Lukáš už nepracujou.      [ANO] NE 
 
 
 

 
 

• Cvičení 24 

a) Přelož do češtiny. 

Jmenuju se Sandra, bydlím v Praze na sídlišti. Chodím do 7. třídy. Nikdy nejsem smutná, chci být 
vždycky veselá. Většinou jsem pečlivá, někdy jsem trochu líná.  Moje maminka je Věra, tatínek se 
jmenuje Ivoš. Mám taky sestru a bratra. Sestra je vdaná a bratr je svobodný. Mám hodnou babičku. 
Jmenuje se Anička. Babička není přísná, je milá, usměvavá a trpělivá. Babička je v důchodu. 
Mám ráda horkou čokoládu, ráda esemeskuju nebo chatuju. Ráda uklízím, protože mám ráda 
pořádek. Nerada spěchám a nerada se učím.  
A jak se jmenuješ ty? Kde bydlíš?  Co máš rád, co rád děláš? Koho máš rád? A jaký jsi?...   

 
b) Napiš vyprávění. Odpověz na otázky:  Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Koho máš rád? Co máš rád, co 
rád děláš? A jaký jsi?...   

Jmenuju se… 

 

• Cvičení 25 

a) Poznal jsi Filipa? To je jeho rodina. Doplň: jeho – její – jejich. 
b) Odpověz na otázky. 

Jak se jmenuje _____[její] syn? [Milan] 
Kdo je _____[její] muž? [František] 

Jak se jmenuje _____[jeho] manželka? [Viktorka] 
Kdo je _____[jeho] dcera? [Jana] 
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Kdo je _____[její] vnučka? [Růženka] 
Jak se jmenuje _____[její] tchýně? [Viktorka] 

Jak se jmenuje _____[jeho] tchán? [Milan] 
Kdo je _____[jeho] švagr? [Filip] 

Jak se jmenuje _____[jeho] sestra? [Kamila] 
Kdo je _____[jeho] švagr? [Jan] 

Kdo je _____[její] pradědeček? [František] 
Jak se jmenuje _____[její] strýc? [Filip] 

Kdo je _____[jejich] dědeček a babička? 

 
c) Dopiš text. 
 
Růženka má maminku a tatínka. Její maminka se jmenuje Kamila, její tatínek se jmenuje Jan. Kamila 
má bratra. Jmenuje se …   

 

• Cvičení 26  

Sandra popisuje rodokmen své rodiny. Nakresli její rodokmen a popiš ho. 
 
Každý máme tatínka, maminku, příbuzné a předky: tety, strýce, babičky a dědečky, praprababičky…. 
Mezi lidmi v jedné rodině jsou různé vztahy. Maminka mojí maminky je moje babička. Manželka 
mého strýce je moje teta. Budu ti vyprávět o své rodině a ty potom zkusíš všechny ty vztahy nakreslit. 
Tomu obrázku, který nakreslíš, se říká rodokmen. Mám maminku, tatínka, bratra a sestru. Mamina 
se jmenuje Květa, tatínek se jmenuje Josef, sestra je Linda a bratr Míra. Tatínek má bratra, jmenuje 
se Václav. To je můj strýc. Strýc má manželku Vandu. To je moje teta. Strýc a teta mají dvě děti – 
dceru a syna. Jejich dcera je moje sestřenice, jmenuje se Edita. Jejich syn je můj bratranec, jmenuje se 
Robin. 
Mám dvě babičky a jednoho dědečka. Babička Elena je maminka mojí maminky. Elena se s dědečkem 
rozvedla. Je to strašně dávno a já svého dědečka neznám, ani vlastně nevím, jak se jmenuje. Na to se 
budu muset zeptat maminky. 
Tatínkova maminka se jmenuje Anička a můj dědeček je Vlastík. Jejich rodiče neznám, ale vím, jak se 
jmenovala maminka mojí babičky Eleny. Byla prý moc šikovná, uměla krásně malovat a byla neslyšící 
jako my. Jmenovala se Růženka a maminka na ni hodně často vzpomíná. 
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• Cvičení 27 

a) Nakresli rodokmen své (spolužákovy) rodiny a popiš ho. 

Další náměty pro práci s dětmi: 
 
a) Požádejte děti, aby zjišťovaly informace o své rodině. (Zeptej se maminky / tatínka / babičky / 
dědečka: Jak se jmenovala tvoje maminka? Jak se jmenovala její maminka? Jak se jmenovala její 
maminka? Jak se jmenoval tvůj tatínek. Jak se jmenoval jeho tatínek…) 

Cvičení nemá jazykový cíl (není zaměřené na rozvoj češtiny). Podstatou cvičení je vést děti ke 
komunikaci s rodiči, podnítit jejich zájem o vlastní rodinu (identitu, původ), vést je k samostatnému 
zjišťování informací, tříbit je a vybírat, zapisovat a umět je předat dál. Úkolem dětí je, aby 
samostatně nashromážděné informace zapsaly do obrázku stromu. Přiložený obrázek předkládáme 
jako vzor, který je možné dále modifikovat a pracovat s ním jiným způsobem. 

 

 
b) Potom děti požádejte, aby o své rodině vyprávěly ostatním. (Veďte děti k tomu, aby dokázaly 
zjištěné informace předat dál.) Během vyprávění spolužáků si děti dělají poznámky a kreslí 
rodokmen spolužákovy rodiny. Potom s dětmi zkontrolujte správnost údajů, které zapsaly. Během 
cvičení kontrolujte projev dětí v ČZJ i to, jak si navzájem rozumí. Nakonec kartičky se jmény dětí 
zamíchejte. Děti si losují jméno spolužáka, jehož rodinu budou popisovat (viz cv. 27). 
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Př.: Jmenuju se Eliška Vaňková. Mám velkou rodinu. Moje maminka se jmenuje Helena a je vdaná. 
Její manžel, můj tatínek, se jmenuje Fedor. Mám bratra a sestru. Můj bratr je ženatý. Jeho manželka 
je moje švagrová. Jmenuje se Alžběta. Moje sestra je…  

b) Napiš, co rádi / neradi dělají. Co mají / nemají rádi. 

Př.: Maminka ráda vaří. Nerada sportuje. Nemá ráda gulášovou polévku. 
  Tatínek… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 28 

a) Doplň správné slovo: ale / protože / a / nebo. Nezapomeň na čárku (,) ve větě. 

1. Andrea nepracuje v zubní ordinacI , ale v zubní laboratoři. 
2. Leoš je sympatický [a] hodný manžel. 
3. V zimě chodíme s Leošem do posilovny [nebo] do bazénu. 
4. Veronika se ráda opaluje, má ráda slunce [a] moře. 
5. Honza musí vstávat brzo [,protože] musí být v 7:30 v práci. 

 
 
• Cvičení 29  

Spoj, co k sobě patří. 

Správné řešení: 
1. Eliška a Blanka pracují jako švadleny, protože   mají rády módu. 
2. Kateřina je letuška, protože  ráda  létá letadlem. 
3. Linda je tlumočnice, protože  má ráda znakový jazyk. 
4. Pepa je čalouník, protože  rád  opravuje staré věci. 
5. Veronika je učitelka, protože  má ráda děti. 
6. Pavel Černý je programátor, protože  rád  pracuje na počítači. 
7. Eliška Vaňková je kuchařka, protože  ráda  vaří. 
8. Sylva chce být veterinářka, protože  má ráda zvířata. 
 

 

Další náměty pro práci s dětmi: 
a) Mluvte s dětmi o tom, co je typické pro jaro, léto, podzim a zimu. Co v určitých ročních obdobích 
děláme.  
b) Dejte dětem za úkol, aby přes chat zjistily, co dělají rádi, neradi jejich spolužáci v zimě, v létě… 
(pokud nemáte technické vybavení pro zřízení interního chatu v rámci počítačové učebny, můžete 
úkol jakkoli modifikovat). 
c) Připravte dětem záznamový arch, do kterého si budou psát poznámky, co kdo z jejich třídy 
ne/dělá rád. 
d) Děti mají za úkol napsat souvislé vyprávění (Vlaďka v zimě ráda lyžuje. Petr ne, nemá rád zimu. 
V zimě je rád doma a odpočívá.).     
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 7) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Hraj s počítačem.  opakování časování sloves (přítomný 
čas) 

Cvičení 2 a) Co se nehodí, škrtni. 
b) Seřaď správně pomíchaná písmena 
ve slově. 

 nová slova (přídavná jména) 

Cvičení 3 Doplň slovo.  přivlastňovací zájmena (můj/tvůj…) 

Cvičení 4 Doplň slovo.  ukazovací zájmena (ten/ta/to), 
přivlastňovací zájmena (můj/tvůj…) 

Cvičení 5 Přelož z českého znakového jazyka.  otázka ČÍ…?, přivlastňovací zájmena 
(můj/tvůj…)  

Cvičení 6 Vyber podle videa správné slovo.  opakování slovní zásoby (příslušníci 
rodiny) 

Cvičení 7 Dopiš.  přechylování (názvy povolání); rodinní 
příslušníci  

Cvičení 8 Spoj věty se stejným významem.  nová slova Lekce 8 

Cvičení 9 Rozřaď.  nová slova Lekce 8; gramatický rod 
(mužský, ženský, střední) 

Cvičení 10  a) Dopiš slovo ve správném tvaru. 
b) Dopiš slovo ve správném tvaru. 

 základní formy 4. pádu j. č. 
podstatných (M, F, N) a přídavných 
jmen  

Cvičení 11 Doplň (z výběru) podle videa slova do 
věty. 

 opakování skloňování podstatných 
a přídavných jmen (1. a 4. pád) 

Cvičení 12 a) Doplň koncovku. 
b) Čti. Spoj dvojice. 
c) Spoj, co k sobě patří. Vyber. 

 základní formy 4. pádu j. č. 
podstatných jmen (M, F, N); otázky 
Kdo…?/Koho…? 

Cvičení 13 a) Spoj, co k sobě patří. 
b) Přelož z českého znakového jazyka. 

 otázka Jaký/á/ý/ou/ého…? 
(1. a 4. pád); otázka Koho...? 

Cvičení 14 Dopiš koncovku.  mít něco rád/nerad; dělat něco 
rád/nerad 

Cvičení 15 a) Čti. 
b) Dopiš slovo. 

 mít něco rád/nerad; dělat něco 
rád/nerad 
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 Cvičení 16 Doplň slovo podle obrázku.  mít něco rád/nerad; dělat něco 
rád/nerad; (4. pád) 

Cvičení 17 Najdi špatně napsané věty.  mít něco rád/nerad; dělat něco 
rád/nerad 

Cvičení 18 Napiš souvislý text.  co děláš rád/a // nerad/a v zimě, na 
jaře, na podzim, v létě 

Cvičení 19 Čti. Doplň slova podle textu.  čtení textu s porozuměním 

Cvičení 20 a) Čti text. Zakroužkuj. 
b) Napiš souvislý text. 

 čtení textu s porozuměním; vlastní 
úvaha 

Cvičení 21 a) Čti. Spoj. 
b) Čti. Vyber správnou informaci. 

 čtení textu s porozuměním 

Cvičení 22 Čti. Vyber správný obrázek.  čtení textu s porozuměním (rodokmen) 

Cvičení 23 Čti. Rozhodni ANO – NE.  čtení textu s porozuměním 

   

Cvičení 24 a) Přelož z českého znakového jazyka. 
b) Napiš souvislý text. 

 opakování učiva lekce 1 – 8  

Cvičení 25 a) Doplň slovo. 
b) Odpověz na otázky. 
c) Popiš obrázek. (Napiš souvislý text.) 

 opakování užití přivlastňovacích 
zájmen (jeho/její/jejich); rodokmen – 
popis ve větách 

Cvičení 26 Nakresli podle videa. 
 

 zápis informací do rodokmenu 

Cvičení 27 a) Nakresli. Popiš obrázek. 
b) Napiš souvislý text. 

 zápis informací do rodokmenu; 
rodokmen – popis ve větách; mít něco 
rád/nerad; dělat něco rád/nerad 

Cvičení 28 Doplň správné slovo.  opakování (spojky) 

Cvičení 29 Spoj, co k sobě patří.  opakování (mít něco rád/nerad; dělat 
něco rád/nerad; názvy povolání) 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 8  
Cílem této lekce je vyložit a procvičit pravidla tvoření minulého času, a to jak u sloves pravidelných, tak 
nepravidelných. Látku vykládáme postupně, po dílčích krocích (l-ové participium pravidelných 
sloves→nepravidelné formy slovesa BÝT→nepravidelné formy ostatních sloves (jíst, mít…)→minulý čas (celé 
paradigma: dělal/a jsem, dělal/a jsi, dělal/a…)). Děti by po procvičení měly dokázat správně užívat forem 
minulého času např. při psaní jednoduchého životopisu (ve větách) nebo jiného jednoduchého textu, v němž 
referují o dějích v minulosti. Děti se v rámci lekce dále setkají s jednoduchými formuláři/dokumenty (průkaz 
ZTP, čtenářský průkaz aj.), které se naučí vyplňovat. Pasivně se setkají s pojmy rodné příjmení, rodné číslo, rok 
narození, místo narození, vzdělání, zaměstnání, rodný list, životopis. Po probrání Lekce 8 by měly být schopné 
poskytnout své základní identifikační údaje. 
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 8) 
7. pád, minulý čas, opakujte: přípona 
 
 

 
 

 

 

LEKCE 8 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

GR7: Odkdy…? – 
Dokdy…? (od roku / do 
roku / v roce) 
 
životopis; 
opakování rodinných 
vztahů 
 

GR1: opakování přídavná 
jména; typ -ový 

jídlo: zmrzlinový pohár 
se šlehačkou, s ovocem; 
smažený sýr s 
bramborem 
 

narodil jsem se, 
mateřská / základní / 
střední škola, učiliště 
 

 

 

 

 

 

osobní údaje (základní 
orientace);  
poskytnutí základních 
identifikačních údajů 
jméno, příjmení (rodné 
příjmení), rodné číslo,  
datum narození, adresa 
bydliště, adresa školy, 
č. mob. telefonu, rodné 
číslo 
 
(jednoduchý 
formulář/dokument: 
průkaz ZTP, rodný list, 
průkaz do knihovny) 

GR2: 7. pád sg. 
(předložka s; dělat něco 
s někým) 
GR3: minulý čas, časová 
slova (včera, minulý 
týden) 

GR4: minulý čas (l-ové 
participium dělal/a/o…; 
byl/a/o…)  
GR5: minulý čas (l-ové 
participium nepravidelná 
slovesa: jedl, měl, jel…) 
GR6: minulý čas (celé 
paradigma); slovosled 
(pozice pomocného 
slovesa být a zvratného 
zájmena se/si) 
GR8: spojky protože – 
proto 
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 GRAMATIKA 1 

Přídavná jména: -ový (-á, -é) 
 
 

 

 

 

 
• Cvičení 1 
Sandra dostala ve škole dva úkoly. Pomůžeš jí? 
a) Spoj podstatné jméno s obrázkem. 
b) Vytvoř z podstatného jména přídavné jméno.  
 
 

podstatné jméno    přídavné jméno: 

1. zelenina  OBR1   →  zeleninový salát  
2. houba  OBR2   →  _____[houbová] omáčka 
3. citrón  OBR3    →  _____[citrónová] zmrzlina 
4. čokoláda  OBR4   →  _____[čokoládový] dort 
5. švestka  OBR5   →  _____[švestkový] koláč 
6. květák  OBR6    →  _____[květáková] polévka 
7. pomeranč  OBR7   →  _____[pomerančový] džus 
8. brambor  OBR8   →  _____[bramborová] kaše 
9. okurka  OBR9   →  _____[okurkový] salát 
10. salám  OBR10   →  _____[salámová] pizza 
11. zmrzlina  OBR11   →  _____[zmrzlinový] pohár 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Doporučujeme: 
Uvádějte další příklady použití uvedených přídavných jmen (švestková marmeláda, 
švestkový kompot) – pokud možno tak, aby se ve spojení s podstatnými jmény měnily 
koncovky přídavného jména pro rozlišení rodu (-ý, -á, popř. -é). 
 

Doporučujeme: 
Ujistěte se, že děti vědí, co znamená: květáková polévka, šlehačkový dort, zmrzlinový pohár se 
šlehačkou… Diskutujte s dětmi v českém znakovém jazyce o tom, jak tato jídla chutnají, jak se 
připravují, která z těchto jídel mají děti rády… 

Řekněte dětem, že jste během diskuze hodně používali znak JÍST. Zeptejte se dětí, jestli vědí, jak se 
toto sloveso zapíše v češtině. Potom děti nechte, aby se podívaly do slovníčku a našly veškeré 
uvedené informace u tohoto slova. 
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c) Napiš: jíst → jím, jíš, jí… 

1. Oni _____[jí/jedí] neradi květákovou polévku? 
2. A co (vy) _____[jíte] rádi? Já, Filip a Laura _____[jíme] rádi italské jídlo – pizzu nebo špagety. 
3. Já _____[jím] ráda švestkový koláč nebo zmrzlinový pohár. 
4. Kdy (ty) _____[jíš]? Ráno, v poledne i večer? 
5. Já (ne)_____[nejím] ráno! Cože, ty (ne)  _____[nejíš] ráno? 
6. To není zdravé! Musíš _____[jíst] ráno! 
 

 

 

 

 

 GRAMATIKA 2 

Podstatná jména – skloňování (7. pád) 
Předložka: s/se  
 
 

 

 

 
omáčka s rýž__[í]  
dort se šlehačk__[ou]  
Tomáš chatuje s Erik__[em].  
Anička esemeskuje s Vand__[ou]. 
Bratr se žen__[ou] žije v Praze. 

Upozorňujeme: 
V učebnici neuvádíme tvar jedí. Uveďte dětem tuto dubletu podle svého uvážení a na základě 
aktuálních jazykových znalostí dětí.  

Ptejte se: Co je na tomto slovese zvláštní? Až budeme chtít psát věty s tímto slovesem, na co si 
musíme dávat pozor? [Jedná se o sloveso, které v přítomném čase časujeme podle vzoru kreslím. 
Sloveso má nepravidelnou formu také v minulém čase jí – jedl; tím se ale s dětmi v této části lekce 
nezabývejte; formy minulého času přijdou v této lekci na pořadí později.] Potom s dětmi formy 
přítomného času slovesa jíst procvičujte. Pokud máte pocit, že je potřeba sloveso a jeho tvary 
procvičit na více než jednom cvičení, zkuste si s dětmi třeba zahrát „diktát“: Děti vám ukazují 
kartičky se slovesnými osobami, vy zapisujete tvary slovesa na tabuli. Chybujte a nechte, aby vás 
děti opravovaly. Nechte si děti užít, že opravují svého učitele a udělejte z drilového cvičení legraci. 
Potom se můžete vystřídat s jiným žákem.   

 

Doporučujeme: 
Vybarvěte s dětmi pole s rody (nad tabulkou s koncovkami změn v 7. pádě): modrá TEN 
(zvolte jeden odstín pro rod mužský životný a druhý pro rod mužský neživotný) atd. Do 
sloupce s mužskými životnými substantivy (koncovka -em) připište další příklady mužských 
životných jmen, která končí na měkkou souhlásku (muž – mužem, lékař – lékařem…).  
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Stěhuju se s mamink__[ou] do Brna. 
Maminka se rozvedla s tatínk__[em] v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 2 

Hraj s počítačem. Doplňuj 7. pád. 
 

• Cvičení 3 

a) Doplň slovo správně. 
 
1. čaj s (citrón) _____[citrónem] 
2. obložený chlebíček s (vajíčko) _____[vajíčkem] 
3. houbová omáčka s (rýže) _____[rýží] 
4. maso se (zelenina) _____[zeleninou] 
5. zmrzlinový pohár s (ovoce) _____[ovocem] 
6. dort se (šlehačka) _____[šlehačkou] 
 
b) Filip slaví narozeniny. Čti text.  
 
Filip slaví narozeniny. Na stole je velké pohoštění. Je tam ovocný dort se šlehačkou, kakaová 
bábovka, zmrzlinový pohár s ovocem a ovocný salát, obložené chlebíčky a pravá italská šunková 
pizza. Na stole je také pití – čaj s cukrem, káva s mlékem, uprostřed je coca–cola 
a pomerančový džus. 
 

c) Sandra podle textu namalovala stůl s pohoštěním, ale udělala mnoho chyb. Co je na obrázku 
špatně? Napiš, co je špatně.   

Př.: Na stole není kakaová bábovka.    
 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte s dětmi, jakými způsoby lze v českém znakovém jazyce vyjádřit významy: něco 
s něčím / dělat něco s někým. Na příkladech přeložených do ČZJ můžeme dětem ukázat, že 
zatímco v češtině lze u uvedených vět užívat stále stejný způsob vyjádření 
(předložku s + 7. pád), v českém znakovém jazyce se prostředky liší. Upozorňujeme: pro 
účely této učebnice uvádíme jen několik příkladů (nejedná se o úplný výčet):  
a) předložka s: ČAJ + S + CITRÓN (čaj s citrónem); 
b) předložka s: FILIP + S + SANDRA + KINO (Filip jde se Sandrou do kina.); 
c) bez předložky: DORT + ŠLEHAČKA (dort se šlehačkou); 
d) prostředek pro vyjádření dvojného čísla já + ona: MÁMA + „ona+já“ + BRNO + TAM + 
+ STĚHOVAT (Stěhujeme se s maminkou do Brna. / Já a maminka se stěhujeme do Brna.). 
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• Cvičení 4 

Spoj, kdo telefonuje, chatuje, esemeskuje s Radkem, s Kateřinou…? 

1. Tomáš chatuje s Erikem. 
2. Kateřina telefonuje s _____[Radkem].  
3. Petr esemeskuje s _____ [Janou]. 
4. Radek telefonuje s _____[Kateřinou]. 
5. Jana esemeskuje s _____[Petrem]. 
6. Erik chatuje s _____[ Tomášem]. 

 

• Cvičení 5 

Pomoz Sandře s domácím úkolem. 
 
a) Spoj větu se správným slovem. 

1. I. Do supermarketu jezdíte vždycky    na metro?  
II. Sedím      metrem? 
III. Kde přestupujete     v metru a čtu. 

2. I. Těším se na sobotní výlet, pojedeme   ve vlaku nespí. 
II. Spěchá       vlakem.  
III. Nikdy      na vlak. 

3. I. Jak dlouho už tady čekáš    na autobus?  
II. Tenhle      autobus má vždycky zpoždění.  
III. Jak dlouho trvá cesta    autobusem z Prahy do Brna?  

4. I. Do práce jezdím občas na kole a občas  tramvají. 
II. Nikdy nesmíš kouřit     na tramvaj? 
III. Proč se díváš      v tramvaji ani v metru. 

Námět k dalšímu procvičování 7. pádu a slovní zásoby (názvy jídel): 
Vybraní žáci vymýšlí hádanky.  
Např.: Do mísy dám dva hrnky mouky, jedno vejce, sůl, jeden hrnek mléka a kypřicí prášek do 
pečiva. Umíchám těsto a dám ho na plech. Nakrájím různé druhy zeleniny – rajčata, papriky, pórek, 
atd. Zeleninu dám na těsto, navrch nasypu strouhaný sýr a peču asi 35 minut.  
Děti hádají a odpověď zapisují v češtině: 
Tomáš peče _____[zeleninovou pizzu]. 
Petra vaří _____ [smažený sýr s tatarkou] a s bramborem. Atd. 
Modifikujte cvičení podle aktuálních dovedností dětí ve skupině. Procvičujte slovesa: vařit, péct, 
smažit, grilovat, opékat, (ohřívat)… a názvy nových jídel. 
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b) Zakroužkuj 7. pád, jednotné číslo. 
 

 GRAMATIKA 3 

Minulý čas 
 

• Cvičení 6 

Doplň tabulku. 

To bude příští týden. | To bylo včera. | To bude příští měsíc. | To bylo minulý měsíc. | To bude 
příští rok. | To bude zítra. | To bylo loni. | To bylo minulý týden. 

Květen 2010 

Po 1 Po 8 Po 15 Po 22 Po 29 
Út 2 Út 9 Út 16 Út 23 Út 30 
St 3 St  10 St 17 St 24 
Čt 4 Čt 11 Čt 18 Čt 25 
Pá 5 Pá 12 Pá 19 Pá 26 
So 6 So 13 So 20 So 27 
Ne 7 Ne 14 Ne 21 Ne 28 

 

Kdy to bylo?  

 

Dnes je 10. 5. 2010. 

Kdy to bude? 

9. 5. 2010 To bylo včera. 11. 5. 2010  

5. 5. 2010  18. 5. 2010  

5. 4. 2010  9. 6. 2010  

5. 4. 2009  9. 6. 2011  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

K vypracování cvičení použijte obrázek kalendáře. Výchozí den pro vypracování cvičení je 10. 5. 
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 GRAMATIKA 4 

DĚLAT → DĚLA–L/LA/LO 
(plavat → plava–l/la/lo…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

BÝT* → BY–L/LA/LO… 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Veďte děti k tomu, aby doplnily tabulku na základě čtení textu (Minulý týden ve středu…), neikoliv 
však mechanicky. Postupujte např. takto: Nechte děti číst text. Potom je požádejte, aby z textu 
vypsaly na kartičky slovesa. Následně děti tato slovesa doplňují/píší zpět do tabulky. Koncovky 
slovesných osob lze dále upevňovat např. pomocí následujícího cvičení. Nakopírujte sadu obrázků 
on, ona, ono… (viz tabulka), napište na kartičky různá slovesa ve tvaru 3. osoby jednotného 
a množného čísla (kreslil, běhala, esemeskovali, narodily se…). Dejte dětem sadu obrázků a sadu 
kartiček. Děti spojují obrázky se slovesy. 
 
Kontrastivní práce s jazyky: 
Upozorněte děti na prostředky, kterými vyjadřujeme minulost v češtině a na prostředky, kterými 
vyjadřujeme minulost v českém znakovém jazyce.  
V českém jazyce vyjadřujeme obvykle minulost přímo na tvaru slovesa – změnou slovesného tvaru 
(dělal, běhala…). V českém znakovém jazyce vyjadřujeme minulost pomocí specifického znaku, 
který v přepisu výpovědí v českém znakovém jazyce označujeme jako „MIN“ (podle MACUROVÁ,  
A.: Poznáváme český znakový jazyk IV. (Vyjadřování času.). In Speciální pedagogika. 2003, roč. 11, č. 
5, s. 89–98. Např.: ON „MIN“ BĚHAT). 
 
Upozorňujeme:  
Budoucnost je v uvedených příkladových větách v ČZJ (dále v textech určených ke čtení a ve 
cvičeních v této i v následujících lekcích) vyjádřena vždy lexikálně: znaky ve funkci příslovcí času – 
VČERA, MINULÝ TÝDEN, MINULÝ ROK a znakem pro vyjádření minulosti „MIN“, nebo jen znakem 
pro vyjádření minulosti („MIN“). V této souvislosti jen podotýkáme, že v ČZJ se lexikální signály pro 
minulost nemusí pojit s každým slovesem (pozn. autorek: nemusí být artikulovány v každé výpovědi 
mluvčího, jejíž děj je situován do minulosti). Lexikálním signálem času vytvoříme určitý časový 
rámec, k němuž se vztahují všechna slovesa až do okamžiku, kdy je vytvořen, opět lexikálním 
signálem času, rámec nový, odlišný od prvního. (K tomu blíže viz MACUROVÁ, A.: Poznáváme český 
znakový jazyk IV. (Vyjadřování času.). In Speciální pedagogika. 2003, roč. 11, č. 5, s. 89–98.) Děti se 
však v rámci předkládané učebnice s tímto typem zasazení promluvy do dějového rámce v ČZJ 
nesetkají. 
 

Pro fixaci tvaru pomocného slovesa být a jeho koncovek pro slovesnou osobu postupujte obdobně 
jako ve výše uvedeném cvičení: Nakopírujte sadu obrázků (on, ona, ono…), napište na kartičky tvary 
slovesa BÝT ve tvaru 3. osoby čísla jednotného a množného (byl, byla, byli, byly…). Dejte dětem 
sadu obrázků a sadu kartiček. Děti spojují obrázky se slovesy.     
 
Upozorňujeme: 
V této fázi výuky nepředstavujeme pravidlo pro koncovku slovesné osoby v minulém čase pro 
neživý podmět věty (Na obrázku byla postel. Na stole stála váza…). Můžete vyložit a procvičit teď, 
popř. později.   
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• Cvičení 7 

a) Napiš do prázdného pole správné sloveso. 

1. Je ráno 8:30. Sandra snídá. Včera v 8:30 ráno _____[nesnídala],  běhala v parku. 
snídá | nesnídala 
2. Minulý týden _____[byl] Petr na Slovensku. Tento týden _____[je] v Itálii.          
je | byl 
3. Monika s Pavlem _____[studovali] loni na střední škole. Letos _____[studují] na vysoké škole. 
studujou | studovali 
4. Dnes Martin _____[připravuje] oříškový dort, včera _____[připravoval] pizzu. 
připravuje | připravoval 
5. Maminka s tatínkem _____[byli] včera v divadle, dnes _____[jsou] v kině. 
jsou | byli 
6. Sestra teď  _____[bydlí] v Brně. Předtím _____[bydlela] v Olomouci. 
bydlela | bydlí  

 
b) Spoj, co k sobě patří.  

Správné řešení: 
Vanda a Věra   byly včera v posilovně. 
Pepa a Filip   nebyli v posilovně, byli v bazénu. 
Fanda    nebyl minulý týden ve škole, Fanda byl nemocný. 
Sandra    byla s odpoledne s maminkou v obchodě a nakupovala. 
Kdo     byl večer v kině? 
Naše dítě   nebylo nemocné, chodilo do školy.  

 

• Cvičení 8 

Podívej se na video. Sandra vypráví, co včera dělali Jakub, Magda, Monika a Mirek. 
a) Dokresli ručičkové hodiny. 
b) Dopiš do tabulky správná slovesa. 

Co dělal / dělala / dělali včera? 

 Jakub  Magda  Monika a Mirek 

 vstával _____[se česala/česala se] _____[snídali] 

 _____[plaval] _____[pracovala v 
restauraci] 

_____[se učili] 

 _____[cvičil v posilovně] _____[ležela v posteli a 
odpočívala] 

_____[byli v kině]  

 _____[díval se na 
dobrodružný film] 

_____[chatovala] _____[venčili psa] 
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 GRAMATIKA 5 

JÍST* → jed–l/la/lo… 
MÍT* → mě–l/la/lo… 
JÍT* → še–l/la/lo… 
ČÍST* → čet–l/la/lo… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Pokud máte pocit, že děti mají s tvořením L-participia stále problém, okopírujte některý z textů 
z předcházejících lekcí a nechte ho děti transformovat z času přítomného do minulého. 
Vhodný je např. tento text (Lekce 3):  

V organizaci Pevnost 
Na obrázku je sympatický mladý neslyšící muž. Jmenuje se Petr. Petr je vysoký a plnoštíhlý. Žije a 
pracuje v Praze. Petr řídí organizaci Pevnost. Petr je v práci každý den. Ve všední dny pracuje 
v kanceláři a o víkendu učí znakový jazyk. Když nepracuje, cestuje.  
V kanceláři pracuje taky sekretářka Jana. Jana je slyšící. Často telefonuje, esemeskuje nebo             
e-mailuje. Jana studuje na vysoké škole.  
V Pevnosti pracujou ještě Martin, Vendula a Jakub, učí znakový jazyk jako Petr. Martin je vždycky 
veselý, vtipný a chytrý. Znakový jazyk učí 2x týdně, v úterý a ve středu večer. Vendula je šikovná 
a pracovitá. Jakub je taky dobrý učitel. Je trpělivý, hodný, ale někdy je přísný. Znakový jazyk učí 
v pondělí odpoledne a večer, ve čtvrtek a v pátek odpoledne. 

 

 
Zhlédněte komentář v českém znakovém jazyce, nebo vysvětlete nepravidelnost tvarů některých 
českých sloves pro vyjádření minulosti (jíst→jedl, mít→měl, číst→četl…). Nepravidelný tvar slovesa 
pro vyjádření minulosti si děti musí zapamatovat formou drilu. Ve slovníčku (zpětně) vyhledejte 
slovesa, která v minulém čase svůj tvar mění (ve slovníčku jsou tato slovesa označená hvězdičkou, 
za slovesem v infinitivu dále uvádíme tvar 3. osoby sg. v minulém čase). Vypište s dětmi slovesa 
s jejich nepravidelnými tvary do prázdných linek v učebnici. Důsledně veďte děti k tomu, aby si 
nepravidelnou formu slovesa v minulém čase osvojily aktivně. Pravidelně děti kontrolujte, zda se 
při učení se nové slovní zásoby učí aktivně všechny nepravidelnosti, které je nutné pro aktivní užití 
slovesa znát. Jednou z možností je důsledné vedení „Slovníčku“ (viz Lekce 3 a 4). Do slovníčku 
zapisujte nepravidelná slovesa včetně jejich nepravidelností ve tvaru pro vyjádření minulosti. 
Slovníček se slovesy je však též možné vést v rámci již zmiňované „Gramatiky do kapsy“. 
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• Cvičení 9 

Pomůžeš Sandře vyluštit křížovku? Najdeš všechna nepravidelná slovesa*? Vypiš je do tabulky. 

infinitiv    přítomný čas (ON)   minulý čas (ON)   

číst    čte     četl 
_____[jíst]   _____[jí]    _____[jedl] 
_____[jet]   _____[jede]    _____[jel] 
_____[jít]   _____[jde]    _____[šel] 
_____[mít]   _____[má]    _____[měl] 
_____[pít]   _____[pije]    _____[pil] 
     

Tajenka: 
Co  _____[je to životopis?] 

 
b) Umíš odpovědět na otázku? Ne? Podívej se do slovníku v učebnici. 

 
• Cvičení 10 

Hraj s počítačem. Doplňuj minulý čas. 

 

 GRAMATIKA 6 

DĚLAT → DĚLALA JSEM, DĚLAL JSI… 
(plavat → plavala jsem, plaval jsi…) 
(být*→ byla jsem, byl jsi) 
 
venčit: _____[Venčil/a jsi] včera odpoledne psa? 
učit se: _____[Učil/a jsem se] celý den. Ty _____[ses neučil/a]? 
být: Minulý měsíc _____[jsme byli] v Egyptě. 
opalovat se / plavat: _____[Opalovali jsme se] a _____ [plavali jsme] v moři. 
narodit se: Já _____[jsem se narodila] v Hradci Králové a kde _____[jste se narodili] vy? 

 

 

 

 

 

 
 

Upozorňujeme: 
Upozorněte děti na tvoření minulého času u sloves s reflexivním se (učit se, narodit se, smát se…) 
ve 2. osobě sg. (učil ses, narodil ses, smál ses nikoliv učil jsi se…). Popřípadě procvičte, aby si tento 
jev děti fixovaly. 
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• Cvičení 11 
 
Správné řešení: 
1. Moje starší sestra měla narozeniny. 
2. Minulý měsíc jsme slavili narozeniny.   
3. Připravovali jsme veliké pohoštění. 
4. Na oslavu jsem se moc těšila. 
5. Proč jste nebyli na oslavě? 
6. Neměli jste čas? 
7. Jaké je tvoje oblíbené jídlo?  
8. Jedl jsi obložené chlebíčky se šunkou a sýrem? 
9. Co jste pili? 
10. Jak jste se měli? 
 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 12 

Hraj s počítačem. Doplňuj minulý čas. 
 
 

• Cvičení 13 

Vyber správné slovo (slova). 
 
1. Kde _____[jste byla] včera večer? 
a) jste měla 
b) jste byla 
c) byla jste 

2. _____[Měl jste] narozeniny včera, nebo předevčírem? 
a) Měl jste   
b) Jste měl 
c) Byl jste 

3. V pátek _____[jsem nebyl] v práci, _____[byl jsem] s bratrem v nemocnici. 
a) jsem byl    a) byl jsem 
b) jsem měl    b) neměl jsem 
c) jsem nebyl    c) nebyl jsem 

Doporučujeme: 
Předtím než s dětmi budete zpracovávat toto cvičení, připomeňte si pozici přivlastňovacího 
zájmena ve větě před substantivem. Upozorněte děti na to, že pokud se k podstatnému jménu 
(kromě přivlastňovacího zájmena) váže také přídavné jméno, platí tento slovosled: přivlastňovací 
zájmeno – přídavné jméno – podstatné jméno.  
Ukažte pravidlo např. na těchto větách: 
Jaký je tvůj oblíbený film? 
Proč tady není její sympatický muž? 
Jaké je její oblíbené jídlo? 
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4. _____[Byli jsme] v Egyptě, _____[měli jsme se] dobře. 
a) Jsme měli    a) se měli jsme 
b) Byli jsme    b) měli jsme se 
c) Měl jsem se    c)jsme měli se 
 
5. _____[Měli jste] zpoždění, nebo ne? 
a) Jste měli 
b) Byli jste 
c) Měli jste 

6. Kdy a kde _____[jsi měl] svatbu? 
a) jsi měl 
b) měl jsi 
c) byl jsi 

  7. _____[Nebyl jsem] doma celý týden. Moc se těším na maminku i na bratra. 
a) Jsem neměl 
b) Neměl jsem 
c) Nebyl jsem 

8. Nesnídal jsem, protože _____[jsem neměl] hlad. 
a) jsem měl 
b) jsem neměl 
c) jsem byl   

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 14 

a) Sandra vypráví, jaké to včera bylo v restauraci. Pomoz jí doplnit slovesa v minulém čase. 
 
Včera (my – být) jsme byli v restauraci. (my – mít)_____[Měli jsme] velký hlad a velkou žízeň. 
Maminka (jíst)_____[jedla] smažený sýr s bramborem. Tatínek (mít)_____[měl] maso, rýži 
a houbovou omáčku. Já (mít)_____[jsem měla] pizzu, sestra a bratr (jíst)_____[ jedli] zeleninovou 
polévku a špagety se sýrem. Já a sestra (pít)_____[jsme pily] džus, bratr, tatínek a maminka 
(pít)_____[pili] minerálku. Potom tatínek (otevřít)_____[otevřel] jídelní lístek a (číst)_____[četl]: 
jahodová zmrzlina, citrónová zmrzlina, zmrzlinový pohár se šlehačkou... Já (mít chuť)_____[jsem 
měla chuť] na zmrzlinový pohár s ovocem, maminka a sestra (mít chuť)_____[měly chuť] na 
palačinku se šlehačkou. Bratr (mít)_____[měl] banán v čokoládě. A tatínek? (mít chuť)_____[Neměl 
chuť] ani na zmrzlinu, ani na palačinku, ani na banán v čokoládě. (pít)_____[Pil] kávu s mlékem 
a (být)_____[byl] úplně spokojený!          

Předtím než s dětmi začnete zpracovávat toto cvičení, zopakujte si slovesa s vazbou mít (mít 
zpoždění, mít hlad, mít žízeň – viz Gramatika Lekce 3). Ve cvičení 11 v této lekci se děti setkaly 
s vazbou mít narozeniny. Podívejte se s dětmi do slovníku na DVD a hledejte další nové vazby (mít 
svatbu, mít chuť na – upozorněte děti na předložku, se kterou se slovesná vazba pojí). Zkuste 
s dětmi vytvářet věty v prézentu se spojeními: mít čas, zpoždění, sraz, žízeň, svatbu, narozeniny atd. 
Potom stejné věty transformujte do minulého času. Pokračujte cvičením 13. Objasněte dětem cíl 
cvičení. Úkolem dětí je rozhodnout, zda do věty patří sloveso mít nebo být; tvary sloves jsou 
uvedeny v minulém čase, proto je též důležité dávat pozor na slovosled ve větě.  
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b) Podívej se na jídelní lístek. Napiš, jak se co jmenuje. 

c) Napiš, jaké je tvé oblíbené jídlo. 
    Co musíš koupit, abys to jídlo mohl připravit? 
 
 
 

 

 

 

• Cvičení 15 

Vyber správné sloveso. 

Moje babička už nežije. Žila / [Narodila se] 12. 7. 1937 v Hradci Králové. Když byla svobodná, 
[jmenovala se] / vdala se Růžena Malá. V roce 1958 [se vdala] / se oženila a začala se jmenovat 
Novotná. V roce 1959 se s dědečkem [stěhovala] / rozvedla do Prahy. S dědečkem žila v Praze od 
roku 1958 do roku 1971. Potom se s dědečkem stěhovala / [rozvedla]. 
Babička měla / [byla] neslyšící. Do základní školy [chodila] / šla v Hradci králové. Od roku 1951 do 
roku 1955 [studovala] / žila na učňovské škole v Hradci Králové. Potom byla / [pracovala] jako 
švadlena. Od roku 1996 [byla] / pracovala v důchodu. 

 

• Cvičení 16 

Pomoz Sandře doplnit správné sloveso ve správném tvaru. 

rozvést se | narodit se | být v důchodu | mít svatbu | vdaná | rozvedený/á | ženatý  

1. Maminka se rozvedla s tatínkem, když jsem byl malý kluk. 
2. Sestra Lenka _____ [měla svatbu] v roce 2005.  
3. Bratr je _____[ženatý]. S manželkou Evou měl svatbu v roce 2009. 
4. Teta _____[se narodila] v Praze. Nemá manžela, je _____ [rozvedená] a od roku 2006 žije s dcerou 
Pavlou v Brně.  
5. Babička _____[byla/je vdaná] celý život, nikdy se nerozvedla. 
6. Babička už nepracuje. _____[Je v důchodu]. 

 

• Cvičení 17 

Had sežral větu. Ztratily se koncovky. Napiš všechna slovesa v minulém čase.  

kdy – rozvést se – tvoje maminka – s - tatínek   
moje – sestřenice – chodit – na – základní – škola – v – Plzeň  
bratranec – navštěvovat – střední škola – v – Brno 
(ty) – mít chuť – na – zmrzlina – nebo – na – dort 

Doporučujeme: Nejprve požádejte děti, aby ve slovníku (v této učebnici) našly sloveso jíst 
a vytvořily jeho celé paradigma (v přítomném i minulém čase). Toto cvičení lze připravit v lehčí či 
těžší variantě, hravou formou. Děti např. do předem připravených tabulek doplňují písmena apod. 
Potom zpracujte cvičení 14. Nakonec zkuste text v minulém čase (14a)) transformovat do prézentu. 
Upozorněte děti na to, že kromě transformace sloves je nutné transformovat některá příslovečná 
určení času např.: Včera jsme byli… apod. 
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kam – (vy) stěhovat se 
teta – se – strýc – žít – v – Hradec Králové 

 GRAMATIKA 7 

Odkdy…? – Dokdy…? 

Kdy se vdala moje maminka?  _____[V roce] 1980. 
Odkdy žila s tatínkem ve Zlíně?  _____ [Od roku] 1980. 
Dokdy žila s tatínkem ve Zlíně?   _____ [Do roku] 1986. 
Odkdy dokdy žila s tatínkem ve Zlíně?  _____ [Od roku] 1980 _____[do roku] 1986. 
 

 
• Cvičení 18 

a) Sandra zapsala informace o své tetě. Čti text. 
 
Jméno: Novotná 
Příjmení: Věra 
Rok narození: 1964 
Vzdělání:  
1980 – 1984  Střední odborné učiliště, Hradec Králové (obor cukrář) 
1994   Kurz malování 
Zaměstnání: 
1989 – 1991  Cukrárna Sladká Monika (Praha) – cukrářka  
1992 – dodnes Sociální úřad – Praha 5 – jednoduché práce na počítači 
Koníčky: malování 
 

b) Spoj otázku a odpověď. 

Správné řešení: 
Kdy se narodila moje teta?      V roce 1964. 
Odkdy dokdy chodila na základní školu?    Od roku 1970 do roku 1979. 
Odkdy dokdy studovala na učilišti?     Od roku 1980 do roku1984. 
Odkdy pracuje na sociálním úřadě?     Od roku 1992. 
 
 
c) Napiš odpověď. 
 
Kdy začala teta studovat na učilišti?    _____[V roce 1980.] 
Jak dlouho pracovala v cukrárně?    _____[1 rok.] 
Dokdy pracovala v cukrárně?     _____[Do roku 1991.] 
Dokdy pracovala na úřadě?     _____[Na úřadě pracuje dodnes.]  
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Do přehledu předložek doporučujeme doplnit a ujasnit distribuci předložek v/ve a na.  
chodit do školy, mateřské školy / školky 
chodit na základní školu, střední školu, učiliště/střední odborné učiliště (Kam? – 4. pád) 
studovat na střední škole, na učilišti, na vysoké škole (Kde? – 6. pád) 
 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Po zpracování tohoto cvičení s dětmi diskutujte o systému škol v České republice. Zjišťujte, jaké typy 
škol znají, jak funguje povinná školní docházka, jak se liší délka docházky do mateřské, základní, 
střední školy pro neslyšící děti od povinné školní docházky u slyšících dětí atp. Vysvětlete si pojmy: 
žák x student. Vytvořte si plakát škol (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU…). Můžete využít fotky – nejlépe obrázky škol, 
které sídlí ve městě, ve kterém děti chodí do školy. Na plakát zaneste co nejvíce informací o daném 
typu školy. Např. OBR JAMU (Brno): To je vysoká škola. / Studuješ na vysoké škole? – Jsi student. / 
Na vysoké škole studují dospělí lidé. Musí mít maturitu. Doplňte dětem novou slovní zásobu, nebo 
vycházejte z aktuálních znalostí dětí. Informace na plakátu nemusí být úplné. 

 

 

 

 

 GRAMATIKA 8 

Spojky: …, protože … – …, proto … 
Chodí do posilovny nebo jezdí na kole, _____[protože] rádi sportujou. 
Rádi sportujou, _____[proto] chodí do posilovny nebo jezdí na kole. 
Vlasta studuje na střední škole v Praze, _____[protože] chce být zubní technik. 
Chce být zubní technik, _____[proto] studuje na střední škole v Praze.  

  

 
 

 
 

 
 

• Cvičení 19 

Napiš jinak. 

Nemá ráda maso, proto je vegetariánka. 
Je vegetariánka, protože nemá ráda maso. 

1. Je líný, proto nerad chodí do práce. 
[Nerad chodí do práce, protože je líný.] 
2. Chce být veterinářka, proto studuje na vysoké škole. 
[Studuje na vysoké škole, protože chce být veterinářka.] 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte, jak se daná souvětí překládají do českého znakového jazyka. Hledejte ekvivalentní výrazy 
v českém znakovém jazyce pro české spojky protože a proto. 
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3. Příští týden bude mít narozeniny, proto bude připravovat pohoštění. 
[Bude připravovat pohoštění, protože bude mít příští týden narozeniny.] 
4. Pracuje jako veterinářka, protože má ráda zvířata. 
[Má ráda zvířata, proto pracuje jako veterinářka.] 
5. Helena s Magdou budou péct dort, protože Sandra bude mít narozeniny. 
[Sandra bude mít narozeniny, proto Helena s Magdou budou péct dort.] 
6. Nemůžeš pracovat, protože jsi nemocný. 
 [Jsi nemocný, proto nemůžeš pracovat.] 

  
 • Cvičení 20  

Doplň správné slovo: protože / proto. Nezapomeň na čárku (,) ve větě. 

Správné řešení: 
Mám neslyšící sestru    , proto  se učím znakový jazyk. 
Věra a Pavel chtějí umět česky   , proto   chodí na kurz. 
Ty nejíš maso     , protože  jsi vegetarián? 
Helena měla narozeniny   , proto  připravovala pohoštění. 
Vy máte průkazku ZTP    , protože  jste neslyšící? 
Petr jezdí do práce každý den autobusem , protože nemá auto. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Pokud ve výuce spolupracujete s neslyšícím kolegou, před cvičením č. 20 zařaďte toto cvičení: 
Napište na tabuli podobné věty jako jsou uvedené ve cv. 20. Místo spojek (proto, protože) udělejte 
prázdné bubliny. Požádejte neslyšícího kolegu, aby věty dětem překládal (včetně spojek). Děti do 
bublin doplňují spojky na základě toho, co ukazuje v ČZJ. 
 
Po zpracování cvičení 20 lze látku procvičit prostřednictvím překladového cvičení. Vytvořte soubor 
souvětí se spojkami proto, protože. Požádejte neslyšícího kolegu, aby je dětem ukazoval v ČZJ. Děti 
překládají souvětí z ČZJ do ČJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Náměty k dalšímu procvičování koncovek 7. pádu sg. (překladové cvičení, opakování): 
Pokud ve výuce spolupracujete s neslyšícím kolegou, vytvořte seznam různých vět/spojení 
s předložkou s (pizza se sýrem / smažený sýr s tatarkou… // Sestra žije s manželem v Ostravě / Teta 
se rozvedla se strýcem… / Veronika chatuje s Magdou…). Neslyšící kolega ukazuje dětem 
věty/spojení v ČZJ. Děti překládají věty/spojení z ČZJ do češtiny. 
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Jakub Musil, 29 let, kuchař  

Jmenuju se Jakub Musil. Narodil jsem se 12. 5.1985 v Ostrohu. 
 
Mám staršího bratra a mladší sestru. 
 
Žiju s maminkou a se sestrou v centru Brna. 
 
Bratr s námi nežije. 
 
Je ženatý a bydlí s manželkou Lenkou v Ivančicích. 
 
Sestra je svobodná. 
 
Maminka se s tatínkem rozvedla, když jsem byl malý kluk. 
 
V Ostrohu jsme se sestrou chodili do školky. 
 
V roce 1991 jsme se stěhovali do Brna, protože jsem začal chodit do školy pro neslyšící. 
 
Do základní školy jsem chodil od roku 1991 do roku 2000.  
 
Od roku 2000 do roku 2004 jsem studoval na učilišti v Praze (obor kuchař). 
 
Moje sestra studovala na střední škole. Bratr je zámečník.  
 
Rád fotografuju a rád se dívám na dobrodružné filmy s titulky. 
 
S bratrem, s jeho manželkou a se sestrou jdeme občas do kina. 
 
Rád chodím do Divadla Neslyším. 
 
Moje oblíbené jídlo je smažený sýr s bramborem a tatarkou.  
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• Cvičení 21 

Doplň do dotazníku informace, které chybí. 

Jméno:   Jakub  
Příjmení:  _____[Musil] 
Rok narození:  _____[12. 5. 1985] 

Vzdělání: 
1991 – 2000  _____[Základní] škola pro sluchově postižené (Brno) 
2000 – 2004  Střední odborné učiliště, obor _____[kuchař] (_____[Praha]) 

Koníčky:  _____[dobrodružné filmy], fotografování, kino, _____[divadlo] 

Oblíbené jídlo:  _____[smažený] sýr _____[s bramborem a tatarkou] 
 

 
• Cvičení 22 
 
Čti text (Jakub Musil, 29 let, kuchař) a dopiš otázku. 

1. Kdy _____[se Jakub Musil narodil]? Jakub Musil se narodil 12. 5. 1985. 
2. Má Jakub _____[bratra nebo sestru / sourozence]? Jakub má bratra i sestru. 
3. Jeho maminka _____[je rozvedená]? Ano, jeho maminka je rozvedená. 
4. Kdy _____[se rozvedla]? Jeho maminka se rozvedla, když byl Jakub 
 malý kluk.     
5. Proč _____[se Jakub stěhoval do Brna]? Protože tam začal chodit do školy pro  
 neslyšící. 
6. Je Jakub _____ [neslyšící]? Ano, Jakub je neslyšící.   
7. Jaké _____[jídlo má Jakub rád]? Jakub má rád smažený sýr. 
8. Co _____[dělá Jakub rád]? Jakub rád fotografuje a rád se dívá na 
 dobrodružné filmy s titulky.  

 

 

Jakub připravoval narozeninovou oslavu 
Na jaře měl Jakub narozeniny. Oslava byla 16. 5. v sobotu večer. Je kuchař, proto pro všechny  
připravoval velké pohoštění. Narozeniny slavil s bratrem a jeho manželkou, se sestrou, s Magdou, 
s Petrem, s Monikou a s Mirkem. 

Doporučujeme: 
Rozstříhejte text na jednotlivé věty. Nechte děti věty složit tak, jak si myslí, že jdou v textu za 
sebou. Cvičení může mít několik správných řešení. Nechte děti samy vysvětlit, jak úkol vyřešily, 
proč věty řadily daným způsobem. Diskutujte o správnosti jejich řešení. Vysvětlete si základní 
strukturu vyprávění o sobě / klasického životopisu. [a) jméno, b) místo a datum narození, c) stručné 
informace o svém vzdělání, d) stručné informace o rodině, e) koníčky, zájmy, oblíbené jídlo…] 
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Monika s Mirkem jí rádi italské jídlo, proto pekl pizzu. Magda je vegetariánka, nejí maso, proto 
udělal zeleninový salát s vejcem.  

Jakub měl chuť na zmrzlinu, proto připravoval zmrzlinový pohár se šlehačkou a ovocem. 
Sestra a bratr milujou čokoládu, proto pekl oříškový dort s čokoládou. Na stole byly taky obložené 
chlebíčky se šunkou, protože ty přece nesmí chybět na žádné české oslavě! Všichni na oslavu rádi 
vzpomínají, protože tam byla zábava a dobré jídlo!       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cvičení 23 

Přečti si text a rozhodni, jestli je to pravda. ANO, nebo NE ? 

1. Na oslavě bylo 7 lidí.        ANO [NE] 
2. Magda nemá ráda maso.       [ANO] NE 
3. Jakub připravoval zeleninový salát, protože Magda je vegetariánka.  [ANO] NE 
4. Jakub pekl čokoládovo-oříškový dort, protože jeho sestra a bratr milují zmrzlinu. 
          ANO [NE] 
5. Jakub pekl pizzu, protože Monika a Mirek byli v Itálii.    ANO [NE] 
6. Jakub se narodil na jaře.       [ANO] NE 
 

 

 
 

• Cvičení 24 

Vyplň Sandřinu průkazku ZTP. 
 
Ztratila jsem průkazku ZTP. Musela jsem s maminkou na sociální úřad a tam jsme poprosili paní 
úřednici, aby mi vystavila novou kartičku. Na kartičku jsem musela hned napsat osobní údaje. Na 
řádek za jméno: …. jsem napsala Sandra, na řádek za příjmení… jsem napsala Novotná. Pak tam bylo 
napsáno rodné příjmení…, nevěděla jsem, co to znamená, ale maminka mi hned poradila. 
Rodné příjmení, to znamená příjmení, které dostaneme po svých rodičích. (Můj tatínek se jmenuje 
Novotný, já se jmenuju Novotná, mé rodné příjmení je Novotná.) ALE! Rodné příjmení mojí maminky 
bylo Malá. 

Doporučujeme: 
Před zahájením čtení textu se dětí ptejte: Kdy má Jakub narozeniny? Víme, že Jakub je kuchař. Co 
myslíš/te, jak by mohla vypadat Jakubova oslava narozenin? Jak bude vypadat pohoštění? Připraví 
pohoštění Jakub sám nebo půjde s přáteli do restaurace? Nechte děti diskutovat…, nebo je rozdělte 
do skupin a požádejte je, ať stůl s pohoštěním (s jídly, která Jakub připraví) nakreslí a jídla popíší 
v češtině. Pak je nechte, aby svůj „plakát jídel“ (nakreslený stůl) prezentovaly ostatním. 
Následně text čtěte. Děti mohou porovnávat „plakáty jídel“ a zjišťovat, kdo byl nejblíže pravdě.  
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Na posledním řádku bylo napsáno rodné číslo. Rodné číslo je napsané na našem rodném listě, je to 
naše speciální číslo, nikdo jiný takové číslo nemá. Je dlouhé, ale maminka mi říkala, že bych si ho  
měla zapamatovat, protože ho budu často psát do různých dokumentů. Musí být napsané i na 
kartičce ZTP. Moje rodné číslo je: 965923/0302.  
 

b) Pamatuješ si své jméno, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Cvičení 25 

a) Čti text.  
 
Jméno: Tamara  
Příjmení: Smutná 
Rodné jméno: Karpíšková 
Rok narození:  1978 
Místo narození: Beroun 
 
Vzdělání: Střední škola (obor učitelka v mateřské škole), Beroun 
Zaměstnání:  
1998 – 2002 učitelka v mateřské škole (Praha) 
2002 – 2003 vychovatelka na internátu (Olomouc) 
 
Koníčky: 
vaření, sport 
 
Další informace: 
2004 svatba 
2005 dcera Lída 
 
 
 
 
 

 

Další podobné aktivity s dětmi: 
a) Pokud to jde, zkuste opatřit kopii svého rodného listu, popř. kopii jiných rodných listů, popř. 
požádejte rodiče o kopie rodných listů dětí. Čtěte zaznamenané informace v rodném listě; 
diskutujte, co znamenají; vysvětlete dětem údaje, které neznají. 
 
b) Napište na kartičky tyto údaje: 
Jméno; Příjmení; Místo narození; Adresa bydliště; Datum narození; Vzdělání; Zaměstnání; Koníčky; 
Anna; Rosecká; Rakovník… 
 
Děti přiřazují dvojice: Jméno – Anna, Místo narození – Rakovník… 
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b) Doplň slova do vyprávění. 
 
Paní Smutná _____[se narodila] v roce 1978 v _____[Berouně]. _____[Studovala] na střední škole. 
_____[Od roku] 1998 do roku 2002 pracovala _____[jako] učitelka v mateřské škole. V roce 2002 
_____[se přestěhovala] do Olomouce. Tady pracovala jako _____[vychovatelka na internátě]. 
Jarmila _____[ráda] vaří a také ráda sportuje. Když _____[má] čas, jde do posilovny nebo 
_____[jezdí] na kole. Od roku _____[2004] je vdaná. _____[Má] jedno dítě.  

 

 

• Cvičení 26 

a) Sandra vypráví o bratrovi. Dopiš části vět. 

 
Můj bratr se narodil _____[v roce 1984 v Olomouci]. _____[Na základní školu] chodil taky 
v Olomouci. V roce 1999 _____[se s maminkou a tatínkem] stěhoval do Prahy. V Praze začal studovat 
na střední škole. _____[Je pilný] a rád se učí, _____[proto studoval na vysoké škole]. Na vysoké škole 
studoval _____[do roku 2008]. Dnes pracuje _____[jako lékař v nemocnici]. Je svobodný. Rád 
fotografuje a _____[občas rád vaří]. _____[Jeho oblíbené jídlo je] zeleninová pizza se sýrem.   

b) Napiš o sobě jednoduché vyprávění. 

Narodil/a jsem se… 

 

• Cvičení 27 

Chceš jít do knihovny? Musíš mít průkazku. Vyplň ji. 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Nechte děti číst text o paní Tamaře. Potom si s dětmi povídejte o tom, jaké informace můžou 
z textu vyčíst.  
 
Dále se ptejte v ČZJ: Jaké bylo příjmení tatínka a maminky paní Tamary? / Jak se jmenuje její 
manžel? / Kdy se paní Tamara stěhovala z Prahy do Olomouce? / Kolik má dětí? / Jaké má asi 
příjmení dcera Lída? atd. Potom zpracovávejte část b). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 190 Lekce 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 8) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 a) Spoj. b) Napiš správný tvar slova. 
c) Napiš správný tvar slova. 

 přídavná jména (typ -ový); časování 
slovesa JÍST (přítomný čas)  

Cvičení 2 Hraj s počítačem.  základní formy 7. pádu j. č. (M, F, N) 

Cvičení 3 a) Napiš správný tvar slova. 
b) Čti text. Porovnej informace 
zapsané v textu s obrázkem. 
c) Zapiš rozdíly.  

 nová slova (jídlo, názvy jídel, pití); 
přídavná jména (typ -ový); základní 
formy 7. pádu j. č. (M, F, N) 

Cvičení 4 Doplň části vět.  základní formy 7. pádu j. č. (M, F, N) 

Cvičení 5 a) Spoj, co k sobě patří. 
b) Zakroužkuj. 

 základní formy 7. pádu j. č. (M, F, N); 
opakování (předložky, pády) 

Cvičení 6 Vyber a napiš.  příslovečná určení času (včera, minulý 
týden, loni…) 

Cvičení 7 a) Vyber a napiš. b) Spoj.  minulý čas (l-ové participium) 

Cvičení 8 a) Dokresli podle videa. 
b) Dopiš podle videa. 

 minulý čas (l-ové participium); 
opakování časové údaje (hodiny)  

Cvičení 9 Vylušti křížovku.  minulý čas (l-ové participium) – 
nepravidelné formy 

Cvičení 10  Hraj s počítačem.  minulý čas (l-ové participium) – 
pravidelné i nepravidelné tvary  

Cvičení 11 Označ číslicí.  pořádek slov ve větě 

Cvičení 12 Hraj s počítačem.  minulý čas (celé paradigma) – 
pravidelné i nepravidelné tvary 

Cvičení 13 Vyber a napiš.  minulý čas slovesa MÍT, BÝT (celé 
paradigma) 

Cvičení 14 a) Napiš správný tvar slova. 
b) Pojmenuj a napiš. 
c) Napiš souvislý text. 

 minulý čas; slovní zásoba (názvy 
sladkostí/dezertů); vlastní produkce 
(opakování nové slovní zásoby, 
4. pádu sg.) 

Cvičení 15 Vyber správnou formu slova.  nová slova (životopis) 

Cvičení 16 Vyber a napiš ve správném tvaru.  nová slova (životopis) 
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Cvičení 17 Napiš ve větě správné koncovky.  opakování 

Cvičení 18 a) Čti. b) Spoj. c) Napiš odpověď.  otázky Odkdy…? – Dokdy…? 

Cvičení 19 Napiš jinak.  spojky (proto, protože) 

Cvičení 20 Dopiš.  spojky (proto, protože) 

Cvičení 21 Čti. Dopiš informace.  strukturovaný životopis (jednoduchá 
forma) 

Cvičení 22 Čti. Dopiš otázku.  tvoření otázky 

Cvičení 23 Čti. Rozhodni ANO – NE.  vysuzování z textu 

   

Cvičení 24 Vyplň.  vyplňování jednoduchého dotazníku; 
nová slova/spojení (rodné příjmení, 
rodné číslo…) – pasivně  

Cvičení 25 a) Čti. b) Doplň slova ve správném 
tvaru do textu. 

 životopis (jednoduchá forma) 

Cvičení 26 a) Dopiš části vět. 
b) Napiš souvislý text. 

 životopis (jednoduchá forma) 

Cvičení 27 Vyplň.  vyplňování jednoduchého dotazníku 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 9  
V Lekci 9 si děti zopakují názvy ročních období, měsíců v roce a naučí se frázově odpovědět na 
otázku Kdy…? (Kdy má narozeniny Pepa, Hanka…? – V dubnu, v lednu, v září…), setkají se se 
způsoby vyjádření následnosti dějů, rozšíří svoji znalost užití předložek místa (k/ke x u x od). 
Následuje probrání forem 3. pádu sg. podle rodové diferenciace podstatných jmen. V lekci klademe 
důraz zejména na procvičení slovesných vazeb se 3. pádem a na otázku uvozenou tázacím 
zájmenem KOMU…?. Komunikačním cílem Lekce 9 je naučit děti zeptat se: kdo má kdy (ve kterém 
měsíci v roce) narozeniny a na danou otázku odpovědět; kdo má narozeniny a kdo komu přeje 
k narozeninám; napsat přání k narozeninám, k svátku; pozvat kamaráda na oslavu svých narozenin, 
reagovat na pozvání (na narozeninovou oslavu); orientovat se v záznamech (vývěsních tabulích) 
o otevíracích / ordinačních / úředních hodinách; zeptat se: kdy je/má otevřeno/zavřeno…    
   
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 9) 
3. pád 

 
 

 

 

 

 

 

 

LEKCE 9 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

Kdy…? (v lednu, 
v únoru…) 
GR2: Odkud…? – 
Kam…? (III.) 
GR3: Komu…? 
GR4: Od kolika…?, Do 
kolika…?, Odkdy…?, 
Dokdy…? 
 

GR2: předložky místa 
(k/ke x u x od) 

měsíce v roce; 
příslovce času (nejdřív, 
potom (pak), nakonec) 
otevírací / úřední / 
ordinační hodiny 
 
 

zjišťování otevírací doby, 
pozvání na oslavu 
narozenin 
… mám narozeniny; chci 
tě/vás pozvat na oslavu 
narozenin; 
rád/a přijdu; děkuju za 
pozvání 
 
akceptace, přitakání 
(ano/OK/jasně/hm…) 
 x odmítnutí (bohužel ne) 
 
gratulace, přání 
k narozeninám, k svátku 
(ukázka typů textů) 
 

GR3: podstatná jména 
3. pád 
 
opakování časů 
(přítomný, minulý, 
budoucí) 
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 GRAMATIKA 1 

MĚSÍCE (leden, únor…) 
 
 

 

 

 

 
• Cvičení 1 
a) Pomoz Sandře vyluštit křížovku. Najdeš v křížovce názvy všech měsíců v roce? (leden, únor…) 
b) Zapiš měsíce postupně za sebou. 
 
Tajenka: 
Kdy máš _____[narozeniny]?  
 
 
• Cvičení 2 

Sandra slaví narozeniny v listopadu. Kdy slaví narozeniny její spolužáci? Napiš měsíc slovem. 

1. 
Laura měla narozeniny 5. 4. Filip měl narozeniny 8. 4. 
Filip a Laura měli narozeniny v dubnu.  
2. 
Ty jsi měla narozeniny 2. 2. Petra měla narozeniny 15. 2. 
Ty a Petra jste měly narozeniny _____[v únoru].  
3. 
Filip slavil narozeniny 4. 3. Adam slavil narozeniny 28. 3. 
Filip a Adam měli narozeniny _____ [v březnu]. 
4. 
Vanda bude slavit narozeniny 23. 6 a Petr 24. 6. 
Budou slavit narozeniny_____[v červnu]. 
5. 
Honza bude mít narozeniny 9. 7., Alena 13. 7. 
Honza a Alena budou slavit narozeniny _____ [v červenci]. 
6. 
Tom a Jana měli narozeniny 16. 2. 
Tom a Jana měli narozeniny____________ [v březnu]. 

V rámci této části gramatiky se žáci učí odpovědět na otázku Kdy…? (v září, v říjnu…). Změny 
koncovek (v 6. pádě) učte děti frázově. Případně vysvětlete, že základní koncovka pro názvy měsíců 
v roce rodu mužského neživotného je -u. Je však nutné zdůraznit, že koncovka -u nekoresponduje 
s lokační funkcí 6. pádu tak, jak jsme ji dětem prezentovali v Lekci 2. Dále uveďte výjimky: 
a) u měkkých forem připojujeme koncovku: -i (prosinec → prosinci, červenec → červenci), 
b) koncovka středního rodu zůstává stejná (září). Upozorněte děti na vynechání vkladného -e- (říjen 
→ říjnu, prosinec → prosinci,…). 
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7. 
Veronika bude slavit narozeniny 17. 10. Lucie bude mít narozeniny 27. 10. 
Veronika a Lucie budou slavit ____________ [v říjnu]. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Cvičení 3 
 
Sandra vymýšlí hádanky. Napiš, kdy to je: v listopadu, v červenci… 
 
1. 
Všichni se na tento měsíc moc těšíme. Slavíme v něm totiž svátek, kterému říkáme Vánoce. Pečeme 
cukroví, kupujeme dárky, zdobíme vánoční stromeček, stavíme Betlém. Připomínáme si narození 
Ježíše Krista. Kdy to je? 
[V prosinci.] 
2. 
Tento měsíc nemám ráda, protože začíná škola. Zajímavé je, že na konci tohoto měsíce začíná taky 
podzim. Podzim začíná přesně 23. den v tomto měsíci. Kdy je to?  
[V září.] 
3. 
Následující dvě hádanky budou trochu obtížnější. Tak pozor!:-) V tomhle měsíci začíná jaro. Ještě ale 
hodně prší a je docela zima.  Občas v něm slavíme svátek, kterému říkáme Velikonoce. Víš, kdy to je? 
[V březnu.] 
4. 
V tomto měsíci je jeden státní svátek. V tento den si připomínáme, že vysokoškolští studenti vyšli 
v roce 1989 do ulic a začali protestovat proti komunistickému režimu v naší zemi. V kterém měsíci 
tenhle státní svátek slavíme? Napovím ti, že je to na podzim. 
[V listopadu.] 

Další náměty pro práci s dětmi: 
Přineste do třídy několik kalendářů. Napište na tabuli (na kartičky) slova svátek a narozeniny. Ptejte 
se dětí, jaký je mezi slovy rozdíl. Ptejte se dětí, jestli vědí, kdy mají narozeniny a svátek jejich rodiče, 
sourozenci. Kdo z dětí neví, ať hledá data svátků v kalendáři; popřípadě doma zjistí, kdy mají 
narozeniny jeho rodiče, sourozenci. Nechte děti, aby si údaje, které zjistí, také zapsaly: Maminka 
má svátek…, Tatínek má svátek…  
  
Pokud chcete, můžete podobnou aktivitu využít pro pěkné sociální klima ve třídě. Nakreslete si 
s dětmi velký letokruh. Potom napište na tabuli data narození všech dětí ve třídě a ptejte se dětí, 
kdo má asi v tento termín narozeniny (hra spočívá v tom, že to z dětí, které má v tomto termínu 
narozeniny, se snaží být co nejvíce nenápadné a nic neprozrazuje). Potom pište do letokruhu: 
V lednu má narozeniny…, V únoru má narozeniny… 
 
Obdobně můžete s dětmi postupovat při zjišťování, kdy má kdo svátek. Děti jmeniny oslavenců 
hledají v kalendáři. Potom je zapisují do letokruhu. Letokruh můžete použít ve třídě jako dekoraci. 
 
Aktivitu se jmény můžete event. rozvést dalším směrem. Ptejte se dětí, jak jim doma říkají a jak je 
jejich jméno zaznamenáno v kalendáři. Pište na tabuli zdrobnělé (domácké) formy různých jmen. 
Požádejte děti, aby uvedly, nebo v kalendáři vyhledaly neutrální formu daného jména. Vysvětlete, 
kdy se používají domácké a kdy neutrální formy vlastních jmen. 
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• Cvičení 4 

Sandře upadly obrázky na zem a pomíchaly se. Co je: NEJDŘÍV / POTOM, PAK / NAKONEC ? 

 

• Cvičení 5 

Co je pravda? Vyber a), nebo b). 

1. 
Teď se musím učit, protože odpoledne chci chatovat s Filipem. 
a) [Nejdřív se budu učit, protože potom chci chatovat s Filipem.] 
b) Odpoledne chci nejdřív chatovat s Filipem a potom se budu učit.   
2. 
Filip bydlí od roku 2006 v Praze. Předtím bydlel v Brně. 
a) Filip bydlel nejdřív v Praze a potom v Brně. 
b) [Filip bydlel nejdřív v Brně, teď bydlí v Praze.] 
3. 
Než přestoupím na tramvaj, jedu autobusem.   
a) Nejdřív pojedu tramvají a potom autobusem. 
b) [Do školy jezdím tramvají a autobusem. Nejdřív autobusem a potom tramvají.] 
4. 
Dnes je 27. 1. Dnes má narozeniny Vanda. Minulý měsíc měla narozeniny Petra. V únoru bude slavit 
narozeniny Filip.  
a) [Nejdřív měla narozeniny Petra, potom Vanda a nakonec bude mít narozeniny Filip.] 
b) Nejdřív měla narozeniny Vanda, potom Petra a nakonec bude mít narozeniny Filip. 
5. 
V poledne budu s Lindou připravovat oběd. Teď musím do supermarketu. Ze supermarketu pojedu do 
cukrárny pro zákusky. 
a) Nejdřív budu s Lindou připravovat oběd, potom jedu do supermarketu a nakonec půjdu do 
cukrárny. 
b) [Nejdřív půjdu do supermarketu, potom do cukrárny a nakonec domů, protože budu s Lindou 
připravovat oběd.]     
6. 
Dnes jsem měla celý den chuť na sladké. K večeři jsem měla palačinku s ovocem, dopoledne zmrzlinu 
a po obědě čokoládu. 
a) Nejdřív jsem jedla palačinku s ovocem, potom zmrzlinu a nakonec čokoládu. 
b) [Nejdřív jsem jedla zmrzlinu, potom čokoládu. Nakonec jsem měla palačinku s ovocem.] 
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GRAMATIKA 2 

ODKUD…? – KAM…? (III.) 
 

 

 

 

 
• Cvičení 6 

Pomoz Sandře doplnit správnou předložku: K / U / OD.    

Kam pojede Sandra o víkendu?  Kde bude Petr 20. 11. ve 13:00?              Odkud přišly Laura a Vanda? 
Pojede _[K] paní Blance.    Petr bude _[U] doktora.               Holky přišly_[OD] ředitele. 
 
Kam musí jít Petr 20. 11.?   Kde bude Sandra o víkendu?   Odkud spěchá Filip?   
Petr musí jít _[K] doktorovi.   Sandra bude _[U] švadleny.   Spěchá_[OD] hospodářky. 

 
b) Pomoz Sandře doplnit správnou předložku: K / U / OD / Z / DO / V / NA    

Kde byl Filip zaplatit oběd?   Kam půjde Petr 20. 11. večer?    Odkud přišly Laura a Vanda? 
_[U] hospodářky.                _[K] babičce a dědečkovi.               Holky přišly_[OD] školníka. 
 
Kam přijdou spolužáci 20. 11. v 17:00?  Odkud spěchá Filip?        Kde bude Sandra o víkendu?        
Přijdou _[DO] McDonalda.                Spěchá_[Z] jídelny.          Sandra bude _[V] Plzni. 
 
 

• Cvičení 7 

Sandra a Laura si píšou esemesky. Sandru zajímá, co bude dělat Laura o prázdninách. 

a) Dopiš: KDE / KAM / ODKUD. 
b) Spoj otázku a odpověď.        

 

  

 

 

 

 

 

Doporučujeme:  
Po probrání změn koncovek ve 3. pádě (GR 3) připište s dětmi zpětně k předložkám k/ke, u a od 
pády, se kterými se předložky pojí. 
 
 

1. Kam pojedeš 30. června? 

2. ____ [Kde] budeš do 7. 7.? 

3. _____ [Odkud] pojedeš k tetě? 

4. _____ [Kam] pojedeš z Ostravy?  

5. _____ [Kam] pojedeš 25. července? 

6. __ [Odkud] pojedeš do Olomouce?  

 

Z Ostravy pojedu KE kamarádovi DO Plzně. 

K tetě DO Brna pojedu OD babičky. 

30. června pojedu K babičce DO Hradce Králové. 

U babičky V Hradci Králové. 

DO Olomouce pojedu Z Brna.  

25. července pojedu K sestřenici DO Ostravy. 
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c) Jaký má Laura plán? Seřaď věty, jak jdou správně za sebou. 

 
 

 

 

 

 
d) Napiš, kam Laura pojede nejdřív. Kam pojede potom/pak? Kam pojede nakonec? 

Laura pojede nejdřív… 

 GRAMATIKA 3 

Podstatná jména – skloňování: 3. pád 

Předložka: k/ke 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__[6.] Z Ostravy pojede ke kamarádce do Plzně. 
__[3.] K tetě do Brna pojede od babičky. 
__[1.] 30. června pojede k babičce do Hradce Králové. 
__[2.] U babičky v Hradci Králové bude jeden týden. 
__[4.] Z Brna pojede do Olomouce.  
__[5.] 25. července pojede k sestřenici do Ostravy. 

 

Doporučujeme: 
Poté, co děti přečtou text a vyplní tabulku (1), požádejte je, aby k tvarům 3. pádu napsaly též 
základní tvar uvedených slov (tj. 1. pád) (k Dáše (3. pád) – Dáša (1. pád)…). Tento tvar by měly být 
prozatím schopné odvodit z uvedené tabulky (1) v této části s gramatickým výkladem. 

Po prostudování tabulky (2) – změny koncovek ve 3. pádě – vybarvěte pole s rody (viz předcházející 
lekce). 

Spojení: k paní učitelce, k paní kadeřnici, k panu učiteli, k panu doktorovi učte v této fázi výuky 
frázově. Podle aktuálních znalostí a komunikačních potřeb dětí lze informaci popř. rozšířit: k paní 
učitelce Novákové, k paní učitelce Malé…– u vlastních jmen rodu ženského koncovka: -é; k panu 
Novákovi, Drozdovi, Zajíčkovi… – u vlastních jmen rodu mužského substantivní povahy zakončených 
na tvrdou souhlásku koncovka: -ovi; k panu Rytíři, Zajíci… – u vlastních jmen rodu mužského 
substantivní povahy zakončených na měkkou souhlásku koncovka: -i; k panu Malému, Novotnému… 
– u vlastních jmen adjektivní povahy koncovka: -ému. 
 
Upozorněte děti na uvedenou výjimku u vlastních jmen rodu mužského životného, která končí na 
měkkou souhlásku (Lukáš, Matěj…). Všechna tato vlastní jména připojují koncovku: -ovi (Lukášovi, 
Matějovi …). Nebo jen jednoduše, všechna vlastní „mužská“ jména připojují koncovku: -ovi, a to 
bez ohledu na povahu souhlásky, na kterou končí (David – Davidovi, Patrik – Patrikovi, Lukáš – 
Lukášovi). Toto však neplatí v případě spojení vlastního jména s příjmením (Lukáši Novákovi  atp.) 
 
Zopakujte s dětmi hláskové změny, které probraly v Lekci 2 při výkladu 6. pádu. Opakovat hláskové 
změny můžete např. pomocí této aktivity: Vytvořte sadu kartiček s podstatnými jmény. Mezi ně 
zařaďte podstatná jména, v nichž při skloňování dochází k hláskové změně. Úkolem dětí je 
vytipovat ze sady slov podstatná jména s hláskovou změnou. [Děti se v Lekci 2 seznámily s těmito 
hláskovými změnami: k → c, h → z, ů → o.] Hláskové změny jsou v 6. a ve 3. pádě totožné a jejich 
opakování se bude vhodné ještě před tím, než začnete zpracovávat cvičení na procvičování 3. pádu 
(cv. 8, 9,…). K hláskovým změnám, které už děti znají, přidejte další: r → ř (Sandra → Sandře).     
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Kdo…? (1. pád) → Komu…? (3. pád) 

Slovesa: pomáhat / (blaho)přát / vynadat… (+ 3. pád)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Komu pomáhá tatínek? Tatínek pomáhá Petrovi.  
Komu přeje Iva k narozeninám? Magdě.  
Komu pomáhá naše paní učitelka? Pani učitelka pomáhá  _____[řediteli]. 
_____[Komu] Komu vynadal školník? Petrovi.  
_____[Komu] přeje Lukáš k narozeninám? _____[Sandře]. 

 
 
• Cvičení 8 

Hraj s počítačem. Doplňuj 3. pád. 
 

 

 

Zeptejte se dětí, v čem se věty nad obrázky (očíslované 1 – 4) liší. Pokud si děti osvojily práci 
s koncovkou v Lekci 2 a pochopily výklad 4. pádu v Lekci 3, nebudou mít s odpovědí na vaši otázku 
problém. [Věty (č. 1, 2 a č. 3, 4) mají stejná slova, ale různé koncovky.] Když mají slova ve větě jiné 
koncovky, budou mít i jiný význam? Pokud ano, tak jaký? Požádejte děti, aby spojily věty 
s odpovídajícím obrázkem. Připomeňte si, jak důležité jsou koncovky, k čemu v češtině slouží a proč 
je nemůžeme přehlížet. [Koncovky vyjadřují vztah mezi slovy ve větě.]   
 
Doporučujeme: 
Vyberte s dětmi barvu, kterou si ve slovníčku označíte (zakroužkujete) slovesa, která se pojí se 
3. pádem. Myslíme si, že je výhodné tímto způsobem, alespoň v počátcích výuky češtiny, označit 
slovesa, která mají vazbu s jiným než 4. pádem (těch je totiž v češtině většina a bylo by asi zbytečné 
každé z nich označovat). Postupovat můžete obdobně při probírání každého dalšího slovesa, které 
má vazbu s jiným než 4. pádem. 
 
Kontrastivní práce s jazyky, další aktivity k procvičení probírané látky: 
Srovnejte s dětmi výpovědi v českém a českém znakovém jazyce.  
Upozorněte děti v české otázce na to, že české KOMU…? je ve znakovém jazyce vyjádřeno znakem 
KDO  a znakem u) a že pozice tázacího výrazu v češtině je na začátku otázky; do výpovědi ve 
znakovém jazyce klademe tázací výraz na konec výpovědi. Můžete uvést jako analogii k otázce typu 
ČÍ…? Tvoření otázky KOMU…? procvičujte s dětmi ve cvičení 11, 22, popř. k dalšímu procvičení 
využijte cv. 10. Přepište věty ze cvičení 10 na samostatný papír (tabuli), požádejte děti, aby ve větě 
označily pádovou otázkou (KDO…?, KOMU…?) člen ve funkci podmětu a předmětu (obdobně viz 
GR3 Kdo…? (1. pád) → Komu…? (3. pád)). Potom pod sebe napište odpovědi (Janě. / Pepa. / 
Robertovi. / Robert. …), děti tvoří k odpovědím otázky (Komu přeje Pepa k narozeninám? – Janě./ 
Kdo přeje Janě k narozeninám? – Pepa.) V případě, že ve třídě působíte s neslyšícím kolegou, 
zařaďte jako další procvičování otázek (Kdo…? – Komu…?) překladové cvičení.   
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• Cvičení 9 

a) Kdo je to? Seřaď správně písmena ve slově.  

[hospodářka], [ředitel], [sociální pracovnice], [školník] 

 

 

 

b) Pomoz Sandře dopsat těžká slova. 

Filip půjde odpoledne K hos_____ [podářce], protože musí zaplatit oběd. Nejdřív ale běží K sociální 
pra_____[covnici] pro potvrzení.  
 
Alena s Laurou půjdou ve 12:15 K ře_____[diteli], protože se chtějí přihlásit na kroužek angličtiny. Ve 
13:00  jdou KE šk_____[olníkovi], budou pracovat na zahradě.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Pokud víte, že jsou tato slova pro děti nová, že je neznají, nechte děti pracovat se slovníčkem. 
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Náměty k dalšímu procvičování forem 3. pádu: 
a) Připravte fotografie dětí ve třídě. Na velký arch papíru nakreslete tolik domečků, kolik máte ve 
třídě dětí (nebo děti požádejte, aby si nakreslily každý svůj vlastní útulný domeček). Dále fotky dětí 
společně nalepte do jednotlivých domečků. Požádejte děti, aby šipkou zakreslily trasu, které 
spolužáky budou postupně navštěvovat. Potom zapisují: Nejdřív půjdu k Magdě, potom k Robertovi, 
potom půjdu k Evě, od Evy půjdu k Tomovi…  
Cílem cvičení je procvičit zejména formy 3. pádu u vlastních jmen. Sadu osob a domečků můžete 
obohatit o další osoby, které pracují ve škole: vychovatelka Olga, paní učitelka Soňa… 
 
b) Při přípravě dalšího cvičení vycházejte z prostředí školy, z vlastních jmen pracovníků školy 
a ze skupiny žáků, kterou vyučujete. Namalujte s dětmi na velký arch budovu školy; uvnitř budovy 
naznačte třídy, místnosti; označte je (klubovna, jídelna, ředitelna, třída 3. A apod.); připravte 
fotografie nebo obrázky žáků, pracovníků školy (školník, kuchařka, ředitelka…); požádejte děti, aby 
nalepily svoji fotografii tam, kde právě chtějí ve škole být (na zahradě, v tělocvičně, v jídelně, v jiné 
třídě…). Potom dětem ukažte fotky dalších pracovníků školy a ptejte se jich, jak se jmenují 
místnosti, ve kterých ve škole pracují. Nalepte jejich fotografie tam, kam patří (kuchařka – jídelna, 
ředitelka – ředitelna… paní učitelka Černá – 4.B… ). Potom děti píší, kdo kde právě je (Já jsem v 
jídelně. Hela je ve třídě…). Když děti tento úkol splní, požádejte je, aby od své fotografie zakreslily 
trasu, odkud kam půjdou (od koho ke komu). Potom píší: Věra půjde nejdřív k ředitelce, potom k 
paní učitelce Věře a nakonec ke školníkovi… 
Cílem tohoto cvičení je, aby si děti upevnily znalost povolání osob, které pracují ve škole; aby si 
upevnily spojitost mezi povoláním a místem, kde se toto povolání vykonává; aby si upevnily názvy 
místností (pracovišť) ve škole; aby si zopakovaly použití předložek a pádů, se kterými se předložky 
pojí. 
 
3) Pokud cítíte, že je třeba předložky se správnými formami ještě více procvičit, využijte následující 
cvičení: Jaký má Sandra plán na prázdniny? Vyber správné slovo. 

1. Sandra pojede nejdřív k  _____ [sestřenici] do Brna. 
a) k  d) sestřenice 
b) na  e) sestřenici 
c) do  f) sestřenicí 

2. _____ [U]  _____ [sestřenice] v _____ [Brně] bude jeden týden. 
a) v  d) sestřenice  g) Brno 
b) k  e) sestřenici    h) Brně 
c) u  f) sestřenicí  i) Brna 

3. Pak bude _____ [v]  _____ [Olomouci].  
a) v  d) Olomouce 
b) na  e) Olomouc 
c) do  f) Olomouci 

4. Potom se těší na výlet do Ostravy. Tady bude bydlet _____[u] _____[dědečka]. 
a) u  d) dědečkovi 
b) k   e) dědečka 
c) na  f) dědečkem 
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• Cvičení 10  

Vyber podle videa. 

1. 
Pepa umí matematiku. Jana neumí matematiku. 
a) [Pepa může pomáhat Janě.] 
b) Jana může pomáhat Pepovi. 
2. 
Robert bude mít pozítří svátek. Veronika píše Robertovi přání.  
a) Robert přeje k svátku Veronice. 
b) [Veronika přeje Robertovi k svátku.] 
3. 
Paní učitelka nadává, protože Roman zapomněl napsat domácí úkol.  
a) Roman vynadal paní učitelce. 
b) [Paní učitelka vynadala Romanovi.] 
4. 
Laura ztratila sluchadlo. Filip hledá sluchadlo s Laurou. 
a) [Filip pomáhá Lauře.] 
b) Laura pomáhá Filipovi. 
5. 
Sandra ztratila kartičku ZTP. Maminka se zlobí a Sandře nadává. 
a) Sandra vynadala mamince. 
b) [Maminka vynadala Sandře]   
6. 
Petr a Filip jdou na návštěvu k Elišce, protože slaví narozeniny. 
a) [Elišce dnes k narozeninám bude přát Petr i Filip.] 
b) Sandra a Petr budou přát Filipovi k narozeninám. 

 

• Cvičení 11 

a) Dopiš KDO / KOMU. Spoj otázku a odpověď. 

Správné řešení: 
Komu  dnes bude pomáhat Linda?  Linda bude pomáhat mamince.  
Kdo  přál včera tatínkovi k narozeninám? Teta, strýc, bratranec a dědeček. 
Komu  jsi nadávala?    Petrovi, protože ztratil sluchadlo. 
Komu  budete pomáhat?   Budeme pomáhat paní vychovatelce Staré. 
Kdo  nadával Petře?    Kuchařka, protože Petra křičela v jídelně a neměla  
                                                                                      přezůvky. 
Komu  jste pomáhali včera na zahradě? Pomáhali jsme tchýni, tchánovi a švagrovi.                                                                                       

5. Nakonec bude _____[s] Laurou _____ [v] Plzni _____ [u] _____[kamarádky] Lenky.     
a) k  d) v  g) k  j) kamarádku 
b) u  e) na  h) u  k) kamarádce 
c) s   f) do  i) od  l) kamarádky 
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 GRAMATIKA 4 

Otevírací / ordinační / úřední hodiny 

 

 

 

 

 

 
 

Od kolika…? – Do kolika…? 
Odkdy…? – Dokdy…?  

Kdy je na úřadě zavřeno?    V pondělí, __[v] sobotu a __[v] neděli. 
Kdy je na úřadě otevřeno?    Úterý __[až] pátek. 
Kdy je otevřeno v sobotu?    __[V] sobotu je zavřeno. 
Odkdy je otevřeno ve středu?    __[Od] 12 hodin. 
Dokdy je otevřeno v pátek?    __[Do] 15 hodin. 
Od kolika hodin je otevřeno v úterý?    __[Od] 9 hodin. 
Do kolika hodin je otevřeno ve čtvrtek?   __[Do] 19 hodin. 
Od kolika do kolika hodin je otevřeno v úterý?  Od 9:00 do 19:00.     

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
• Cvičení 12 

a) Přiřaď k sobě správné obrázky. 

b) MÁ …, nebo JE OTEVŘENO, ZAVŘENO?…  

1. Zubař [má ordinační hodiny] | je otevřeno v pondělí, v úterý a ve středu dopoledne a ve čtvrtek 
odpoledne. 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Ukažte dětem, že české věty (V knihovně je otevřeno. – Knihovna má otevřeno // V knihovně je 
zavřeno. – Knihovna má zavřeno.) se ukážou v českém znakovém jazyce stejně. Vysvětlete pravidlo 
použití slovesa mít (tedy má) a slovesa být (tedy je). 
předložka + podstatné jméno – je (V knihovně je otevřeno.) 
podstatné jméno – má (Knihovna má zavřeno.) 
 
Pasivní tvar slovesa otevřeno/zavřeno učíme v této fázi frázově.    

Upozornění: 
Nejprve s dětmi čtěte ceduli s úředními hodinami (viz výše – sociální pracovnice). Ptejte se dětí 
v českém znakovém jazyce: Kdy je na úřadě otevřeno v úterý? / Od kolika do kolika hodin je na 
úřadě otevřeno v pátek? / Kdy je zavřeno? / V sobotu a v neděli je zavřeno, nebo otevřeno?… 
Ujistěte se, že děti rozumí otázkám, které jim kladete v českém znakovém jazyce a že na ně dokážou 
(na základě čtení českého textu) v českém znakovém jazyce odpovědět. 
 
Potom děti požádejte, aby samy doplnily předložky do vět, a zkontrolujte správnost jejich řešení. 
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2. V supermarketu [je otevřeno] | má otevřeno každý den od 7:00 do 20:30 hodin. 
3. Sekretářka v Pevnosti [má úřední hodiny] | je otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 14:30 do 16:00. 
4.  Na sociálním úřadě má zavřeno | [je zavřeno] v pondělí a ve středu celý den.  

c) Zjisti, kdy má ordinační hodiny tvůj lékař a kdy je otevřeno v supermarketu, kam chodíš 
nakupovat. Zapiš do obrázku otevírací hodiny, ordinační hodiny. 

 
• Cvičení 13 

Sandra musí vyřídit spoustu věcí. Pomůžeš Sandře zjistit, kde je otevřeno a kde je zavřeno? Spoj 
otázky a odpovědi. 

Správné řešení: 
Od kolika hodin má otevřeno knihovna?   Od 8:30. 
Do kolika hodin je otevřeno v bazénu?    V bazénu je otevřeno do 20:00. 
Do kolika hodin má úřední hodiny paní Mgr. Novotná?  Do 10:30. 
Odkdy může jít Sandra plavat?     Od úterý do neděle od 6:30. 
Kde není otevřeno v pondělí?      V bazénu a v knihovně. 
Kdo má úřední hodiny v úterý dopoledne?     Sociální pracovnice. 
Kam půjde Sandra v neděli?      Do bazénu. 
Kde je zavřeno v pátek?      U veterináře. 
Kam půjde Sandra v pondělí dopoledne?   K sociální pracovnici. 
Kdo má ordinační hodiny pondělí až čtvrtek odpoledne? Veterinář. 
Dokdy pracuje pan doktor?     Do 20:30. 

 GRAMATIKA 5 

Esemeskujeme, chatujeme, e-mailujeme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme: 
Než začnete pracovat s touto částí lekce, hovořte s dětmi o tom, jestli rády vybírají dárky rodičům, 
sourozencům, spolužákům k narozeninám. Ptejte se, jestli rády dárky balí, jestli k dárku přikládají 
přání, jestli přání kupují nebo ho píší samy. Ptejte se dětí, jestli své narozeniny slaví s kamarády, 
jestli někdy na oslavu svých narozenin pozvaly kamarády. Pokud ano, ptejte se, jak to udělaly. 
Zjišťujte, zda mají zkušenosti s psaním pozvání podobného typu. 
 
Dále se společně podívejte na komentář (oko č. 1) k této části gramatiky, nebo tento oddíl 
gramatiky uveďte sami (Zuzka dnes dostala sms zprávu. Je to asi nějaké pozvání na narozeninovou 
oslavu, pojďme si ho přečíst…). Potom dětem pokládejte kontrolní otázky, kterými zjistíte, zda sms 
zprávám porozuměly (Kdy má Alena narozeniny: 22. 9. nebo 23. 9.?, Kdy bude oslava?, Kde?, Bude 
na oslavě taky Petr?, Přijde na oslavu taky Zuzka?…). 
 
Dále v této části gramatiky přejděte k výkladu frází.  V této lekci užíváme při psaní Ti/ti, Tě/tě, 
Vám/vám, Vás/vás… velká i malá písmena. Vysvětlete dětem způsob jejich užití (uveďte konkrétní 
situace, ve kterých užijeme velké/malé písmeno). 
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• Cvičení 14 

Eliška bude mít svátek. Vanda, Laura a Eliška spolu chatují. Vanda a Laura píšou Elišce přání. Počítač 
se vypnul a věty se pomíchaly.  Seřaď věty, jak jdou za sebou.  

Hm… Užij si to! | Kde bude oslava a v kolik hodin? | Děkuju. Chci Vás pozvat na oslavu. | Ahoj holky! 
| Oslava bude zítra v 14:00 v cukrárně. | Ach jo! To je škoda! | Ahoj! Přejeme Ti všechno nejlepší k 
svátku. | To nestihneme, zítra odpoledne musíme pomáhat školníkovi na zahradě. Děkujeme za 
pozvání. 

12:05 Ahoj holky! 
12:06 _____[Ahoj! Přejeme Ti všechno nejlepší k svátku.] 
12:08 _____ [Děkuju! Chci Vás pozvat na oslavu.] 
12:09 _____ [Kde bude oslava a v kolik hodin?] 
12:10 _____[Oslava bude zítra v 14:00 v cukrárně.] 
12:12 _____[To nestihneme, zítra odpoledne musíme pomáhat školníkovi na zahradě. Děkujeme za 
pozvání.] 
12:13 _____ [Ach jo! To je škoda!] 
12:14 _____  [Hm… Užij si to!] 
12:15 _____ [Jasně,… ahoj!] 
 

 

 

 

 

 

 

[Napíšeme-li velké písmeno, projevujeme tím adresátovi úctu, můžeme použít např. v písemném 
styku s učitelem, ředitelem, maminkou kamaráda, váženou osobou… Malé písmeno užíváme např. 
v písemném styku s kamarádem, příbuznými…].  
 
Pořiďte hodně různých předtištěných přání (gratulace k svátku, k narozeninám) a dětem je ukažte. 
Diskutujte s dětmi o tom, které přání se jim líbí a proč. Potom je nechte vybrat si tu formulaci 
blahopřání, kterou se naučí nazpaměť. 
 
Nakonec se podívejte na obrázky (balíky s dárky) v této části gramatiky a ptejte se dětí, jaký je mezi 
přáními rozdíl. [tykání x vykání]   
 
Po zpracování cvičení č. 14 – 16 věnujte alespoň jednu hodinu češtiny k výrobě narozeninového 
přání nebo přání k svátku. Nejprve se věnujte jeho výtvarnému zpracování (děti si mohou vyrobit 
vlastní papír nebo k jeho výrobě mohou využít různých výtvarných technik…), potom na přání 
napíšou gratulaci. Tuto aktivitu zařazujeme jako motivační činnost, ale také praktickou ukázku toho, 
jak je možné využít dovednosti získané v předmětu Český jazyk v praktickém životě. 
 
 
 

Doporučujeme: 
Předtím než s dětmi začnete zpracovávat cvičení 14, nechte je nastudovat slovníček této lekce, část 
Jiná slova, slovní spojení. Požádejte děti, aby si slovní spojení (fráze) navzájem vysvětlovaly, nebo se 
podívaly na jejich vysvětlení do slovníčku v elektronické podobě zpracovaném na tomto DVD.  
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• Cvičení 15 

Na pohlednici jsou popletená slova. Oprav je. 

 

 

 

 

Švadlena paní Blanka 
Paní Blanka žije s rodinou v Kladně. V centru města má soukromý módní salón. Celý život pracuje 
jako švadlena, protože má ráda módu. Paní Blanka je moc šikovná, pečlivá a pracovitá. Neslyšící 
z celé České republiky paní Blanku rádi navštěvují. Maminka a sestra Linda chtějí jet k paní Blance 
příští měsíc. Maminka si chce objednat letní sukni a Linda potřebuje zimní kabát. Těším se, protože 
k paní Blance pojedu taky. 
Maminka právě e-mailuje. Zjišťuje, kdy má paní Blanka otevřeno. Potom píše na sociální úřad. 
 
E-mail č. 1 
Maminka: Dobrý den! Prosím vás, kdy máte otevřeno? Děkuju za odpověď. S pozdravem V. Novotná 
Švadlena Blanka: V listopadu: pondělí až pátek od 10:00 do 18:00. Módní salón můžete navštívit 
i o víkendu. POZOR! Celý prosinec je zavřeno! Blanka Štěpánková    
 
E-mail č. 2 
Maminka: Dobrý den! Moje dcera je neslyšící. Ztratila průkaz ZTP. Potřebuje nový. Prosím vás, kdy 
máte otevřeno? S dcerou můžeme přijít každý všední den odpoledne. Děkuju za odpověď. Novotná 
Úřednice: Úřední hodiny jsou úterý, čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 16:00. V prosinci 
a v lednu budeme mít otevřeno jen dopoledne, odpoledne ne.  Vlasta Marešková (sociální úřednice)  

 

 

 

 

 
 
• Cvičení 16 

Vyber správné dveře do salónu / na úřad. 
[3, 5]    

 

• Cvičení 16 

 
 

Doporučujeme (než s dětmi začnete číst text): 
Podívejte se s nimi na úvodní motivační video. Ptejte se dětí v českém znakovém jazyce: Co musí 
paní Blanka umět, když pracuje jako švadlena? Jaké vzdělání musí mít, aby mohla vykonávat 
povolání švadleny? Proč nepracuje doma, ale v ateliéru? Jestli samy někdy v minulosti navštívily 
módní salón (ateliér). Jak to tam asi vypadá…. Zda by dívky chtěly v budoucnu pracovat jako 
švadleny… Potom čtou děti text a následně (samostatně) vypracují cvičení 16 a 17. 

 

 

 

Námět pro další práci s dětmi: 
Jakmile děti označí správné dveře do salónu / na úřad, nechte je diskutovat o tom, co je na 
ostatních dveřích uvedeno chybně. 
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• Cvičení 17 

Odpověz na otázku. 

1. 
Od kolika do kolika hodin je otevřeno v módním salónu? 
_____[V salónu je otevřeno od 10:00 do 18:00. // Od 10:00 do 18:00.] 
2. 
Má švadlena otevřeno o víkendu? 
_____[Ano, má otevřeno. // Ano, má. // Ano.] 
3. 
Kdy je v módním salónu zavřeno? 
_____[V salónu je zavřeno v prosinci. // V prosinci.] 
4. 
Od kolika do kolika hodin je na úřadě otevřeno dopoledne? 
_____[Na úřadě je otevřeno od 9:00 do 12:30. // Od 9:00 do 12:30.] 
5. 
Kdy je na úřadě zavřeno? 
_____[Na úřadě je zavřeno v pondělí, ve středu a v pátek. // V pondělí, ve středu a v pátek. ] 
6. 
Je na úřadě otevřeno ve středu? 
____[Ne, není otevřeno. // Ne, není. // Ne.] 

 

 

 

 

 

 
Chatovala jsem s Petrem, Vandou a Laurou. Budu mít narozeniny. Chci je pozvat na oslavu.   
 
Středa, 13:23, 12. 11. 

Sandra: Ahoj! Co děláš? 
Petr: Ahoj! Teď mám hodinu přestávku. Jsem v klubovně a chatuju. Od 13:30 začíná angličtina. 
Nejdřív ale musím pro potvrzení k sociální pracovnici. 
Sandra: Aha. Chci tě pozvat na oslavu. 20. 11. budu mít narozeniny. Oslava bude asi na Andělu 
v McDonaldu. Můžeš přijít? Přijde taky Fanda s Tomem a Veronika s Líbou. 
Petr: Bohužel ne.  20. 11. jdu k doktorovi, ordinační hodiny má od 13:00 do 16:00. Potom jedeme 
s mámou na návštěvu k babičce a k dědečkovi. V kolik hodin máte v McDonaldu sraz? 
Sandra: V 17:00, ale můžeš přijít, kdy chceš! 
Petr: Hm, to nestihnu.  
Sandra. Ach jo, to je škoda! Tak ahoj.     
Petr: Ahoj. 
 
 

Doporučujeme: 
Nechte děti odpovídat všemi možnými způsoby, celou odpovědí, nebo zkráceně (V salónu je 
otevřeno od 10:00 do 18:00. // Od 10:00 do 18:00.). 
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Středa, 13:30, 12. 11. 
 
Laura a Vanda: Ahoj! Co děláš?  
Sandra: Ahoj! Budu mít narozeniny. Chatovala jsem s Petrem. Petr asi nepřijde. A co vy? Oslava bude 
20. 11. od 17:00.  
Laura a Vanda: Děkujeme za pozvání. Jasně, rády přijdeme! 
 Sandra: A co teď děláte? 
Laura a Vanda: Teď máme volno. Jsme na internátě a trochu se nudíme. Předtím jsme pomáhaly 
školníkovi venku na zahradě. Potom přišla vychovatelka a nadávala Lauře, protože má v pokoji 
nepořádek. Večer budeme chatovat se sestřenicí. Chceme Elišku pozvat na oslavu, protože Vanda 
má příští týden svátek. Co budeš dělat o víkendu? 
Sandra: Pojedeme se sestrou a s maminkou do módního salónu k paní švadleně.  
Laura a Vanda: Užij si to! Měj se hezky. 
Sandra: Jasně, ahoj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Cvičení 18 

Napiš podle textu k odpovědi otázku. 

Správné řešení: 
1. V kolik hodin začala Sandra chatovat s Petrem?  V 13:23. 
2. Od kolika hodin začíná angličtina?    Od 13:30. 
3. Kdy má Sandra narozeniny?     20. 11. 
4. Od kolika hodin má doktor ordinační hodiny?   Od 13:00 do 16:00. 
5. V kolik hodin začíná oslava?     V 17:00. 
 

 
• Cvičení 19 

Přečti si oba chaty a rozhodni, co je pravda. ANO, nebo NE? 

1. Sandra chatovala nejdřív s Petrem, pak s Laurou a nakonec s Vandou.  ANO  [NE] 
2. Petr půjde k sociální pracovnici a potom na kroužek angličtiny.   [ANO] NE 
3. Laura a Vanda se trochu nudí. Nejdřív pomáhaly školníkovi venku na zahradě. Pak přišla 
vychovatelka a vynadala Lauře, protože má v pokoji nepořádek.    [ANO]  NE 
4. Petr přijde na oslavu narozenin.        ANO  [NE] 
5. V sobotu nebo v neděli pojede Sandra s maminkou a sestrou do módního salónu.  [ANO]  NE 

Doporučujeme: 
Před zahájením čtení textu se dětí ptejte: Zda někdy pořádaly oslavu svých narozenin, kde se jejich 
oslava konala, jaké bylo/připravily pohoštění, kolik pozvaly kamarádů a jak své kamarády na oslavu 
pozvaly… 
 
Čtení textu s porozuměním lze testovat například tímto způsobem: Okopírujte chat č. 1 
a rozstříhejte jeho jednotlivé repliky. Nechte děti, aby repliky znovu poskládaly tak, jak mají jít za 
sebou. Potom jim ukažte správné řešení a vysvětlete si části dialogů, kterým děti nerozuměly. Při 
čtení chatu č. 2 lze postupovat obdobně. 
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6. Laura nemá sestřenici.                                                                                                   ANO  [NE] 
7. Petr na oslavu nepřijde, protože musí pomáhat školníkovi na zahradě.                            ANO  [NE] 
8. Sandra před chvílí chatovala s Filipem a s Petrem.                                                                ANO  [NE] 

 

 

 
 

 
• Cvičení 20 

Sandra potkala na chodbě Honzu. 
a) Co mu říká? Přelož z českého znakového jazyka 

Ahoj! V listopadu budu mít narozeniny a moc se těším na oslavu. Oslava bude v McDonaldu na 
Andělu. Ve středu jsem chatovala s Petrem, Vandou a Laurou. Petr nemůže přijít. Jde k doktorovi 
a potom jede s maminkou na návštěvu k babičce a dědečkovi. Přijdeš taky? 

b) Co asi Honza odpověděl Sandře? Zapiš jeho odpověď. 
 
 
• Cvičení 21 

Vytvoř souvětí. Použij spojku: …, protože… / …, proto… 

1. Zítra nejdeme do školy. Jsou podzimní prázdniny. 
    Zítra nejdeme do školy, protože jsou podzimní prázdniny. 
   
2. Šimon a Matěj dnes píšou test z angličtiny. Šimon a Matěj se včera večer učili. 
3. Sandra peče dort. Linda má zítra narozeniny. 
4. Vlak měl zpoždění. Veronika jde pozdě do práce. 
5. Viktor si koupil hamburger. Viktor má hlad. 

 
Správné řešení: 
2. Šimon a Matěj dnes píšou test z angličtiny, proto se včera večer učili. 
3. Sandra peče dort, protože Linda má zítra narozeniny. 
4. Vlak měl zpoždění, proto jde Veronika pozdě do práce. 
5. Viktor si koupil hamburger, protože má hlad. 
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• Cvičení 22 

a) Spoj, co k sobě patří. 
b) Dopiš odpověď. 

Správné řešení: 
Koho   hledá Vanda?    Vanda… 
Kdo   čeká ve škole na Martina?  Na Martina… 
Koho   miluje tvoje sestra?   Moje sestra … 
Kdo   přijde na oslavu?   Na oslavu… 
Komu   budeš v zimě pomáhat?   V zimě budu 
Koho   má ráda Elena?    Elena… 
Komu   včera přáli Robert a Patrik 
                             k narozeninám?   Kluci včera… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozorněte děti na funkci nevyjádřeného podmětu ve vedlejší větě druhého souvětí. 
 
Námět k dalšímu procvičování spojek proto/protože: 
Připravte si dva obrázky, mezi nimiž lze sledovat nějaký příčinný nebo důsledkový vztah. Např. 
OBR. Paní kupuje dárek. /OBR. Paní přeje holčičce k narozeninám. Požádejte děti, aby zkusily vztah 
mezi dvěma obrázky vyjádřit souvětím, ve kterém použijí spojku protože. (Např. Paní Nováková 
kupuje dárek, protože zítra má její dcera Laura narozeniny.) Potom pořadí obrázků prohoďte 
a požádejte je, aby vytvořily souvětí se spojkou proto. 
Dále děti požádejte, aby každé nakreslilo nějaké jiné dva obrázky a popsalo je souvětím (spojeným 
spojkou proto nebo protože). 
Děti si potom obrázky předávají a vymýšlí souvětí k dvojicím obrázků, které nakreslili spolužáci. 
 
Cvičení lze modifikovat jakýmkoli dalším způsobem tak, aby odpovídalo vašim podmínkám ve třídě 
a potřebám vašich dětí. Účelem cvičení je, aby děti vymýšlely  příčinný/důsledkový vztah; zakreslily 
příčinu, důsledek; zapsaly vztah příčinný/důsledkový v češtině; při výuce češtiny pracovaly mj. také 
s materiálem, který si samy vytvoří. 
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Náměty k dalšímu procvičování: 
Máte-li pocit, že děti potřebují ještě procvičovat tvoření otázek, zahrňte do opakování např. 
následující cvičení. Děti si přečtou jen krátký text. K odpovědi napíšou otázku. 
Milena je studentka. Studuje na střední škole. Má mladšího bratra Tondu a starší sestru Ivetu. 
Milena má taky milého a sympatického kamaráda, jmenuje se Martin. Milena má Martina moc 
ráda. Navštěvuje teď Martina každý den, protože je nemocný. Milena Martinovi taky často 
pomáhá. Milena a Martin půjdou příští týden k Vaškovi. Budou přát Vaškovi k narozeninám. Milena 
i Martin se na Vaška moc těší. 
 
1. Kde studuje Milena?     Milena studuje na střední škole. 
2. …      Má ráda Martina. 
3. …      Je to milý a sympatický kluk. 
4. …       Navštěvuje Martina. 
5. …      Protože je Martin nemocný. 
6. …      Každý den.   
7. …      Vaškovi. 
   
Doporučujeme: 
Zopakujte s dětmi v této lekci všechny probrané časy (přítomný, budoucí, minulý). K procvičování 
můžete využít následující dvě cvičení. 
 
a) Sandra chatuje s Petrem. Přečti si, co píše. Poznáš, kdy mluví o tom, co bylo včera, co je teď a co 
bude zítra? Zkus věty označit. 
… 
Sandra: Byla jsem s maminkou na návštěvě u tety Kláry.  
Petr: Aha, a proč jste tam šly? 
Sandra: Teta měla narozeniny. Dneska jsem dost unavená, protože jsem šla včera pozdě spát. 
Petr: Tak to asi nepůjdeš odpoledne do města? 
Sandra: Ne, budu se muset taky trochu učit a budu odpoledne chvilku spát. …. Promiň, musím jít. 
Čeká na mě Jana. Tak ahoj. 
Petr: Tak se měj. Ahoj. 
… 
 
b) Chatujte. Vaším úkolem je doplnit diář (Lidky/Vítka). Dnes je středa 4. 4. 
(Každý z dvojice dostane jeden vyplněný diář a jeden prázdný diář. Děti prostřednictvím chatu 
zjišťují, co dělal/a, dělá, bude dělat Vítek/Lidka… žák 1: Co bude dělat Lidka zítra? / žák 2:  Lidka jde 
na kurz angličtiny. Kurz začíná v 16:30…) 
 
Vítek 
Po  20:00 kino 
Út 16:00 keramická dílna 
St 9:00 – 11:00 bazén, 15:30 autoservis 
Čt pošta!  
Pá sraz s Lidkou, Anděl (17:00) 
So výlet do ZOO (celý den) 
Ne 14:00 hřiště 
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Lidka 
 
Po  8:00 lékař, 20:00 kino 
Út 19:00 divadlo 
St supermarket! 
Čt kurz angličtina (16:30) 
Pá sraz s Vítkem, Anděl (17:00) 
So 18:00 oslava – narozeniny (Petra) 
Ne Volno 
 
Vítek 
Po   
Út  
St  
Čt  
Pá  
So  
Ne  
 
 
Lidka 
 
Po   
Út  
St  
Čt  
Pá  
So  
Ne  
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 9) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Křížovka.  názvy měsíců v roce (1. pád) 

Cvičení 2 Napiš správný tvar slova.  názvy měsíců v roce (6. pád) 

Cvičení 3 Hádej.  názvy měsíců v roce (6. pád) 

Cvičení 4 Doplň slovo.  nejdřív / potom (pak) / nakonec 

Cvičení 5 Vyber podle videa správný překlad 
věty v češtině. 

 časová následnost dějů 

Cvičení 6 Doplň předložku.  předložky místa (k, u, od, z, do, v, na) 

Cvičení 7 a) Doplň tázací zájmeno. 
b) Spoj otázku a odpověď. 
c) Seřaď, napiš číslem. 
d) Napiš větu. 

 a) opakování (Kde?, Kam?, Odkud?); 
b) předložky místa (k, u, od, z, do , v, 
na); c), d) časová následnost dějů    

Cvičení 8 Hraj s počítačem.  upevňování forem 3. pádu sg. 

Cvičení 9 a) Seřaď správně písmena ve slově. 
b) Dopiš slovo ve správném tvaru. 

 nová slova; upevňování forem 
3. pádu sg. 

Cvičení 10  Vyber podle videa správný překlad 
věty v češtině. 

 upevňování forem 3. pádu sg. 

Cvičení 11 a) Doplň tázací zájmeno. 
b) Spoj otázku a odpověď. 

 otázky: Kdo? x Komu? 

Cvičení 12 a) Spoj obrázky, které patří k sobě. 
b) Vyber správné spojení. 
c) Zjisti. 

 a) nová slova 
(otevírací/ordinační/úřední hodiny) 
b) má/je otevřeno 
c) práce v terénu (nácvik dovedností 
zjišťování otevírací doby) 

Cvičení 13 Čti. Spoj otázku a odpověď.  otázky: Od kolika?, Do kolika?, 
Odkdy?, Dokdy? 

Cvičení 14 Čti věty a seřaď je.  čtení s porozuměním; upevňování frází 
(Chci tě/vás pozvat na oslavu. / 
Přejeme Ti všechno nejlepší 
v narozeninám. / Děkujeme za 
pozvání. …)  

Cvičení 15 Čti a oprav „popletená“ slova na 
pohlednici. 

 fráze: přání k narozeninám, k svátku 
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Cvičení 16 Čti. Vyber správný obrázek.  čtení textu s porozuměním 

Cvičení 17 Čti. Odpověz na otázku.  čtení textu s porozuměním; tvoření 
odpovědi na otázku 

Cvičení 18 Čti. Utvoř otázku.  čtení textu s porozuměním; tvoření 
otázek 

Cvičení 19 Čti. Rozhodni, co je pravda.  čtení textu s porozuměním 

Cvičení 20 (produkce psaného textu) 
a) Přelož z českého znakového jazyka. 
b) Zapiš odpověď. 

 opakování  

Cvičení 21 Napiš souvětí.  opakování spojek (proto, protože) 

Cvičení 22 Spoj. Dopiš odpověď.  opakování (tázací zájmena Kdo?, 
Koho?, Komu?); tvoření odpovědi na 
otázku 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 10 
V Lekci 10 se děti setkají s uzavřeným souborem názvů pro státy, přídavnými jmény od nich odvozenými 
(seznam názvů států viz GR1). Po probrání úvodní gramatické části (GR1) doporučujeme zjistit, zda se děti 
orientují, kde který stát leží, a zda státy umí pojmenovat v českém znakovém jazyce. Ptejte se, na kterém 
kontinentu se státy nachází. Věty lze zapisovat: Španělsko je v Evropě… (opakujete látku z Lekce 4, cv. 24). 
Jako pomůcku můžete použít globus, zeměpisný atlas. Pokud jsou děti „dobří zeměpisci“, soubor států lze 
rozšířit (a doplnit jimi vybraná cvičení). 
Z hlediska komunikačních cílů se děti učí vyjádřit fakt, co se jim líbí, co jim chutná (opakují formy podstatných 
jmen ve 3. pádě sg. [Janě se líbí…] a učí se nové formy osobních zájmen ve 3. pádě sg. [Chutná mi…]); učí se 
položit jednoduché otázky, kterými získají základní informace o druhé osobě (Jak se jmenuješ/te?, Kolik je 
ti/vám let?, Co ti/vám chutná?), osvojují si dovednost poskytnout o sobě jednoduché informace (Jmenuju 
se… / Je mi… / Chutná mi…). Děti se setkávají s formou textu typu anketa. Mimo jazykové dovednosti 
rozšiřují děti své znalosti o cizích státech (o jejich památkách, o typických pokrmech). Vedeme děti více 
k samostatnému vyhledávání informací na internetu. Rozšiřujeme jejich povědomí o lidech různých 
národností a o podmínkách života, ve kterých tito lidé žijí.  
 
V závěru tohoto manuálu naleznete samostatný oddíl s názvem Doplňkový materiál k Lekci 10. 
Prostřednictvím aktivit uvedených v tomto doplňku můžete dětem představit systém českého deklinačního 
paradigmatu (skloňování podstatných jmen) v jeho vertikálním uspořádání pro vzory město, moře, stavení. 
Prostřednictvím souboru cvičení vedeme děti k pochopení vertikálního uspořádání paradigma. Na straně 235 
je popsáno, jak s tímto samostatným oddílem učebnice pracovat. 
 
Seznam jazykovědné terminologie (Lekce 10) 
malé / velké písmeno 
 

 

 

 

LEKCE 10 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

GR2: Co se líbí…? / Co 
chutná…? 

GR1: opakování přídavná 
jména; tvoření 
přídavných jmen od názvů 
států (polský, německý, 
francouzský…) 

názvy států anketa 
Jak se jmenuješ/te? 
Kolik je ti/vám let? 
Co ti/vám chutná? 
Co se ti/vám líbí? 
Co rád/a jíš/jíte? 
Jaký je tvůj/váš oblíbený 
film? 
Kam rád/a chodíš/te, 
jezdíš/te? Jakou máš/te 
rád/a barvu?  
 
opakování vykání x tykání 

GR3: osobní zájmena – 
3. pád sg. 

GR4: slovesa se 4. a 3. 
pádem 

  

GR5: spojky když – až  
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 GRAMATIKA 1 

Maďarsko → maďarský / Amerika → americký…  

Teta bydlí v Maďarsku. Umí vařit _____[maďarský] guláš. 
Socha Svobody je v Americe. Socha Svobody je _____[americká] památka. 
Byli jste už v Anglii? Jedli jste už _____[anglický] puding? 
Helena jezdí ráda do Francie. Miluje _____[francouzské] víno a  _____[francouzský] sýr . 

 

 

 

 

 

• Cvičení 1 

Sandra má mnoho zahraničních přátel. 

a) Přečti si text. 

Kurt je z Německa. Dima je z Ruska. Mária je ze Slovenska. Ewa je z Polska. Aiko je z Číny. Kostas je z 
Řecka. Hendrik je z Holandska. Juan je z Francie a Josef je z České republiky. 
Giulia je z Itálie. Laura je z Belgie. 

b) Spoj, co patří k sobě. 

1. Kurt je můj    ruský 
2. Kostas je můj   slovenská 
3. Aiko je moje   německý 
4. Dima je můj   belgická 
5. Mária je moje  řecký    neslyšící kamarád. 
6. Ewa je moje   francouzský   neslyšící kamarádka. 
7. Hendrik je můj  italská 
8. Juan je můj   čínská 
9. Giulia je moje  holandský 
10. Laura je moje   polská    

 

• Cvičení 2 

a) Jak se jmenuje jedenáct vyznačených států v mapě? Najdi k nim přídavná jména v osmisměrce. 
 
[1. Amerika, 2. Anglie (Velká Británie), 3. Česká republika, 4. Itálie, 5. Řecko, 6. Turecko, 

Doporučujeme: 
Upozorněte děti na pravidlo psaní velkých a malých písmen ve slovech: Anglie → anglický… 
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7. Švýcarsko, 8. Maďarsko, 9. Finsko, 10. Belgie, 11. Rakousko]  
 
b) Napiš názvy států a od nich jedenáct odvozených přídavných jmen 
 
Tajenka: 
Co je to _____[zeměpisný atlas]? Kdy a proč tuto knihu potřebuješ?  
 
 
 
• Cvičení 3 

Pomoz Sandře dopsat přídavná jména. 

1. ruský 
2. hol__ [holandský] 
3. čes__ [český] 
4. amer__ [americký] 
5. fran__ [francouzský] 
6. ital__ [italský] 
7. švý__ [švýcarský] 
8. ture__ [turecký] 
9. čín__  [čínský] 
10. maďa__ [maďarský] 
11. bel__ [belgický] 
12. ře__ [řecký] 

 
 

 

¨ 

 

 
• Cvičení 4 

Co je to? 
Napiš, co to je. 

1. To je _____[české] pivo. 
2. To je _____[holandský] sýr. 
3. To je _____[francouzské] víno. 
4. To je _____[ruská] vodka. 
5. To je _____[švýcarská] čokoláda. 
6. To je _____[čínská] nudlová polévka.  
7. To je _____[anglický] puding. 
8. To je _____[americký] hamburger. 
9. To je _____[italská] pizza. 
10. To je _____[maďarská] klobása. 
 

Záměrem cvičení je pomocí drilu natrénovat formy přídavných jmen utvořených od názvů států. 
Aby děti nevyplňovaly pasivně formy přídavných jmen z předcházejícího cvičení, doporučujeme 
zadat jim cvičení okopírované na samostatném papíru. Cvičení je zpracováno také jako interaktivní 
cvičení na DVD nosiči této učebnice. 
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• Cvičení 5 

Pracuj s internetem. 
a) Spoj, co patří k sobě. 
b) Napiš, kde to je.  

 Co to je?    Kde to je?  

OBR1 Pražský hrad  je _____[v České republice]. 
OBR2 Velká čínská zeď  je _____[v Číně]. 
OBR3 Koloseum   je _____[v Itálii]. 
OBR4 Eiffelovka   je _____[ve Francii]. 
OBR5 Stonehenge  je _____[v Anglii]. 
OBR6 socha Svobody  je _____[v Americe]. 
OBR7 Modrá mešita  je _____[v Turecku]. 

 
 

 

 
 
c) Doplň přídavné jméno. 

1. Pražský hrad je česká historická památka. 
2. Socha Svobody je _____[] historická památka. 
3. Modrá mešita je _____[] historická památka. 
4. Koloseum je _____[] historická památka. 
5. Stonehenge je _____[] historická památka. 
6. Eiffelovka je _____[] historická památka. 
7. Velká čínská zeď je _____[] historická památka. 

 

 

Doporučujeme: 
Přídavná jména dále upevňujte ve formě 4. pádu j. č. (viz Lekce 7, GR 4)  
Napište na tabuli větu: Mám chuť na … 
Ukazujte na mapě jednotlivé obrázky. Děti doplňují: Mám chuť na švýcarskou čokoládu… Nechte 
děti chodit k tabuli, aby ukazovaly, na co mají chuť ony. Ukazují a ostatní děti zapisují (např. Petra 
má chuť na maďarskou uzeninu.). 
 
Pokud vám to technické podmínky ve škole dovolí, spojte toto cvičení s ochutnávkou typických 
potravin z daných zemí. Teď bude moci každý ochutnat to, na co měl chuť. Nabídku spojení 
(švýcarská čokoláda, holandský sýr, maďarská klobása…) můžete rozšířit o další (turecký med, 
čínská polévka, čínské nudle, slovenská bryndza…). 

Doporučujeme: Vysvětlete (ve znakovém jazyce) dětem, že obrázky ve sloupci nalevo jsou 
(historické) památky. Naučte děti toto slovo (spojení) napsat v češtině. 
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 GRAMATIKA 2 

…líbí se… / …chutná… 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 6 

a) Pomoz Sandře vybrat: líbit se / chutnat. 

b) Zakroužkuj 3. pád. 

1. Františkovi bude určitě [chutnat] / líbit se italská pizza. 
2. Vandě a Petrovi chutná / [se líbí] Eiffelova věž. 
3. Monice [chutná] / se líbí francouzské víno. 
4. Jaká země chutná / [se líbí] Sandře? 
5. [Chutná] / líbí se Lucce, Filipovi a Michalovi maďarská šunka? 
6. Evě nechutná / [se nelíbí] Velká čínská zeď. 
7. Martě a Janě [chutná] / líbí se čínská polévka. 
8. Chutná / [Líbí se ]  paní učitelce Paříž?    

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme:  
Slovesa líbit se, chutnat učíme používat jen v přítomném čase. (Děti zatím neučíme tvořit minulé 
formy sloves s neživým podmětem. Např. Ta limonáda mi nechutnala. Chutnal ti oběd? apod.) 
Upozorněte děti na chybné konstrukce Viktor chutná květáková polévka…  Upozorněte děti na 
konjugační tvary chutná (3. os. sg., např.: Chutná mi pomeranč.) /chutnají (3. os. pl., např.: Chutnají 
mi pomeranče.). Nechte děti odvodit, podle jakého vzoru sloveso časujeme [dělat]. Podobně 
můžete postupovat při výkladu užití slovesa líbit se. Při výkladu látky dáváme pozor na to, aby děti 
pochopily, který člen věty stojí ve funkci podmětu a který ve funkci předmětu. (Janě [předmět] se 
líbí francouzská móda [podmět]. / Viktorovi  [předmět] chutná květáková polévka  [podmět].)  

Doporučujeme:  
Nejprve zpracujte cvičení 6 a 7, potom věty překládejte do českého znakového jazyka. Pro další 
procvičení využijte překladového cvičení. Poté, co si zkontrolujete správnost řešení, požádejte děti, 
aby přeložené české věty zkusily přeložit zpět do českého znakového jazyka. Srovnejte způsoby 
vyjádření v českém jazyce a v českém znakovém jazyce.   
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c) Pomůžeš Filipovi opravit věty? 

1. Jana a Petr se líbí Amerika.  _____ 
2. Chutná Sandra a Filip maso a zelenina? _____ 
3. Jaké jídlo chutná teta a strýc? _____ 
4. Líbí se babička Pražský hrad?  _____ 
 
 

• Cvičení 7 

a) Spoj, co patří k sobě. 

Jana a Michal  rádi     cestujou. 
Janě a Michalovi  chutná   vanilkovou zmrzlinu. 
  se líbí    čínská polévka. 
  mají rádi   chodí do restaurace. 
       socha Svobody a Velká čínská zeď. 
       švýcarskou čokoládu.   

b) Vyber správné(á) slovo(a).      

Další námět k procvičování …líbí se… /…chutná…: 
Připravte si krátký text, napište ho na tabuli a vyprávějte (v českém znakovém jazyce) dětem: Loni 
jsem byla s manželem ve Francii. Byla jsem v Paříži. To je hlavní město Francie. Viděla jsem 
Eiffelovku. Byla jsem v restauraci a jedla jsem francouzské jídlo, pila jsem francouzské víno. 
Francouzské víno mi moc chutná. Manželovi taky… (V textu nepoužíváme minulé formy sloves 
s neživým podmětem, ani formy Líbilo se mi ve Francii. / V restauraci mi chutnalo. …) 
Cílem cvičení je procvičit frázi s podstatným jménem ve 3. pádě j. č.: Manželovi chutná…, Synovi se 
líbí…  
 
Povídejte si s dětmi, jestli s rodiči cestují, které státy navštívily. Které památky viděly, jak se památky 
jmenují, co v dané zemi ochutnaly. Co tam bylo zajímavé… (Nové pojmy, názvy památek… zapisujte 
na tabuli.) 
 
Potom se dětí ptejte, jestli si pamatují, kde byli jejich spolužáci, co vyprávěli, co se jim líbí, co jim 
chutná. Požádejte je, aby o každém svém spolužákovi něco napsaly. Pokud zapomněly, ať se ho 
zeptají znovu. Event. si mohou děti dělat během vyprávění svých spolužáků drobné poznámky. Lze 
jim také pro účely tohoto cvičení zpracovat pracovní list s tabulkou pro záznam informací. 
 
 Anna Franta 
Kde byl/a? v Anglii v Brně 
památky Buckingham palace … 
Co se Anně, Frantovi… líbilo? …  
Co Anně, Frantovi… chutnalo?   
 
Potom děti píšou o sobě navzájem: 
Věra byla v Anglii. Věra tam viděla… Věře chutná… 
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1. Kdo _____[má rád] památky, cestuje. 
a) nerad 
b) se líbí 
c) má rád 
 
2. Když Filipovi _____[chutná] čínské jídlo, proč nejdete do čínské restaurace? 
a) nechutná 
b) chutná 
c) má rád 

3. _____[Ráda] jezdí na výlety, proto si koupila nový batoh (OBR ilustračně pod slovo) a novou mapu 
(OBR ilustračně pod slovo). 
a) Nerada 
b) Má ráda 
c) Ráda 

4. Babičce _____[chutná] tiramisu. To je italský dort. 
a) chutná 
b) má ráda 
c) se líbí 

5. Loni byli Novákovi na dovolené v Egyptě. Bydleli v hotelu. Markétka se každý den _____[těšila na] 
moře. 
a) ráda 
b) chutná 
c) těšila na 

6. Filipovi _____[se líbí] lodě. Koupil si nový dalekohled, protože pojede do Egypta. Bude ležet na 
pláži a pozorovat lodě.   
a) má rád 
b) se líbí 
c) se těší na 

 GRAMATIKA 3 

Zájmena – skloňování: 3. pád 

 
 
• Cvičení 8 

Hraj s počítačem. Doplňuj zájmeno nebo sloveso.  
 
 
• Cvičení 9 

Svaž balónky, které k sobě patří. 
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• Cvičení 10 

Škrtni špatně napsanou větu.  

1. Kolik oni je let? – Kolik je jim let? 
2. Já líbí se ten keramický hrneček. – Líbí se mi ten keramický hrneček. 
3. Chutná vám káva? – Chutná oni káva? 
4. Je mu 12 let. – Je on 12 let. 
4. Ne, nechutná jim káva. – Ne, oni káva nechutná. 
5. Líbí se ona Paříž. – Líbí se jí Paříž. 
6. Ty a Vašek nechutná maso? – Vám nechutná maso?     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protože se jedná o „drilový trénink” na zapamatování forem osobních zájmen ve 3. pádě, 
doporučujeme s dětmi provádět cvičení formou interaktivního cvičení v rámci DVD-ROMu. Event. 
cvičení vytisknout a nakopírovat samostatně, aby děti nemohly pasivně opisovat správné řešení 
z učebnice. 
 
Pokud si děti ještě koncovky nepamatují a potřebují k vypracovávání cvičení materiál (část 
s  dramatickým výkladem), zpracujte s dětmi cvičení třeba touto hravou formou. 
Umístěte s dětmi učebnice na co největší vzdálenost od místa, kde budou cvičení zpracovávat; na 
místě, kde mají položené učebnice, je požádejte, aby se znovu podívaly na formy zájmen ve 3. pádě 
a snažily se je zapamatovat; jakmile si budou jisté, že si pamatují tvary osobních zájmen ve 3. pádě, 
musí se co nejrychleji přemístit do místa, kde budou vyplňovat cvičení; potom co nejrychleji cvičení 
vypracují. Pokud děti během zpracovávání cvičení na některou koncovku zapomenou (nebo ji do 
cvičení vyplní chybně), můžou se co nejrychleji vrátit do místa, kde mají uloženou učebnici a 
správnou formu znovu vyhledat. Takto si děti můžou „běžet“ vyhledat správné řešení třeba i 
několikrát během hry.  Vyhrává ten, kdo nejrychleji a správně zadané cvičení zpracuje.  
 

Doporučujeme: 
Před zpracováváním tohoto cvičení upozorněte děti na frázi: Kolik je ti let? Ukažte si, jak se fráze 
ukáže ve znakovém jazyce. Frázi procvičujte.  
a) Napište na tabuli větu: Kolik je ti let? 
Děti písemně odpovídají. Je mi… 
 

b) Napište na tabuli malé cvičení. Děti doplňují formy ve 3. pádě: 
Kolik je __ (ty) let? – Je__ (mi) 12 let. 
Kolik je __ (ona)  let? Jsou __ (jí) 2 roky. 
Kolik je Petrovi let? Je __(mu) 7 let. 
Kolik je (vy) let? Je __ (nám) 14 let. 
 
Upozorněte děti na vyjádření 1 rok X 2, 3, 4 roky X 5, 6, 7… let. Zopakujte užívání slovesa BÝT ve 
spojení s číslicemi (Je mu 1 rok. X Jsou mu 2, 3, 4 roky. / Je mu 5, 6, 7… let.). Viz Lekce 3 GR 5.  
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• Cvičení 11 

a) Doplň podle vzoru. 

1. Eliška a Jana  Co se jim líbí?    Elišce a Janě se líbí sídliště, kde bydlí Sandra.  
2. Filip   Co se _____ [mu] líbí?  _____[Filipovi] se líbí ten nový americký film. 
3. Laura  Co se _____ [jí] líbí?  _____[Lauře] se líbí město Praha.  
4. teta a strýc  Co se _____ [jim] líbí?  _____[Tetě a strýci] se líbí Maďarsko.  
 

b) Doplň: JÍ / MU / JIM / MI / TI / VÁM / NÁM. Dopiš odpověď. 
 
     Otázka:    Odpověď: 

1. Martin   OBR1  Co mu chutná?   Martinovi chutná … 
2. ty   OBR2  Co _____[ti] chutná?  _____ 
3. Michal a Jana OBR3  Co _____[jim] chutná?  _____ 
4. ty a Jack  OBR4  Co _____[vám] chutná?  _____ 
5. Eliška  OBR5  Co _____[jí] chutná?  _____ 
6. já a Petr  OBR6  Co _____[nám] chutná? _____ 
7. já   OBR7  Co _____[mi] chutná?  _____ 
 

c) Doplň KOMU? / CO? Odpověz na otázky. 
 
1. _____[Co] chutná Martinovi? _____ 
2. _____[Komu] se líbí město Praha?  _____ 
3. _____[Komu] chutná zmrzlina? _____ 
4 _____[Co] se líbí Filipovi? _____ 
5. _____[Komu] chutná hamburger? _____ 
6. _____[Co] se líbí tetě a strýci? _____ 
 

 
• Cvičení 12 

Dopiš správnou otázku nebo odpověď. 

Správné řešení: 

1. [Kolik je Sandře a Filipovi let?] – Je jim 14.  
2. Co rád jíš? – [Chutná mi italská pizza a zeleninový salát.]    
3. [Jaké je vaše oblíbené pití?] – Chutná mi červené víno. 
4. Jakou má ráda barvu? – [Líbí se jí červená.]    
5. [Jak se jmenujou?] – To je Franta a to je Lukáš.  
6. Co vám chutná? – [Jíme rádi špagety se sýrem.] 
7. [Jakou má rád Franta barvu?] – Líbí se mu hnědá.  
8. Co děláte rádi, když máte volno? – [Cestujeme, to je náš velký koníček.] 
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• Cvičení 13 

Sandra se ptá ve znakovém jazyce. Přelož otázku a napiš odpověď. 

1.  Jak se jmenuješ?    _____ 
2. Kolik je ti let?    _____ 
3. Jaká je tvoje oblíbená barva?   _____ 
4. Co ti chutná?     _____ 
5. Co rád piješ?     _____ 
6. Jaký máš koníček?     _____ 
 

 

 

 
• Cvičení 14 

Sandra v každém řádku udělala chybu. Najdeš ji a opravíš? 

1. Co se líbí Ivana? – Líbí se jí to nové kolo. 
2. Co nechutná Martinovi? – Nechutná jí anglický puding.  
3. Co mu chutná? – Dušan chutná maso.  
4. Kolik je ti let? – Je mu 20 let. 
5. Co chutná Evě a Martě? – Chutná jí tiramisu. 
6. Co jim nechutná? – Já nemám rád pivo, Filip nerad pije mléko. 
7. Co se jim líbí? – Simona a Hana se líbí Paříž. 
8. Co se mu líbí? – Míše se líbí italské Koloseum a Pražský hrad.  
 

 GRAMATIKA 4 

Slovesa: koupit / dát / psát / číst (+ 3. + 4. pád) 
 
Komu maminka připravuje svačinu? Maminka připravuje svačinu _____[Sandře]. 
Kdo připravuje Sandře svačinu? Sandře připravuje svačinu _____[maminka].  
_____[Co připravuje Sandře maminka? Svačinu. 
Koho představuje Sandra? Sandra představuje _____[Filipa].  
_____[Kdo] představuje Filipa? _____[Sandra]. 
_____[Komu] Sandra představuje Filipa? _____[Mamince].  
 
 
 
• Cvičení 15 

a) Čti! Uhádneš, jaké dárky dala Sandra kamarádům k narozeninám / k svátku? 

Alena a Věra měly narozeniny v lednu. Obě rády vaří.   
Vašek jezdí rád do přírody. Rád cestuje. Narozeniny slavil v únoru. 

Pozorujte s dětmi, jak se fráze (Jak se jmenuješ?…) překládají do českého znakového jazyka. 
Nechte děti přepisovat jednotlivé znaky za sebou a zápis porovnávejte se zápisem české věty. 
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Sestra se učí angličtinu, protože pojede do Anglie. Svátek měla v březnu. 
V dubnu jsem byla ve Švýcarsku, a když jsem se vrátila, narozeniny slavila kamarádka Vanda. Vandě 
chutná čokoláda. 
Filip měl narozeniny v dubnu. Líbí se mu dobrodružné počítačové hry a knihy. 
Maminka měla svátek v červenci. Pořád pije kávu nebo čaj a potřebuje nový hrnek. 

b) Jaký dárek je v krabici pro Alenu, pro Vaška, pro sestru…? 
Spoj dárek a krabici. 

c) Dopiš správná slova. 

Alena a Věra  Sandra jim k narozeninám koupila _____[kuchařku]. 
Vašek   Sandra _____[mu] k narozeninám dala _____[mapu].  
sestra Linda  Sandra _____[jí] k narozeninám koupila _____[česko-anglický slovník]. 
kamarádka Vanda Sandra _____[jí] k narozeninám koupila _____[švýcarskou čokoládu]. 
Filip   Sandra _____[mu] k narozeninám dala _____[detektivku]. 
maminka  Sandra _____[jí] k narozeninám dala _____[keramický hrnek]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Cvičení 16 

Vyber z nabídky vět tu, kterou Sandra ukazuje. 
 
1. 
Martin píše Zuzce SMS. 
[Zuzka píše SMS Martinovi.]  
Martin píše Zuzka SMS. 

2. 
Tatínek a dědeček opravují auto. 
Dědeček opravuje tatínkovi auto.  
[Tatínek opravuje dědečkovi auto.]  
 
3. 
[Sandra představila mamince Jacka.] 
Jack mamince představil Sandru. 
Jack představil Sandře maminku. 

 

 

Doporučujeme: 
Látku můžete s dětmi dále procvičovat třeba tímto způsobem. Zkopírujte si (ve větším měřítku) 
obrázky: dárkové krabice a dárky. Vystříhejte, do každé krabice nalepte dárek, ale jiný, než Sandra 
dotyčnému koupila. Obrázky nalepte na tabuli, aby je děti viděly. Nechte je diskutovat o tom, kde 
došlo k záměně dárků. Pak je požádejte, aby vám to raději napsaly a vy podle nich a jejich rad 
vrátíte dárky zpět do správných krabic. Děti píší: 
Sandra nedala Vandě kuchařku! Sandra koupila Vandě švýcarskou čokoládu. / Sandra nedala sestře 
hrnek! Koupila jí slovník. Apod. 
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4. 
[Leoš zaplatí Darině lístek do divadla.] 
Darina zaplatí Leošovi lístek do divadla. 
Leoš a Darina zaplatí lístek do divadla. 
 
5. 
Píšou mi přání k narozeninám. 
Já píšu Lauře přání k narozeninám. 
[Laura mi píše přání k narozeninám.] 
 
6. 
[Maminka představila tetě kamarádku Helenu.] 
Maminka a teta představili kamarádku Helenu. 
Teta představila mamince kamarádku Helenu. 

 

• Cvičení 17 

a) Doplň 3. pád nebo 4. pád. 

1. Sandra představuje (maminka a tatínek) _____[mamince a tatínkovi] (kamarádka) 
_____[kamarádku] Olinku. 
2. Petr bude mít narozeniny. Viktorka (on) _____[mu] kupuje (lístek) _____[lístek] do divadla.   
3. Kdo šije (maminka) _____[mamince] (sukně) _____[sukni]? Švadlena paní Blanka. 
4. Jakou čteš (pohádka) _____ [pohádku] (Veronika) _____[Veronice]? O Červené karkulce. 
5. Vanda (oni) _____[jim] píše (pohled) _____[pohled] k narozeninám.    
6. Strýc opravuje (švagr)  _____[švagrovi] dům.  

b) Přečti si věty ve cvičení 17a), dopiš otázku a odpověz. 
 
1. Komu šije švadlena Blanka sukni? Mamince. 
2._____ Olinku.  _____ 
3. _____Petrovi. _____ 
4. _____ Vanda.  _____ 
5. _____ dům.  _____ 
 

 GRAMATIKA 5 

KDYŽ ... , … –  AŽ … , … 
 

• Cvičení 18 

a) Doplň KDYŽ / AŽ. 

1. _____[Když] byla zima, nejezdil jsem na kole. 
2. _____[Když] jsem šel dnes ráno do školy, potkal jsem kamarádku Evu.  
3. _____[Když] bylo hezké počasí, šli jsme do ZOO. 
4. _____[Když] mám čas, dívám se na televizi. 
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b) Doplň správné sloveso. 
 
1. Když (být) _____[jsem byl] malý, bydleli jsme v Brně. 
2. Když se maminka (rozvést se) _____[rozvedla] s tatínkem, přestěhovali jsme se do Ostravy.  
3. Až budu umět číst česky, (číst) _____ [budu číst] každý den noviny. 
4. Když ti chutná čínské jídlo, (moct) _____[můžeš] jít do čínské restaurace. 

 

• Cvičení 19 

Přelož věty.  

1. Když byli maminka a tatínek na zahradě, chatovala jsem s Filipem. 
2. Když jsi řídil auto, měla jsem strach.  
3. Až budu v důchodu, budu odpočívat. 
4. Až budeš zdravý, budu mít radost. 

 

 

 
 

 

V Televizním klubu neslyšících 

Jana: Ahoj! Děkuju za pozvání. Jmenuju se Jana Šimečková a je mi 31 let. Studovala jsem na střední 
škole obor Zubní technik. Práce v zubní laboratoři se mi líbila, ale měla jsem zdravotní problémy. 
Musela jsem začít hledat novou práci. Hledala jsem asi měsíc, pak jsem našla jeden kosmetický 
salón. Začala jsem tam pracovat jako manikérka.    

… 
 
Michal: Nejdřív jsme cestovali v Evropě, potom v Americe a nakonec jsme byli v Asii. Byli jsme v 
Holandsku, Francii, USA a Číně. Líbilo se mi ve Francii, rád vzpomínám na Ameriku i na Čínu. 

Jana: Každá země byla krásná, ale já miluju Paříž. Líbí se mi francouzská móda. Chutná mi 
francouzské víno. 

… 

Michal: V Americe a v Evropě jsme si jídlo kupovali v supermarketu. Ve Francii jsme si každý týden 
kupovali francouzské víno, v Holandsku jsme jedli pravý holandský sýr. V Americe jsme občas jedli 
v McDonaldu. V Číně jsme často chodili do restaurace. Čínské jídlo mi moc chutná. Je zdravé, ale 
bylo pálivé.  

… 
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Michal: Když jsme byli v New Yorku, navštívili jsme sochu Svobody. V Číně jsme viděli Velkou čínskou 
zeď. V Holandsku se mi líbil jeden starý větrný mlýn. Z Eiffelovky jsme se dívali na celou Paříž. To byla 
nádhera! Nejvíc se mi líbila socha Svobody. Janě Čínská zeď.  

… 

 

 
Moderátor: Ahoj! Dnes vám chci představit Janu a Michala. Jana je sympatická neslyšící žena. Má 
zajímavé zaměstnání. Pracuje jako manikérka. Michal je její přítel. Jana a Michal mají společný 
koníček. Rádi cestují. Můžeš se nám prosím představit? 

 

Moderátor:  Ty a Michal rádi cestujete. Kam rádi jezdíte? Jaká je vaše oblíbená země? 

 

Moderátor: Co jste jedli a kde? Chodili jste do restaurace? 

 

Moderátor:  Jaká památka se vám líbila nejvíc? 
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• Cvičení 20 

Doplň do textu slova podle rozhovoru. 

klubu | se líbila | pracovala | se | ráda | Asii | teď | sochu Svobody | francouzskou | zajímavé | jídlo 
| koníček | v supermarketu | manikérka | francouzské | Michalovi  

Janu pozvali do Televizního _____[klubu] neslyšících, protože má _____[zajímavé] zaměstnání a 
pěkný _____ [koníček]. Jana ____[ráda] cestuje. Jana nejdřív _____[pracovala] jako zubní technička, 
_____[teď] pracuje jako _____[manikérka]. Má přítele. Její přítel _____[se] jmenuje Michal. Jana a 
Michal cestovali v Evropě, viděli Ameriku i _____[Asii]. _____[Michalovi] se líbila Francie a Čína. Rád 
vzpomíná na Ameriku, kde viděl _____[sochu Svobody]. Janě _____[se líbila] Francie, protože má 
ráda _____[francouzskou] módu a chutná jí _____[francouzské] víno. Jídlo si kupovali 
_____[v supermarketu] nebo šli do restaurace. Michalovi chutnalo čínské [jídlo], Janě francouzské 
víno.  
 

 

Doporučujeme: 
Před zahájením čtení textu se dětí zeptejte, jestli vědí, co je to Televizní klub neslyšících (TKN). 
Vyberte díl, který by svojí tematikou mohl oslovit věkovou skupinu neslyšících dětí ve třídě. 
Podívejte se společně na tento díl TKN. Povídejte si, o čem pořad byl. 
Potom dětem řekněte, že si další díl TKN přečtete v záznamu pro titulky (text určený ke čtení, 
část I.). Jenže otázky moderátora se pomíchaly. Úkolem dětí je, aby vsunuly rozstříhané otázky 
moderátora mezi odpovědi Jany a Michala. Takto připravený úkol naleznete v tomto manuálu.   
 
Správnost svého řešení mohou děti ověřit srovnáním s originálem textu v učebnici. 
  
Po dokončení práce s textem si pusťte úvodní video k lekci. Povídejte si s dětmi o povolání 
manikérky, které Jana vykonává. Diskutujte s dětmi ve znakovém jazyce o tom, co dělá manikérka, 
co dělá pedikérka, kosmetička (nová slova pro povolání pište na tabuli). Co ke své práci potřebuje 
a co Janu na její práci manikérky baví.  
 
Vypracujte cvičení 20 a 21 a znovu se vraťte k textu. Pobídněte děti, aby si ještě jednou přečetly 
začátek a konec rozhovoru. Ptejte se, co se obvykle na začátku a na konci takového rozhovoru říká 
(Dnes vám chci představit… / Děkuju vám za rozhovor!) 
Zkuste s dětmi sehrát podobnou scénku. Rozdělte děti do skupin a rozdejte jim role 
(moderátor/ři – hosté). Nechte děti, aby sestavily podobný rozhovor (pomozte jim, podle potřeby). 
Jakmile budou mít děti rozhovor připravený, požádejte je, aby si navzájem svoji práci ukázaly. 
Vytvořte si ve třídě simulované natáčecí studio a rozhovory dětí nahrajte na videokameru. 
Potom zrekapitulujte, co všechno dělaly: nacvičily rozhovor, natočily ho… Ptejte se jich: Co je ještě 
potřeba udělat, aby mohl být rozhovor v TKN odvysílaný…. Nechte děti diskutovat, znovu je 
odkazujte k dílu TKN, který jste společně zhlédli. [K záznamu se musí ještě udělat titulky – rozhovor 
se musí přeložit.] Rozdejte zpátky dětem videozáznamy (tak, aby každá skupina pracovala 
s videozáznamem, který sama nesehrála), požádejte děti, aby videozáznam opatřily titulky 
(přepsaly rozhovor do češtiny).   
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• Cvičení 21 

Čti text (část I.) a rozhodni: ANO, nebo NE? 

Jana pracuje v zubní laboratoři.      ANO [NE] 
Jana hledala novou práci, protože měla zdravotní problémy.  [ANO] NE 
Jana má chuť na francouzské víno.     ANO [NE] 
Janě moc chutná čínské jídlo.      ANO [NE] 
Moderátor představil Janu a Michala.     [ANO] NE 
Jana a Michal představili moderátora.     ANO [NE] 
Michal a Jana rádi cestujou, proto navštívili Evropu, Ameriku a Asii. [ANO] NE 
 

 

 
Neslyšící cizinci 

ANKETA 1  
Kolik je vám let? [18 – 26] / 26 – 62  
Jaká je vaše národnost? česká / čínská / [americká] 
Kde žijete? v České republice / [v Americe] / v Číně 
Pracujete… po – pá / po – ne / [občas]  
Studujete? [ano] / ne 
Chodíte do restaurace?  ano /  [ne] 
Cestujete? [ano] / ne  
Už jste letěl/a letadlem? [ano] / ne 
Jak často jezdíte na dovolenou? [2x ročně] / 1x ročně / nejezdím  
 

ANKETA 2 
Kolik je vám let? [18 – 26] / 26 – 62  
Jaká je vaše národnost? česká / [čínská] / americká 
Kde žijete? [v České republice] / v Americe / v Číně 
Pracujete… po – pá / [po – ne] / občas 
Studujete? ano / [ne] 
Chodíte do restaurace?  [ano] /  ne 
Cestujete? ano / [ne]  
Jak často jezdíte na dovolenou? 2x ročně / 1x ročně / [nejezdím] 
 

TEXT 1 
Jack je Američan. Je mu 19 let. Žije ve Washingtonu. Je neslyšící. Jack studuje na vysoké škole, proto 
pracuje jen 2x týdně jako uklízeč v hotelu. Nerad chodí do restaurace, protože jídlo v restauraci mu 
nechutná. Jack má zajímavý koníček – rád cestuje. Jezdí 2x za rok na dovolenou. Letos pojede nejdřív 
do České republiky a potom do Egypta. 
V České republice už byl 3x. Až bude v Praze, pojede taky na návštěvu k Janě. Jana mu představí 
Michala a půjdou spolu na Pražský hrad. Nakonec půjdou do hospody, protože Jack miluje české 
pivo. 
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TEXT 2 
Sally je Číňanka, je jí 23. Narodila se v Číně, ale dnes žije se sestrou, maminkou a tatínkem v Praze. 
Její rodina se přestěhovala do České republiky, když byla Sally malá holka. Její sestra je taky neslyšící. 
Sally chodila do české školy. Sally ráda vaří, proto pomáhá mamince a tatínkovi v jejich restauraci 
v centru Prahy. 
Sally se v restauraci cítí jako doma. Často tam obědvá i večeří, protože pracuje každý den od rána do 
večera. Ale Sally to nevadí, protože čínské pálivé jídlo jí moc chutná. Sally chce jet do Číny na 
návštěvu k babičce, ale nemůže. Bude muset s maminkou a tatínkem pracovat v restauraci.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 22 

To je Adam. Adam je neslyšící Čech. Adam vyplnil stejnou anketu jako Jack a Sally. Přečti si anketu a 
vymysli o něm vyprávění.  

ANKETA 
Kolik je Vám let? 18 – 26 / [26 – 62]  
Jaká je Vaše národnost? [česká] / čínská / americká 
Kde žijete? [v České republice] / v Americe / v Číně 
Pracujete… [po – pá] / po – ne / občas 
Studujete? ano / [ne] 
Chodíte do restaurace?  [ano] /  ne 
Cestujete? [ano] / ne  
Jak často jezdíte na dovolenou? 2x ročně / [1x ročně] / nejezdím 

Doporučujeme (před zahájením čtení): 
 
Vysvětlete si, co je to anketa a proč se ankety mezi lidmi dělávají. Diskutujte s dětmi o tom, co se 
prostřednictvím anket může zjišťovat. Dodejte, že např. také to, jaký je život neslyšících lidí různých 
národností.  
 
Teď s dětmi čtěte ankety (Anketa 1, Anketa 2). Ptejte se jich, co můžou o lidech z ankety vysoudit. 
Jaký je jejich život. Pokládejte jim různé otázky: Proč Jack nechodí do restaurace?… Nemá peníze?… 
Nechte děti, ať si vymýšlí, fabulují…: Jaký je Jackův život… (pohodový, těžký…); Má rodinu?… Stejně 
postupujte u ankety č. 2: Sally je Číňanka, ale žije v ČR…, jak to? Jaký je Sallyn život… (pohodový, 
těžký…); Má rodinu?; Proč nejezdí na dovolenou?… Porovnávejte anketu č. 1 a 2. 
 
Po diskuzi nad anketami řekněte dětem, že si teď přečtete, co je skutečná pravda o životě Jacka 
a Sally. Rozdělte děti na dvě skupiny. Každému ve skupině A dejte text č. 1, každému ve  
skupině B dejte text č. 2. Postavte skupiny proti sobě. Skupina A vypráví vše, co se dočetla o Jackovi, 
skupina B vypráví, co se dočetla o Sally. 
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• Cvičení 23 

Had spolkl věty. Slova nemají správné koncovky. Dokážeš věty opravit? Napiš všechny věty 
v minulém čase. 
 
1. maminka – vynadat – Sandra, protože – zase - ztratit – průkazka ZTP 
Maminka vynadala Sandře, protože zase ztratila průkazku. 
 
2. Filip – já – číst – detektivka 
_____ 
3. (já) zaplatit – Matěj – vanilkový – zmrzlina, protože – ztratit – peníze  
_____ 
4. hospodářka – vynadat – Vanda, protože – nezaplatit – oběd 
_____ 
5.  tatínek – dát – strýc – Vánoce – ruská – vodka  
_____ 
6. Filip – on – pomáhat – uklízet, protože – mít – čas 
_____ 
7. (oni) psát – my – přání – narozeniny 
_____ 
8. (my) zaplatit – oni – oběd – restaurace   

 
 
• Cvičení 24 

a) Spoj, co k sobě patří. 

1. Jaká je tvoje maminka?    Co mu chutná? 
2. Jaká je její oblíbená barva?    Jakou máš maminku? 
3. Jaké je jeho oblíbené jídlo?    Jakou má ráda barvu? 
4. Chutná mu květáková polévka?   Chutná vám coca-cola? Chutná vám  
                                                                                             hamburger? 
5. Co jim chutná?     Co rádi jí? 
6. Pijete rádi coca-colu? Jíte rádi hamburger?   Má rád květákovou polévku? 
 
b) Napiš jinak. 

1. Chutná jim švestkový koláč?  _____ 
2. Jaká je vaše oblíbená barva?  _____ 
3. Co ráda jí?     _____ 
4. Jaký je tvůj tatínek?   _____ 
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• Cvičení 25   

Sandra má pět pytlíků. Dej do společného pytlíku slova stejného slovního druhu. 

 

• Cvičení 26 

Čti a dopiš slova. Jaká povolání chtějí dělat? 

Karolína:  Líbí se mi móda. Ráda šiju.  
Petr:   Já rád peču.  
Honza:   Jeho koníček je vaření.   
Sandra:  Ráda píšu na počítači. Ráda esemeskuju a ráda e-mailuju.   
Sally:   Ráda pomáhám rodičům v restauraci.      
Jack:   Líbí se mi práce s dětmi. Rád čtu mladší sestře pohádky.   
Tomáš:   Líbí se mi práce se zvířaty. Rád se starám o nemocná zvířata.   
 
1. Karolína bude v budoucnu pracovat jako _____[švadlena]. 
2. Tomáš bude studovat na vysoké škole, protože chce být _____[zvěrolékař]. 
3. Sally ráda pomáhá rodičům v čínské restauraci. Asi bude _____[servírka]. 
4. Jack bude pracovat jako _____[vychovatel] na internátě.  

5. Petr bude studovat na učilišti. Bude _____[pekař]. 
6. Honza rád vaří. Bude taky studovat na učilišti. V budoucnu chce pracovat jako _____[kuchař]. 
7. Sandra chce pracovat u Petra v kanceláři. Bude _____[sekretářka].  
 

 
• Cvičení 27 

Vyplň test a uvidíš! 

1. Jak často sportuješ? 
a) vůbec  
b) jednou týdně 
c) víc než jednou týdně 

2. Jaké je tvoje oblíbené pití? 
a) coca-cola  

Doporučujeme s dětmi provést další cvičení k podobnému procvičování. 
Požádejte děti, aby napsaly několik vět, u kterých vědí, nebo si myslí, že se dají v češtině napsat 
jinak – jejich význam však zůstane stejný. Spolužáci potom zkouší modifikovat věty do jiné podoby. 
Děti si kontrolují správnost řešení navzájem. 
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b) čaj s medem 
c) voda 

3. Kolikrát denně jíš zeleninu? 
a) vůbec 
b) jednou nebo dvakrát denně  
c) víckrát denně 

4. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? 
a) smažený sýr s hranolky 
b) pizza 
c) zeleninový salát 

5. Chodíš rád do přírody? 
a) ne 
b) občas  
c) ano 

6. Jaký je tvůj koníček? 
a) počítačové hry 
b) vaření 
c) sport 

7. Jaká dovolená se ti líbí? 
a) ležet u moře 
b) navštěvovat památky 
c) chodit po horách 

8. Kolik hodin denně spíš? 
a) 0 – 6 
b) více než 8  
c) 6 – 8 
 
 
Žiješ zdravě? (řešení) 
Spočítej, kolikrát jsi zaškrtl a), kolikrát b) a kolikrát c). Jaká byla tvoje nejčastější odpověď? 
 
Tvoje nejčastější odpověď byla a)? 
Výsledek testu svědčí o tom, že nežiješ moc zdravě! Zkus přemýšlet, co bys mohl ve svém životě 
změnit, abys žil alespoň trochu zdravěji! 
 
Tvoje nejčastější odpověď byla b)? 
OK. Výsledek není špatný! Vidím, že se o sebe a o své zdraví staráš docela pěkně…, i když – občas bys 
mohl na své zdraví myslet víc. Co myslíš, co bys mohl změnit, abys žil ještě o trochu zdravěji? 
 
Tvoje nejčastější odpověď byla c)? 
Výborně! O své zdraví se staráš dobře. Poraď svým spolužákům, co je pro zdraví důležité! 
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Doporučujeme: 
Diskutujte o výsledcích ankety. Zjišťujte, jak zdravě děti žijí. Dále se jich ptejte, co by chtěly zjišťovat 
mezi svými spolužáky, mezi dětmi ve škole, mezi učiteli (zdravý životní styl, podmínky života, 
koníčky, co se dětem ne/líbí ve škole, oblíbený učitel, předmět…). Nechte, aby si každý žák zvolil 
motiv (téma) své ankety a zpracoval ji. Anketu si potom děti rozesílají (rozdávají) mezi sebou. 
Vyplňují ji. Úkol modifikujte podle aktuálních jazykových možností dětí ve třídě a technických 
podmínek ve škole.  
Jakmile děti nashromáždí určitý počet anketních odpovědí, naučte je, jak se anketa zpracovává 
(různé typy statistických grafů). Nechte děti, aby si výsledky svých anket prezentovaly navzájem 
(ve školním časopisu, na nástěnce…). 
 
Další možné aktivity k rozvoji čtenářských dovedností: 
Připravte si různé (jednoduché) statistické záznamy. Rozdejte je dětem a diskutujte o tom, co 
dokážou ze statistických záznamů vyčíst.  
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„DOPLŇKOVÝ MATERIÁL LEKCE 10“ 
UKÁZKA VERTIKÁLNÍHO PARADIGMATU (vzor: město, moře, stavení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 
Inspirací pro zpracování této části učebnice je metoda postupného výkladu českého deklinačního systému 
uvedená v učebnici Easy Czech Elementary (Štindl, 2008). Obdobně jako autor výše zmíněné učebnice 
pracujeme nejprve s horizontální prezentací pádového systému češtiny. Na začátku prezentujeme 
jen vybrané změny koncovek, později předkládáme změny základní formy v ucelenějším přehledu na základě 
zakončení substantiva a jeho rodové příslušnosti (viz např. výklad 4. pádu sg. Lekce 3 a 7). V poslední třetině 
učebnice se snažíme děti přivést k pochopení skloňování substantiv podle vzorů a představit jim vertikálnost 
českého paradigmatu. Rozhodli jsme se proto vytvořit k Lekci 10, 11 a 12 samostatný oddíl s názvem 
Doplňkový materiál, který naleznete v závěru manuálu vždy na konci uvedených lekcí (10, 11, 12). Doplňkový 
materiál v Lekci 10 obsahuje ukázku skloňování substantiv rodu středního podle vzorů město, moře, stavení). 
V Lekci 11 dětem představujeme vertikální paradigma ženských substantiv, která skloňujeme podle vzorů 
žena, růže, píseň; v Lekci 12 paradigma mužských substantiv podle vzorů pán, hrad, muž, stroj. 
(Nepředstavujeme vzory kuře a kost. Se skloňováním podstatných jmen vzoru kuře a kost se děti v rámci 
učebnice prakticky nesetkají.) Jsme si vědomi malé funkčnosti vzorových slov, jako jsou např. slova stroj, 
stavení. Přesto jsme se rozhodli nenahrazovat je jinými, frekventovanějšími slovy (čaj apod.), jak je tomu 
běžné v učebnicích pro studenty-cizince. Jedná se o klasické, běžně užívané vzory uváděné ve školských 
jazykových příručkách, s nimiž často neslyšící děti v českých školách pracují. 
Cílem této části učebnice je zejména formální nácvik pádových koncovek substantiv (v jednotném čísle) 
a získání povědomí o vertikálním uspořádání paradigmatu. Doporučujeme postupovat následujícím 
způsobem. 
 
a) Cvičení 1 A), B), C). Nejprve opakujeme rodovou diferenciaci substantiv (dětem připomeneme, že každé 
podstatné jméno patří k určitému rodu), potom děti učíme přiřazovat podstatná jména ke vzoru, který 
probíráme. Zopakujeme, co znamená slovo vzor. Připomeneme, jaké vzory známe [kreslí, počítá, pracuje, 
čte]; proč a jak s nimi pro třídění sloves pracujeme… Dále dětem vysvětlíme, že i česká podstatná jména mají 
své vzory (pro rod střední jsou to tyto: město, moře a stavení – v rámci cvičení procvičujeme vzor stavení 
méně, protože skloňování tohoto vzoru je velmi jednoduché (až na koncovku v 7. pádě se tvar základní formy 
neproměňuje). Postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu. Děti necháme nejprve pracovat se souborem 
slov v základní formě (1. pád). Potom přiřazují k jednotlivým vzorům podstatná jména uvedená v různých 
formách.  
 
b) Cvičení 2. Děti přiřazují slova do tabulky s vertikálním uspořádáním pádů. Úkolem je určit, které slovo patří 
k jakému vzoru; podle signálu (modelové věty, předložky…) zařadit slovo s koncovkou ke správnému pádu. 
Ke každému vzoru přiřazují děti různá slova a s každým slovem se v souboru předkládaných slov setkají ve 
všech jeho tvarech v jednotném čísle. Podle komunikačních potřeb a aktuálních jazykových znalostí dětí 
doplňte formy slov v 5. pádě, popř. si vysvětlete jeho funkci (v této fázi výuky však nepředpokládáme aktivní 
zvládnutí tvarů 5. pádu).  

c) Cvičení 3. V následujícím cvičení čtou děti text; z textu samy vybírají podstatná jména příslušného rodu 
(střední, ženský, mužský), který v dané lekci procvičujeme; slova daného rodu přiřazují ke vzoru a pádu. 
Kolonky v tabulce vyznačené oranžově doplňují děti samy. Uvedený text tyto tvary slov neobsahuje. 

d) V této fázi necháme děti vytvořit přehledovou tabulku koncovek daného vzoru. Pracovat můžeme 
následujícím způsobem. Děti si vystříhají kartičky s koncovkami. Koncovky doplňují za pomoci  přehledových 
tabulek v učebnici a horizontální členění systému přeskupují do vertikálního uspořádání paradigmatu. 
Správnost řešení zkontrolují pomocí tabulky ze cv. 2) nebo 3). Doporučujeme, aby si děti vlepily tabulku do 
svého sešitu s gramatikou, nebo si ji ještě jednou do svého sešitu s gramatikou překreslily. 
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• CVIČENÍ 1 
A) ZAŘAĎ PODSTATNÉ JMÉNO KE SPRÁVNÉMU RODU. 
POKOJ | PEKAŘSTVÍ | KLUBOVNA | PIVO| UČILIŠTĚ | AUTOBUS| VÍNO | CESTA | PŘÍTEL | NÁDRAŽÍ| INTERNÁT | 
SALÓN|ŘEDITEL | PERO | OBCHOD | HOSPODÁŘKA| POHOŠTĚNÍ | KANCELÁŘ | ORDINACE | SLUNCE | ZEMĚ| PLZEŇ 
 
B) ZAŘAĎ PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO KE SPRÁVNÉMU VZORU. 
  
C) ZAKROUŽKUJ PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO. ZAŘAĎ JE KE SPRÁVNÉMU VZORU. 
POKOJI | OVOCE | KANCELÁŘÍ | ZAMĚSTNÁNÍM | OKNU | OBCHODU | POTVRZENÍ | MOŘEM| VLAKEM|  
VEJCI|PŘÍTELI | KADEŘNICI 

 

• CVIČENÍ 2 
ZAPIŠ PODSTATNÁ JMÉNA KE SPRÁVNÉMU VZORU A SPRÁVNÉMU PÁDU. 
MLÉKO | MLÉKA |SLUNCI | UČILIŠTI | PEKAŘSTVÍ | VÍNEM | SLUNCE| UČILIŠTĚ |MLÉKU |VÍNO | OVOCE|OVOCI | 
MLÉKO| VÍNA |UČILIŠTĚ||POTVRZENÍM| VÍNO |SLUNCEM| UČILIŠTĚM| VÍNU |MLÉKEM | OVOCE| MLÉCE | VÍNĚ 
|UČILIŠTĚ| | PEKAŘSTVÍM | OVOCI||SLUNCE |OVOCE|SLUNCI | OVOCEM|SLUNCE|UČILIŠTI  

 

 

pád  vzor 
město 

vzor 
moře 

 
1. 
 

 
(To je…) 

 
    mléko, … 

 

 
2. 
 

 
(do, z/ze) 

 
 

 

 
3. 
 

 
(přát, pomáhat…), (k) 

  

 
 

4. 
 

 
(vidím, znám, kupuju…), 

(Kam? – na) 

  

 
 

5. 
 

 
 

  
 

  
6. 
 

(chatuju, vyprávím,     
mluvím… o), (Kde? – na) 

  

 
7. 
 

 
(s) 
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• CVIČENÍ 3 
A) ČTI TEXT. ZAKROUŽKUJ PODSTATNÁ JMÉNA STŘEDNÍHO RODU A ZAPIŠ JE KE SPRÁVNÉMU VZORU A PÁDU. (POZOR 
NA KONCOVKY SLOV. KONCOVKY PIŠ DO TABULKY ZVLÁŠŤ.) 
B) DOPLŇ DO TABULKY VŠECHNY ZBÝVAJÍCÍ TVARY SLOV, KTERÉ NENAJDEŠ V TEXTU (POLE K DOPLNĚNÍ JSOU 
OZNAČENÁ ORANŽOVĚ).  

To je Petra. Narodila se v malém městě v severních Čechách, v Litoměřicích. Tento rok studuje na 
učilišti v Praze. Od pondělí do pátku bydlí na internátě. V pátek večer jede domů a o víkendu je 
s maminkou a tatínkem doma. Dnes je sobota a Petra odpočívá. Dívá se z okna. V dálce vidí stadión, 
napravo je divadlo, kostel a nalevo stojí pekařství. Odpoledne pojede na kole k babičce.  Je pěkné 
počasí a svítí slunce. Nejprve jí bude pomáhat na zahradě, protože je jaro a na zahradě je moc práce, 
potom půjdou domů a budou si povídat. Babička koupila Petře čokoládové mléko. Babičce mléko 
nechutná, a tak si uvaří šálek kávy.  Zítra pojede Petra zase zpátky na učiliště. Až přijede na nádraží, 
pojede metrem. Od metra půjde k učilišti 10 minut pěšky. Doufá, že metro a vlak nebudou mít 
zpoždění, přijela by na učiliště moc pozdě a hlavní vchod do budovy už by mohl být zamčený. 

[To je Petra. Narodila se v malém městě v severních Čechách, v Litoměřicích. Tento rok studuje na 
učilišti v Praze. Od pondělí do pátku bydlí na internátě. V pátek večer jede domů a o víkendu je 
s maminkou a tatínkem doma. Dnes je sobota a Petra odpočívá. Dívá se z okna. V dálce vidí stadión, 
napravo je divadlo, kostel a nalevo stojí pekařství. Odpoledne pojede na kole k babičce.  Je pěkné 
počasí a svítí slunce. Nejprve jí bude pomáhat na zahradě, protože je jaro a na zahradě je moc práce, 
potom půjdou domů a budou si povídat. Babička koupila Petře čokoládové mléko. Babičce mléko 
nechutná, a tak si uvaří šálek kávy.  Zítra pojede Petra zase zpátky na učiliště. Až přijede na nádraží, 
pojede metrem. Od metra půjde k učilišti 10 minut pěšky. Doufá, že metro a vlak nebudou mít 
zpoždění, přijela by na učiliště moc pozdě a hlavní vchod do budovy už by mohl být zamčený.] 
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pád  vzor 
město 

vzor 
moře 

vzor 
stavení 

 
1. 
 

 
(To je…) 

  
-O 

  
-E/Ě 

  
-Í 

 
2. 
 

 
(Kam? – do, Odkud? – 
z/ze) 

  učilišt  - 
slunc - 

 
-E/Ě 

  

 
3. 
 

 
(přát, pomáhat…) 
(Kam? – k) 

      

 
4. 
 

 
(vidím, znám, kupuju…), 
(Kam? – na) 

      

 
5. 
 

       

  
6. 
 

 
(chatuju, vyprávím,     
mluvím… o), (Kde? – n a) 

měst -  
-Ě 

    

 
7. 
 

 
(s) 
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 10) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 a) Čti. 
b) Spoj, co k sobě patří. 

 přídavná jména vytvořená od názvů 
států (polský, německý, francouzský…) 

Cvičení 2 a) Napiš. Hledej přídavná jména. 
b) Lušti křížovku. 

 přídavná jména vytvořená od názvů 
států (polský, německý, francouzský…) 

Cvičení 3 Dopiš příponu.  přídavná jména vytvořená od názvů 
států (polský, německý, francouzský…) 

Cvičení 4 Prohlédni si obrázky. Dopiš správné 
slovo. 

 přídavná jména vytvořená od názvů 
států (polský, německý, francouzský…) 

Cvičení 5 a), b) Spoj a napiš. 
c) Dopiš. 

 a), b) práce s internetem, samostatné 
vyhledávání informací; názvy států 
(formy 6. pádu); c) přídavná jména 
vytvořená od názvů států (polský, 
německý, francouzský…)   

Cvičení 6 a) Vyber správné vyjádření. 
b) Zakroužkuj. 

 a) líbit se / chutnat 
b) formy 3. pádu sg. 

Cvičení 7 a) Spoj, co k sobě patří. 
b) Vyber správné vyjádření. 

 a), b) dělat rád x mít rád x chutnat x 
líbit se  

Cvičení 8 Hraj s počítačem.  opakování osobních zájmen, časování  

Cvičení 9 Spoj.  osobní zájmena 1. a 3. pád 

Cvičení 10  Škrtni, co je špatně.  struktury se 3. pádem (Kolik je vám/ti 
let?; Co vám/ti chutná?; Co se vám/ti 
líbí?) 

Cvičení 11 a) Dopiš. 
b) Vyber z nabídky a doplň. 
c) Vyber z nabídky a doplň. Dopiš 
odpověď na otázku. 

 líbit se / chutnat; osobní zájmena 
a jména – 3. pád; tázací slova Komu?, 
Co? 
 

Cvičení 12 Vyber a dopiš.  otázky a odpovědi 
(Jak se jmenuješ/te? 
Kolik je ti/vám let? 
Co ti/vám chutná? 
Co se ti/vám líbí? 
Co rád/a jíš/jíte? 
Jaký je tvůj/váš oblíbený film? 
Kam rád/a chodíš/te//jezdíš/te?  
Jakou máš/máte rád/a barvu?) 
  

Cvičení 13 Přelož otázku a odpověz na ni.  opakování (otázky a odpovědi ↑) 
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Cvičení 14 Najdi chybu a oprav ji.  osobní zájmena a jména – 3. pád 

Cvičení 15 a), b) Čti. Spoj obrázky. 
c) Dopiš slovo ve správném tvaru. 

 čtení s porozuměním; 
slovesa se 4. a 3. pádem 

Cvičení 16 Vyber podle videa správný překlad 
věty v češtině. 

 slovesa se 4. a 3. pádem 

Cvičení 17 a) Dopiš slovo ve správném tvaru. 
b) Dopiš otázku a odpověď. 

 slovesa se 4. a 3. pádem 

Cvičení 18 a) Doplň správnou spojku. 
b) Doplň sloveso ve správném tvaru 

 spojky (když – až) 

Cvičení 19 Přelož věty z českého znakového 
jazyka. 

 opakování, produkce vlastního textu 

Cvičení 20 Čti. Doplň slova.  čtení textu s porozuměním 

Cvičení 21 Čti. Rozhodni, co je správně.  čtení textu s porozuměním 

   

Cvičení 22 Čti. Napiš vyprávění.  čtení textu s porozuměním; produkce 
vlastního textu 

Cvičení 23 Napiš slova ve větě ve správném tvaru.  souhrnné opakování 

Cvičení 24 a) Spoj. 
b) Odpověz na otázky. 

 opakování Lekce 10 

Cvičení 25 Rozřaď slova.  opakování slovních druhů 

Cvičení 26 Čti. Dopiš názvy povolání.  opakování názvů povolání 

Cvičení 27 Čti. Vyplň test.  opakování, čtení s porozuměním 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 11 
Cílem této lekce je seznámit děti se základními pojmy z kultury. Děti rozšíří své znalosti v užívání 
forem 2. pádu (genitiv po předložkách místa do, z/ze, u, od a genitiv posesivní); koncovky 2. pádu 
představujeme na základě rodové diferenciace podstatných jmen; důraz klademe jak na formální 
zvládnutí látky, tak na funkční užívání genitivu v českých větách. Děti po probrání lekce dokážou 
odpovědět na otázky Čí je… (ta taška, ten notebook…)? //  Čí je ta kniha? Kdo natočil ten film? Kdo 
namaloval ten obraz? Zopakují si užívání modálních sloves a seznámí se s jejich užitím v minulém 
čase. Z hlediska komunikačních cílů učíme děti napsat pozvání (kamarádovi/kamarádce) na kulturní 
akci. V oblasti sociokulturních kompetencí rozvíjíme dovednost vymezit sociokulturní dimenzi 
situace (formální – neformální vztah); vybrat vhodné jazykové prostředky na začátku / na konci 
dopisu. Mimo jazykové dovednosti rozšiřují neslyšící žáci v rámci lekce svůj kulturní rozhled (čeští 
spisovatelé, čeští a světoví malíři, režiséři a jejich díla). 
 
V závěru tohoto manuálu naleznete samostatný oddíl s názvem Doplňkový materiál k Lekci 11. 
Prostřednictvím aktivit uvedených v tomto „Doplňku“ můžete dětem představit systém českého 
deklinačního systému (skloňování podstatných jmen) v jeho vertikálním uspořádání pro vzory žena, 
růže, píseň. Prostřednictvím souboru cvičení vedeme děti k pochopení vertikálního uspořádání 
paradigmat podstatných jmen rodu ženského. V Doplňkovém materiálu k Lekci 10 na straně 235 je 
popsáno, jak s tímto samostatným oddílem učebnice pracovat. 
 
 
 

 
 

 

LEKCE 11 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

GR2: Čí je to…? 
GR3: Kdo to 
napsal/natočil/namaloval? 
GR4: Co uměl, musel, 
mohl, nesměl, chtěl…? 
 

GR1: podstatná jména 
2. pád (II.), předložky 
místa do, z/ze, u, od 

základní pojmy 
z kultury (činohra, 
koncert, balet, opera, 
muzikál, kino, galerie, 
výstava, literatura, …) 

začátek, ukončení dopisu 
Ahoj, dlouho jsem tě 
neviděl…, jak se máš?; 
Tvůj/Tvoje…; Těším se na 
tvoji odpověď…; 
S pozdravem…/Na 
shledanou…  
opakování tykání x vykání  
 
pozvání na kulturní akci 
Co dnes hrajou/dávají 
v kině?; Dnes hrajeme… 

GR2: genitiv posesivní 
(2. pád ve významu 
přivlastňování) 

GR4: modální slovesa – 
minulý čas 
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• Cvičení 1 

a) Co to je? Napiš, co vidíš na obrázku. 

b) Hádej, co to je. 

c) Vysvětli, co znamená slovo muzikál. 

 

• Cvičení 2 

Pomoz Sandře vyluštit křížovku a napiš slovo správně. 

1. Helena má ráda filmy, ráda chodí do NIKA. [kina]   
2. Do divadla nikdy nechodím na balet, na operu a na ZIKÁLUM. [muzikál] 
3. Jaký FIML se ti nelíbí? [film] 
4. Detektivka, pohádka, kuchařka – to je RATURATELI. [literatura] 
5. VADILDO Neslyším založili neslyšící herci v Brně. [divadlo] 

Tajenka: 
Kino, divadlo, literatura, koncert, muzikál, činohra… to je: [kultura] 

  

• Cvičení  3 

Doplň slova.  

1. Brno, Brně, Brna, Brno 
To město se jmenuje Brno. Do _____[Brna] pojedeme vlakem. Znáš _____[Brno]? V _____[Brně] 
bydlí Pavel. 

2. školu, škole, školy 
To je naše škola. Každý všední den chodím do_____[školy]. Vidíš tu velkou _____[školu]? Ve 
_____[škole]  se učím matematiku .   

3.obchodu, obchod, obchodě 
Vedle školy je _____[obchod]. Z _____[obchodu] půjdu na zastávku. V _____[obchodě] si koupil 
coca-colu. 

4. tramvají, tramvaj, tramvaje, tramvaji  
Kam jede ta _____[tramvaj]? Musím přestoupit z _____[tramvaje] na metro. V _____[tramvaji] si čtu 
časopis. Do školy jezdím _____[tramvají].   

5. kamarádce, kamarádky, kamarádko, kamarádku, kamarádka 
Iva je moje _____[kamarádka]. Byla jsem u _____[kamarádky]. Hledám_____[kamarádku]. Šla jsi ke 
_____[kamarádce]? S _____[kamarádkou] jsme byli v kině. 
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6. Petra, Petra, Petrem, Petrovi 
Petr bydlí v Berouně. Od  _____[Petra] se vrátil v 5 hodin. K _____[Petrovi] pojedeme autem. Znáš 
_____[Petra]? S _____[Petrem] půjdeme do muzea. 

 

 GRAMATIKA 1 

Podstatná jména – skloňování: 2. pád (II.) 
Předložky DO / Z(ZE) / U / OD + 2. pád  

 
 

 
 
• Cvičení 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Cvičení 4 

Hraj s počítačem. Doplňuj 2. pád.  
 

 

Zpracujte s dětmi úkol (zadání viz oko č. 1); ukažte dětem předložky, které se pojí s 2. pádem 
a rozšiřte jejich znalosti forem 2. pádu (viz tabulka s koncovkami); koncovky pro jednotlivé rody 
podstatných jmen lze opět barevně odlišit; informaci uvedenou v tabulce o jménech rodu 
mužského životného je potřeba doplnit: mužská životná jména, která končí na b, f, l, m, p mají 
většinou koncovku -a (od Filipa, od Josefa, od Kryštofa…) – projevují tendenci chovat se jako 
substantiva zakončená na tvrdou souhlásku; mužská životná jména, která končí na s, z mají 
koncovku -e  (Alois, Kraus, Klaus) – projevují tendenci chovat se jako substantiva zakončená na 
měkkou souhlásku; některá jména zakončená na -es mají skloňování obojí (Arbes, Mánes), 
výjimkou je Hus, který zůstal tvrdý a který se skloňuje podle vzoru pán; mužská jména, která končí 
na slovotvornou příponu -tel, se skloňují vždy jako mužská jména měkká (2. pád – od učitele). Dále 
zvažte (s ohledem na jazykové znalosti dětí), zda uvedené předložky do, z, u, od rozšíříte o další, 
které se též pojí se 2. pádem. Jsou to předložky vedle, blízko, bez (Jdu do obchodu. Vedle obchodu 
je kino. Blízko obchodu je park. U kina je nádraží. Blízko kina je i parkoviště. Vrátíme se z kina 
pozdě. Od kamarádky přijdu v 5 hodin. Bez kamarádky na oslavu nepůjdu. Budu sedět vedle 
kamarádky.). Doporučujeme: Veďte děti k průběžnému zpracovávání přehledových tabulek 
(soubor předložek a pádů, se kterými se pojí;  popř. příkladové věty jejich užití).  
 
Informaci uvedenou jako zapamatuj si (paní učitelka → od paní učitelky, paní kadeřnice → od paní 
kadeřnice, pan učitel → od pana učitele…) můžete podle svého uvážení doplnit: od paní učitelky 
Novákové, od paní učitelky Malé…; od pana Nováka, Drozda, Zajíčka (u vlastních jmen substantivní 
povahy koncovka -a); od pana Malého, Novotného (u vlastních jmen adjektivní povahy       
koncovka -ého).  
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• Cvičení 5 

Doplň pád, se kterým se pojí předložky, a vymysli další příklady. 
 

 
• Cvičení 6 

a) Doplň předložku a slovo se správnou koncovkou. 

Děti mají sraz s paní učitelkou Veronikou v 15:15 na stadiónu (stadión). Pavla jde nejdřív _____ 
[k zubaři] (zubař), _____[od zubaře] (zubař) jde ke kadeřnici a _____ [od kadeřnice] (kadeřnice) 
půjde na sraz. Pavla sraz určitě stihne. Lenka musí být ve 14:15 _____[u paní učitelky Věry] (paní 
učitelka Věra). Bude tam asi 25 minut. Chce jít ještě na návštěvu _____[k Petrovi] (Petr), ale to už 
nestihne. Na sraz půjde _____[od paní učitelky Věry] (paní učitelka Věra). Lenka půjde na sraz 
_____[od Matěje] (Matěj). Matěj je nemocný a Lenka mu nese úkoly. _____[U Matěje] (Matěj) musí 
být už ve 13:30. Iva musí zaplatit oběd _____[u hospodářky] (hospodářka), od hospodářky jde 
_____[k panu doktorovi] (pan doktor) a od pana doktora poběží _____[na stadión] (stadión). Tomáš 
jde ke kamarádce Olze. _____[Od Olgy] (Olga) k Sandře a potom půjde se Sandrou na sraz. 

 
b) Čti text a zakroužkuj postavy, které mají v 15:15 sraz na stadiónu. 
 

 GRAMATIKA 2 

ČÍ je to? – II.  

 

 

 
 

 

 

 
 
• Cvičení 7 
 
a) Jaké mají koníčky? Co rádi dělají? Co mají rádi? Přečti si text. 
b) Spoj, co k sobě patří. 

Pekař miluje překvapení. Instalatér chodí na kurz angličtiny. Automechanik má rád dobré pití. 
Lékař rád vaří. Řidič rád cestuje. Kadeřnice miluje knížky pro děti. Zdravotní sestra ráda chodí do 
divadla. 
 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Pozorujte s dětmi vyjádření posesivity v českém znakovém jazyce. Zatímco v českém jazyce lze 
„vlastnění“ vyjádřit mj. pomocí genitivu posesivního (… Petry, … Martina…), v českém znakovém 
jazyce užíváme znak, který stojí ve funkci přivlastňovacího zájmena („JEJÍ“) a odkazovacího 
prostředku k osobě, která danou věc vlastní („D“).   

Upozorňujeme: 
Uvedené příklady užití genitivu sg. (To je kniha Petry. To je batoh Martina.) lze doplnit o další 
možnosti vyjádření Ta kniha je Petry. Ten batoh je Martina…. 
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[pekař – dárek], [instalatér – česko-anglický slovník], [automechanik – fr. víno], [lékař – kuchařka], 
[řidič – mapa], [kadeřnice – pohádka], [zdravotní sestra – lístek do divadla] 

c) Čí je to? 

1. Čí je ten dárek? To je dárek pekaře. 
2. Čí je ta kuchařka? To je kuchařka _____ [lékařky]. 
3. Čí je to francouzské víno? To je francouzské víno _____ [automechanika]. 
4. Čí je ten česko-anglický slovník? To je česko-anglický slovník _____ [instalatéra]. 
5. Čí je ta mapa? Ta mapa je _____ [řidiče]. 
6. Čí je ta pohádka? To je pohádka _____ [kadeřnice]. 
7. Čí je ten lístek do divadla? Ten lístek do divadla je _____ [zdravotní sestry]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 
• Cvičení 8 
 
a) Odpověz podle obrázku na otázky. 
 
1. To je Marika. Čí je to sestra? Marika je sestra Martina. 
     Je Marika opravdu jeho setra? Ano, je jeho sestra. 
2. To je Hana. Čí je to dcera? Hana je dcera Evy a _____[Jana]. 
     Je Hana opravdu _____[jejich] dcera? Ano, je _____[jejich] dcera.  
3. To je Peter. Čí je to tatínek? Peter je otec _____ [Adama]. 
     Je Peter opravdu _____[jeho] tatínek? Ano, je _____[jeho] tatínek. 
4. To je Alena. Čí je to babička? Alena je babička  _____ [Martina a Mariky]. 
     Je Alena opravdu _____[jejich] babička? Ano, je _____ [jejich] babička. 
5. To je Eva. Čí je to maminka? Eva je maminka _____ [Hany]. 
     Je Eva opravdu _____[její] maminka? Ano, je _____[její] maminka. 
6. To je Martin. Čí je to syn? Martin je syn _____ [Adama a Hany]. 

Náměty k dalšímu procvičování (2. pád – posesivita): 
Vyloženou látku můžeme dále procvičovat takto: 
a) Požádejte děti, aby vzaly nějaký svůj předmět a položily ho před sebe. Požádejte je, aby se 
pozorně podívaly, kdo jaký předmět vyndal. Potom předměty (tužku, sešit, bačkoru…) schovejte. 
b) Připravte si sadu otázek: Prosím tě/Prosím vás, čí je ta kalkulačka/tužka/ blok…?, napište je na 
tabuli, nebo na papír (který rozdáte dětem).  
c) Děti odpovídají: Ta kalkulačka je Johanky… 
Potom společně kontrolujte správnost odpovědí. 
Pokud chcete úkol opakovat, tříbit paměť dětí a procvičovat posesivní genitiv, rozšiřte s dětmi sadu 
předmětů. Znovu formulujte otázky: 
Čí je ten blok? 
Čí je ta guma? 
… 
Upozorněte na uvození otázky žádostí (Prosím tě/Prosím vás…) a vysvětlete si, proč jste tento typ 
otázky takto uvedl/a. [Jedná se o slušnější žádost (prosbu) o odpověď. Upozorněte děti na to, že 
vždy, když něco žádají, je vhodné tyto prostředky používat]. Potom se ptejte dětí, jaký je rozdíl mezi 
vyjádřeními: Prosím tě (tykání) / Prosím vás (tykání x vykání / oslovení více lidí najednou)… 
  
 



 
 

 
245 Lekce 11 

 

     Je Martin opravdu _____[jejich] syn? Ano, je _____[jejich] syn? 
7. To jsou Marika a Martin. Čí jsou to děti? Marika a Martin jsou děti Adama a _____ [Hany]. 
     Jsou Marika a Martin opravdu _____[jejich] děti? Ano, jsou _____[jejich] děti. 
8. To je Jan. Čí je to tchán? Jan je tchán _____ [Adama]. 
     Je Jan opravdu _____[jeho] tchán. Ano, je _____[jeho] tchán.   

 

b) Kdo je to? 
 
Hana je maminka Martina, manželka Adama a dcera _____[Jana a Evy]. 
Peter je tchán  _____[Hany], manžel  _____[Aleny], dědeček  _____[Mariky a Martina].  
Kdo je Marika? _____ 
Kdo je Eva? _____ 
 

 GRAMATIKA 3 

Kdo to napsal / namaloval / natočil? 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

• Cvičení 9 

a) Spoj, co k sobě patří. 

b) Doplň jméno spisovatele a písmeno knihy.  

1. To je kniha _____ od Karla Hynka Máchy. Jmenuje se Máj. [E] 
2. To je kniha _____[Aloise Jiráska]. Jmenuje se Temno. [A] 
3. To je kniha _____ od [Karla Čapka]. Jmenuje se Válka s mloky. [D] 
4. To je kniha _____ [Josefa Kajetána Tyla]. Jmenuje se Strakonický dudák. [B] 
5. To je kniha _____ od [Karla Jaromíra Erbena]. Jmenuje se Kytice. [C] 
6. To je kniha _____ od [Boženy Němcové]. Jmenuje se Babička. [F] 

 

 

Kontrastivní práce s jazyky: 
Požádejte děti, aby pozorovaly způsob vyjádření významu autorství díla v českém znakovém jazyce 
a v českém jazyce.   

KNIHA + NAPSAT + „D“ (odkaz na knihu) + „B“ (odkaz k autorovi díla, vyjádření posesivity) + K. H. M. 
OBRAZ + MALOVAT + „D“  (odkaz na obraz) + „B“ (odkaz k autorovi díla, vyjádření posesivity) + A. M. 
FILM + „D“ (odkaz na film) + „B“ (odkaz k autorovi díla, vyjádření posesivity) + K. S. 

Pokud spolupracujete s neslyšícím kolegou, požádejte ho, aby vytvořil sadu podobných vět 
v českém znakovém jazyce. Děti potom tyto věty překládají z českého znakového jazyka do češtiny.  
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• Cvičení 10 

Sandra je v galerii. 
a) Pracuj s internetem. Doplň k obrazu jméno jeho autora. 

b) Doplň jméno malíře ve správném tvaru. 

1. To je obraz Vincenta van Gogha (Gogh).      
2. To je obraz Alfonse _____[Muchy] (Mucha).       
3. To je obraz Josefa _____[Lady] (Lada).       
4. To je obraz Josefa _____[Mánesa] (Mánes).      
5. To je obraz od _____[Michelangela] (Michelangelo) Buonarroti.     
6. To je obraz Harmenszoona van Rijna_____[Rembrandta] (Rembrandt).  

 GRAMATIKA 4 

Můžu → mohl jsem / smím → směl jsem…   
 

 

 

 

 

 
 

 

• Cvičení 11 

Hraj s počítačem. Doplňuj SMĚT / MUSET / CHTÍT / MOCT. 
 
 
• Cvičení 12 

a) Sandra píše domácí úkol. Pomůžeš jí vybrat správné sloveso?  
Co nesmím, musím, nemusím, můžu a nemůžu dělat v divadle? 

V divadle se nesmím / [musím] chovat slušně. Do divadla musím / [nesmím] přijít pozdě. [Musím] / 
Nemůžu mít pěkné oblečení. V divadle smím / [nesmím] mít zapnutý mobilní telefon. [Nemůžu] / 
Můžu si nahlas povídat. V divadle si [můžu] / nesmím koupit program. [Nesmím] / můžu odhazovat 
odpadky. Když se mi hra líbí, [můžu] / nesmím tleskat. 

 

 

 

Doporučujeme: 
Děti doplňují tvary modálních sloves do tabulky. Připomeňte si, že ke slovesům uvedeným 
v tabulce patří také sloveso muset. Zkontrolujte, zda děti dokážou užít sloveso muset v minulém 
čase.  Potom se zeptejte dětí, která slovesa se v minulém čase časují nepravidelně [moct, chtít]. 
Nepravidelná slovesa označte hvězdičkou (děti si mohou sloupečky s nepravidelným časováním v 
minulém čase zvýraznit barevnou pastelkou). Popř. doplňte osobní slovesné koncovky, které 
nejsou v tabulce uvedeny (ony/ona směly/a, mohly/a…). 
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b) Napiš, co nesmíš, musíš, nemusíš, můžeš a nemůžeš dělat ve vlaku. 

c) Napiš, co nesmíš, musíš, nemusíš, můžeš a nemůžeš dělat na návštěvě. 

 

• Cvičení 13 

a) Hádej, kde jsou Magda, Anička a Katka. 

Je to místo, kde  musím mít letenku. 
    můžu jít na záchod. 
    musím mít vypnutý mobil. 
                                           nesmím kouřit. 
Magda je _____ [v letadle]. 

Je to místo, kde  můžu spát a sedět, někdy musím stát. 
   nesmím křičet. 
   nemůžu jít na záchod. 
    musím mít jízdenku. 
Anička je _____ [ v tramvaji nebo v autobuse].    

Je to místo, kde musím být včas  
nesmím mluvit nebo jen trochu a potichu 
musím sedět a nesmím chodit 
musím mít lístek 

Katka je _____ [v divadle, v kině nebo na koncertě]. 

 
 

 

b) Vymysli podobnou hádanku. 

Je to místo, kde … 

Doporučení:  
Předtím než s dětmi začnete zpracovávat toto cvičení, napište na tabuli spojení: 
chovat se slušně x chovat se neslušně 
přijít pozdě x přijít včas 
pěkné oblečení x ošklivé oblečení 
zapnutý mobilní telefon x vypnutý … 
povídat si nahlas x povídat si potichu 
tleskat 
Nechte děti diskutovat o tom, co slovní spojení (slova) znamenají. 
(Cvičení si klade za cíl procvičit významy modálních sloves; neklademe důraz na to, aby si děti 
aktivně zapamatovaly všechna výše uvedená spojení.) 
 

Cvičení může mít více správných řešení. 
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• Cvičení 14 

Sandra vypráví. Podívej se na video a doplň slovesa v minulém čase. 

Když _____[jsme chtěli] jet na dovolenou letadlem, maminka s tatínkem _____[museli] koupit 
letenky. Na letišti _____[jsme museli] být včas. V letadle _____[jsem musela] vypnout mobilní 
telefon. Když letadlo vzlétalo nebo přistávalo, _____[musela jsem] se na chvilku připásat pásy. 
Během cesty jsem _____[mohla/směla] v letadle chodit. Když _____[chtěla] sestra pít, přišla letuška 
a nabídla jí pití. Když _____[chtěl] bratr jíst, letuška mu nabídla jídlo.     

 

• Cvičení 15 

Vyber a napiš.  

1. Včera ______ [jsem ti chtěl] napsat e-mail, ale ______[ nemohl jsem], protože mám rozbitý 
počítač. 
a) jsem ti chtěl   a) mohl jsem 
b) chci ti   b) můžu 
c) chtěl jsem ti   c) nemohl jsem 

2. Až nebudeš nemocný, _____ [budeš moct] plavat. Teď _____ [nesmíš]. 
a) mohl jsi    a) nechceš 
b) budeš moct    b) nesměl jsi  
c) chceš    c) nesmíš 

3. Mám dva volné lístky na koncert. ______[Chceš] jít se mnou? 
a) Nesmíš 
b) Chceš 
c) Chtěl jsi 

4. Včera _____ [jste nemusela] jít do práce, byla neděle. 
a) musela jste 
b) jste nemusela 
c) jste mohla  

5. Vidíte tu značku? Tady _____ [nesmíte] parkovat. 
a) nesmíte 
b) nemusíte 
c) nechcete 
 
6. Dnes maminka _____ [nemusí] vařit oběd, protože jdeme v poledne do restaurace. 
a) smí 
b) nechce 
c) nemusí 
 
7. Máš chuť na italskou kuchyni? _____ [Můžeš] si koupit pizzu. 
a) Chceš 
b) Nesmíš 
c) Můžeš 
8. Když jsem byla zdravá, _____[mohla jsem] chodit na výlety, jezdit na kole a běhat. Teď jsem 
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nemocná a _____[musím] odpočívat. _____[Nesmím] plavat, chodit do posilovny a cvičit. 
a) mohla jsem    a) smím   a) můžu 
b) jsem mohla    b) nesmím   b) nechci 
c) chtěla jsem    c) musím   c) nesmím 
   

 
• Cvičení 16 

KDO KOMU píše dopis? Vyber a), b), nebo c).  

1. a) Jana včera napsala Frantovi dopis.  
     b) [Včera napsal Franta Janě dopis.] 
     c) Franta nenapsal Janě dopis, Jana napsala dopis Frantovi. 

2. a) Robertovi nenapsala dopis Marika. 
    b) Marice napsal dopis Robert. 
    c) [Dopis Robertovi napsala Marika.] 

3. a) [Pavla napsala dopis paní učitelce.] 
    b) Pavle napsala dopis paní učitelka. 
    c) Paní učitelka nenapsala dopis Pavle. 

 

• Cvičení 17 

a) Robert píše dopis Honzovi. Škrtni, co se do dopisu nehodí psát. 

Dobrý den, Honzo! / Ahoj, Honzo! 
Jak se máš?/Jak se máte?  Já jsem byl minulý měsíc s maminkou a tatínkem na dovolené v Paříži. To 
je hlavní město Francie. Už jsi/jste byl někdy ve Francii? Navštívili jsme tam dvě galerie. Viděl jsem 
slavný obraz Monu Lisu od Leonarda da Vinci. Moc se mi líbil. Chodíš/chodíte rád na výstavu? Jaké 
obrazy se vám/ti líbí?   
Večer jsme byli v restauraci, pili jsme francouzské víno a jedli jsme francouzský sýr. Měli jsme se moc 
dobře.  
Půjdeš / Půjdete se mnou příští týden do kina? Těším se na vaši/tvou odpověď.  
Ahoj, tvůj Robert. / Nashledanou, váš Robert 
 
b) Dopiš dopis od Honzy. 
 
Ahoj Roberte! 
Ve Francii jsem nikdy nebyl. Loni jsem byl se sestrou týden v Londýně. Londýn je pěkné město. Je to 
hlavní město _____. Viděli jsme… 
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• Cvičení 18 

a) Robert chce pozvat Mariku do kina. Přečti si program kina. Doplň do chatu slova. 

11:10 Robert: Ahoj Mariko, chodíš ráda do _____ [kina]? 
11:13 Marika: Ahoj Roberte, jasně.  
11:15 Robert: Ve středu v 16:20 dávají __________ [film Harry Potter a Relikvie smrti]. Půjdeš taky? 
11:16 Marika: Děkuju za pozvání. Ve středu bohužel __________ [nemůžu].  Můžu v pondělí 
odpoledne.  

Nechte nejprve děti prostřednictvím internetu nebo nějakých turistických letáků zjišťovat, jaké 
památky je možné v Londýně navštívit. Povídejte si s dětmi o tom, zda už byly někdy v Londýně, 
podívejte se na mapu, kde se Londýn nachází, ptejte se, kolik žije v Londýně obyvatel, zmiňte se 
také o tom, že je Anglie monarchie a v jejím čele stojí král/královna. Potom požádejte děti, aby 
dopsaly Robertův dopis.  
 
Připomeňte si s dětmi co je to VYKÁNÍ a TYKÁNÍ. Proč si kluci v dopise TYKAJÍ… 
Rozveďte eventuálně aktivitu dále a zpracujte s dětmi cvičení níže. Děti vybírají vhodná spojení 
(vhodné tvary) do dopisu formálního charakteru. Doporučujeme: Nejprve přečtěte s dětmi text 
a pokládejte dětem otázky (v českém znakovém jazyce), kterými zjistíte, zda porozuměly 
základnímu obsahu textu. Potom děti požádejte, aby cvičení vypracovaly. 
 
 
 
Redakce GONG 
ing. Martin Novák 
Hábova 1571 
Praha 5 – Stodůlky 
 
Dobrý den / Ahoj, 
četl jsem o projektu Kultura mladých neslyšících. Rád bych se ti / vám představil. Jmenuju se Michal 
Poláček. Narodil jsem se v Hradci Králové. Je mi 19 let. Studoval jsem obor zámečník na Středním 
odborném učilišti v Hradci. Loni jsem složil zkoušku a získal výuční list. Pracovat jsem ale ještě 
nezačal. Chci cestovat a poznat cizí země, proto jsem se přihlásil na kurz angličtiny. Rád pracuju na 
počítači a zajímám se o zprávy z celého světa. Občas pracuju v Pevnosti, kde učím znakový jazyk.  
Už týden se zajímám o váš / tvůj projekt.  Moc se mi líbí. Do Anglie bych opravdu moc rád jel. Mám 
neslyšícího přítele. Je Angličan a bydlí v Londýně. Chci víc poznat anglickou kulturu. Můžu se 
přihlásit do projektu?  
Těším se na vás. / Měj se hezky. / Děkuju za odpověď.    
S pozdravem / Na shledanou / Ahoj 
Michal Poláček /  Poláček / Michal / Míša 

Po vypracování cvičení s dětmi diskutujte, která spojení vybraly jako správná. Diskutujte o 
možnostech řešení. Vysvětlete si, z jakého důvodu je dané řešení správné, která spojení jsou 
naopak nevhodná a proč.   
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11:18 Robert: Dobře, půjdeme v pondělí. Ve Hvězdě v 15:10 a v 17:05 dávají _____[film 
Ďábel/Ďábla], v 15:25_____[Dívka, která si hrála s ohněm], ve 14:55 a v 17:00 _____[Piko].)) 

11:19 Marika: Půjdeme v 15:10 na __________ [film Ďábel/Ďábla]. Chceš? 
11:20 Robert: Dobře. Zítra koupím __________ [lístky]. Kde budeme mít sraz? 
11:21 Marika: Na stanici Zvonařka? Těším se! Ahoj. 
11:22: Robert: Dobře. Sraz máme ve 14:30 na stanici Zvonařka. Ahoj.  

 
 

 

 
b) Přečti si ještě jednou chat a programy kin a oprav věty. 

1. Marika pozvala Roberta do kina. 
[To není pravda! Robert pozval…] 
2. Robert nemůže jít ve středu do kina. 
[To není pravda! Robert může jít ve středu do kina, ve středu nemůže jít do kina Marika.] 
3. Ve středu odpoledne dávají Harryho Pottera. 
[Ano, to je pravda.] 
4. Ďábla hrajou ve středu večer a v pondělí ráno. 
[Ne, to není pravda. Ďábla hrajou v podělí dopoledne, odpoledne i večer.] 
5. Marika půjde s Robertem na film Piko. 
[To není pravda! Marika půjde s Robertem na film Ďábel.] 
6. Marika koupí Robertovi lístek do kina. 
[Ne, to není pravda! Lístky koupí Robert. /  Robert koupí Marice lístek do kina.] 
7. Robert a Marika mají sraz ve středu ve 14:30. 
[Ne, to není pravda! Robert a Marika mají sraz v pondělí ve 14:30.] 

 

• Cvičení 19 

Zuzka a Sandra esemeskujou. Přelož SMS zprávy. 

1. Ahoj, prosím tě, chci jet do Prahy do kina Palace Cinemas. Můžeš mi napsat, kde to je? Zuzka 

2. Ahoj, kino je v centru Prahy. Pojedeš metrem a vystoupíš na stanici Anděl. Můžeš mi napsat, co 
dávají? Můžu jít taky? S. 

3. Dávají Pána prstenů II. Do Prahy pojedu příští týden v úterý. Můžeme mít sraz v metru na stanici 
Anděl v 15:15. Kino začíná v 15:30. Z 

4. OK. Budu tam. S. 

 

 

 

Upozorněte děti na frázi: Co dávají v kině? / V kině dávají… Co hrajou v kině? / V kině hrajou…. 
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Robert byl minulý týden na diskotéce. Potkal tam zajímavou dívku. Jmenuje se Marika. Marika není 
Češka, Marika je Slovenka, žije v Bratislavě. To je hlavní město Slovenska. Robert píše Marice dopis 
a do dopisu jí dává dárek. 

Ahoj Mariko! 
Dlouho jsem tě neviděl! Jak se máš a co děláš? Můžu tě pozvat do divadla? V dopise najdeš malý 
dárek. Je to lístek do Divadla Neslyším v Brně, kde pracuju jako herec. Příští týden v sobotu hrajeme 
novou divadelní hru. Přijedeš?  
Můžeš přijet už v pátek. Půjdeme na výstavu obrazů Alfonse Muchy nebo Josefa Lady. Večer 
půjdeme do kavárny nebo se podíváme na slavný americký film Stevena Spielberga Jurský park. 
Chceš?  
Měj se hezky! 
Robert 

 

• Cvičení 20 

a) Spoj tázací zájmena (CO?, KOHO?, JAKÝ?…) s otázkou. 
b) Napiš odpověď podle textu (Čtení, část I.). 

Správné řešení: 
1. Kdy   byl Robert na diskotéce? 
2. Koho  tam potkal? 
3. Jak   se jmenuje hlavní město Slovenska? 
4. Komu  chce Robert udělat radost? 
5. Komu  Robert píše dopis? 
6. Jaký   dárek dal Robert Marice do dopisu? 
7. Kam   Robert pozval Mariku? 
8. Co   hrajou příští týden v Brně v Divadle neslyším? 

 
• Cvičení 21 

Co asi odpoví Marika Robertovi? Napiš její odpověď. 

 

 
 

 

 

Nechte děti porovnávat odpovědi, které vymyslely. 



 
 

 
253 Lekce 11 

 
 

 

Ahoj Roberte! 
Děkuju za pozvání. Cože, ty jsi herec?! To je těžké povolání. Mám ráda kulturu. Hlavně literaturu, 
protože ráda čtu. Taky chodím ráda do kina a do divadla. Do divadla chodím občas na činohru. 
Nechodím na balet, na operu a na muzikál. Ráda přijedu, ale bohužel příští týden v sobotu nemůžu. 
Budu na návštěvě u kamarádky v Budapešti. Maminka kamarádky pracuje v galerii. Těším se, protože 
půjdeme do galerie na výstavu.  
Do Brna můžu přijet 12. 12. To je příští měsíc. Z Brna pojedu do Prahy, protože v Národním divadle 
budou hrát Babičku Boženy Němcové. Divadlo bude tlumočené. V Praze mám sraz s Ilonou. To je 
moje kamarádka z Brna. Budeme bydlet u její tety. Pojedeš taky?  

Měj se hezky a těším se na tvoji odpověď. 
Marika 

 

• Cvičení 22 

a) Přečti si text a odpověz na otázku. 

1. Má Marika ráda balet?    Ne, nemá ráda balet. 
2. Marika má ráda literaturu?    _____ 

3. Přijede Marika do Brna příští týden?   _____ 
4. Kamarádka Mariky pracuje v galerii?   _____ 
 

b) K odpovědi napiš otázku. 

1. [Budou hrát v Divadle Neslyším      Ne, v Divadle Neslyším nebudou 
hru Boženy Němcové?]             hrát hru Boženy Němcové. 
2. [Marika Roberta pozvala do Prahy?]      Ano, pozvala Roberta do Prahy. 
3. [Je povolání herce těžké?]       Ano, povolání herce je těžké. 
4. [Kde budeš bydlet? U tety Ilony?]      Ano, u tety Ilony. 
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• Cvičení 23 

Sandra dělá domácí úkol. Pomoz jí doplnit tabulku. 
 

 

• Cvičení 24 

Přečti si věty a zaškrtni, co je pravda. 

 1. Marika chce upéct Robertovi k svátku cukroví. Marika neumí péct. Maminka je pekařka. 
a) Marika pomáhá mamince. 
b) [Maminka pomáhá Marice.] 

2. Tatínek nemá rád nepořádek. Petr má v pokoji nepořádek.  
a) [Tatínek nadává Petrovi.] 
b) Petr nadává tatínkovi. 

3. Příští týden budou Vánoce. Robert chce Marice udělat radost.  
a) [Robert dá Marice dárek.] 
b) Marika dá dárek Robertovi. 

4. Filip má moc práce. Eliška má volno. 
a) [Filipovi pomáhá Eliška.] 
b) Elišce pomáhá Filip. 

CO? 

 

KDE? (Kde je Robert? Robert 
je ...) 

KAM? (Kam jde Robert? 
Robert jde ...) 

diskotéka na diskotéce na diskotéku 

škola [ve škole] [do školy] 

[kavárna] v kavárně [do kavárny] 

[výstava] [na výstavě] na výstavu 

[galerie] v galerii [do galerie] 

divadlo [v divadle] [do divadla] 

[kino] [v kině] do kina 

návštěva [na návštěvě] [na návštěvu] 

muzikál [na muzikál] [na muzikálu] 
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5. Maminka dala Vandě k svačině buchty. Vanda ale nemá ráda sladká jídla. Laura ano. 
a) Vanda dá buchty Lauře. 
b) [Laura dá buchty Vandě.] 

 

• Cvičení 25 

Napiš, jak patří slova správně za sebou? 

1. má - Petr - rád - kulturu 
…………………………………………………………………………… 

, proto každý - chodí - výstavu - měsíc - na. 
……………………………………………. 

2. kině - jsem - V - telefon - mít - musela - vypnutý  
…………………………………………………………………………… 

a jsem - nesměla - jíst 
……………………………………………. 

3. se - Líbí - obraz - víc - vám – ten - Gogha 
…………………………………………………………………………… 

nebo Muchy – obraz - ten 
…………………………………………….? 

4. koncerty - Alena - nechodí - na  
…………………………………………………………………………… 

, protože neslyšící - je  
……………………………………………. 

 

Správné řešení: 
[Petr má rád kulturu, proto chodí každý měsíc na výstavu.] 
 [V kině jsem musela mít vypnutý telefon a nesměla jsem jíst.] 

[Líbí se vám víc ten obraz Gogha nebo ten obraz Muchy?]  
[Alena nechodí na koncerty, protože je neslyšící.] 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 26 

Had sežral větu. Slova nemají správné koncovky a ve větě zmizely předložky. Napiš větu správně. 

 1. Robert – pozvat – Marika – divadlo. 
2. Hana – jít – kino, ale – nemít – lístek. 
3. Až – být (já) – slavný, být (já) – hrát – Národní – divadlo. 
4. Když – být (já) – Praha, být (já) – galerie.   
5. Robert – a – Honza – vidět – film – Pupendo – Jan Hřebejk. 
6. Marika – a – Jana – vidět (min. čas) – kino – nový – komedie.  

Upozornění: 
Toto cvičení může mít více řešení. Akcentujte správnost pevného slovosledu u vyjádření posesivity 
(obraz Gogha), u postavení přídavného a podstatného jména (každý měsíc), na předložku před 
podstatným jménem (na výstavu), 2. pozici jsem ve složeném slovesném tvaru v minulém čase 
(…jsem musela mít)…  
 



 
 

 
256 Lekce 11 

Správné řešení: 
[Robert pozval Mariku do divadla.] / [Roberta pozvala Marika do divadla.] 
[Hana jde do kina, ale nemá lístek.] 
[Až budu slavný, budu hrát v Národním divadle.] / [Až budu slavná, budu hrát v Národním divadle.] 
[Když jsem byl v Praze, byl jsem v galerii.] / [Když jsem byla v Praze, byla jsem v galerii.] 
[Robert a Honza viděli film Pupendo /od/ Jana Hřebejka.] 
[Marika a Jana viděly v kině novou komedii.] 
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„DOPLŇKOVÝ MATERIÁL LEKCE 11“ 
UKÁZKA VERTIKÁLNÍHO PARADIGMATU (vzor: žena, růže, píseň) 

 

 

 

• CVIČENÍ 1 
A) ZAŘAĎ PODSTATNÉ JMÉNO KE SPRÁVNÉMU RODU. 
 POLICIE | VYUČOVÁNÍ | ÚKOL | SLUNCE | ORDINACE | ROHLÍK | LOĎ |HEREC | TRAMVAJ | ZASTÁVKA |GALERIE | 

MASO | PSACÍ STŮL | ORGANIZACE | SOCIÁLNÍ PRACOVNICE | PIZZA | ČOKOLÁDA | KURZ |NEMOCNICE | KOSTEL | 

MUZIKÁL | OPERA | POKOJ | KANCELÁŘ | ČASOPIS |JOGURT | VEJCE 
 
B) ZAŘAĎ PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO KE SPRÁVNÉMU VZORU. 
  
C) ZAKROUŽKUJ PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO. ZAŘAĎ JE KE SPRÁVNÉMU VZORU. 
SALÓNU | POKOJI | BRNU | ZEMĚ | SKŘÍNI | UČILIŠTI | KANCELÁŘE | ORDINACI | KULTUŘE | POČÍTAČI | 

ZVĚROLÉKAŘCE | TRAMVAJÍ | NÁDRAŽÍ | PRAZE | KŘESLU |FOTOGRAFII | POUTĚ | SÍDLIŠTĚ | TCHÝNĚ 
 

• CVIČENÍ 2 
ZAPIŠ PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO KE SPRÁVNÉMU VZORU A SPRÁVNÉMU PÁDU. 
TRAMVAJE | ZEMĚ | TRAMVAJ | FOTOGRAFIE | ZEMĚ | DISKOTÉKY | TRAMVAJ |ZEMI | FOTOGRAFII | SKŘÍNI | 

DISKOTÉCE| | SKŘÍŇ | SKŘÍNĚ | | ZEMI | DISKOTÉKOU | TRAMVAJI | FOTOGRAFIE | DISKOTÉKA | FOTOGRAFII | 

TRAMVAJÍ | FOTOGRAFII | SKŘÍNÍ | DISKOTÉKU | FOTOGRAFIÍ | SKŘÍNI | TRAMVAJI | SKŘÍŇ | DISKOTÉCE | ZEMI | 

ZEMÍ 
 

pád  vzor 
žena 

vzor 
růže 

vzor 
píseň 

 
1. 
 

 
(To je…) 

 
     

  

 
2. 
 

 
(do, z/ze) 

 
 

 tramvaje 
… 

 
3. 
 

 
(přát, pomáhat…), (k) 

  

 

 

 
4. 
 

 
(vidím, znám, 
kupuju…), (Kam? – na) 

  

 

 

Doporučujeme: 
Níže uvedená cvičení doporučujeme zpracovávat podle instrukcí uvedených v lekci 10 (viz 
Doplňkový materiál Lekce 10). 
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5. 
 
 

 

 
 

  
 

 
  

6. 
 

(chatuju, vyprávím,     
mluvím… o), (Kde? – 
na) 

   

 
7. 
 

 
(s) 

 
 

 
 

 

 

• CVIČENÍ 3 
A) ČTI TEXT. ZAKROUŽKUJ PODSTATNÁ JMÉNA ŽENSKÉHO RODU A ZAPIŠ JE KE SPRÁVNÉMU VZORU A PÁDU. 
(POZOR NA KONCOVKY SLOV. KONCOVKY PIŠ DO TABULKY ZVLÁŠŤ.) 
B) DOPLŇ DO TABULKY VŠECHNY ZBÝVAJÍCÍ TVARY SLOV, KTERÉ NENAJDEŠ V TEXTU.  

Město Praha 
Město Praha leží ve středu Evropy a je hlavním městem České republiky. V Praze žije 1 milión 
obyvatel. Někteří žijí v centru Prahy, jiní na jejím okraji, na sídlišti v panelovém domě. Praha je velké 
kulturní centrum, proto ji hodně navštěvují cizinci. Minulý týden přijela do Prahy také neslyšící Marie 
z Polska. S kamarádkou Šárkou šla navštívit Pražský hrad. Potom se chtěla jít podívat do Národní 
galerie, ale ztratila cestu, protože neznala přesnou adresu. Naštěstí na Malostranském náměstí 
uviděla turistickou informační kancelář. Vešla dovnitř a v rohu na skříni uviděla mapu. Slečna 
z informační kanceláře Marii poradila a na mapě jí ukázala, jak se dostane do Národní galerie. 
Odpoledne Marie navštívila organizaci Pevnost. Jela tam tramvají, protože organizace Pevnost sídlí 
nedaleko zastávky Vysočanská. Marie tam potkala další zajímavé neslyšící kamarády. V Praze se jí 
moc líbilo.   
 
[Město Praha leží ve středu Evropy a je hlavním městem České republiky. V Praze žije 1 milión 
obyvatel. Někteří žijí v centru Prahy, jiní na jejím okraji, na sídlišti v panelovém domě. Praha je velké 
kulturní centrum, proto ji hodně navštěvují cizinci. Minulý týden přijela do Prahy také neslyšící Marie 
z Polska. S kamarádkou Šárkou šla navštívit Pražský hrad. Potom se chtěla jít podívat do Národní 
galerie, ale ztratila cestu, protože neznala přesnou adresu. Naštěstí na Malostranském náměstí 
uviděla turistickou informační kancelář. Vešla dovnitř a v rohu na skříni uviděla mapu. Slečna 
z informační kanceláře Marii poradila a na mapě jí ukázala, jak se dostane do Národní galerie. 
Odpoledne Marie navštívila organizaci Pevnost. Jela tam tramvají, protože organizace Pevnost sídlí 
nedaleko zastávky Vysočanská. Marie tam potkala další zajímavé neslyšící kamarády. V Praze se jí 
moc líbilo.]  

(Pozn.: Slova Pevnost, Vysočanská nepodtrhujeme. Jsou sice rodu ženského, ale děti je zatím, dle 
uvedených pravidel v učebnici, jako ženská identifikovat nedokážou.) 
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pád  vzor 
žena 

vzor 
růže 

vzor 
píseň 

 
1. 
 

 
(To je…) 

  
-A 

  
-E/Ě 

  
měkká 

souhláska 

 
2. 
 

 
(Kam? – do, Odkud? – 
z/ze) 

      

 
3. 
 

 
(přát, pomáhat…) 
(Kam? – k) 

      

 
4. 
 

 
(vidím, znám, kupuju…), 
(Kam? – na) 

    kancelá-ř měkká 
souhláska 

5. 
 
 

 

       
  

6. 
 

 
(chatuju, vyprávím,     
mluvím… o), (Kde? – 
na) 

map-  
-Ě 

    

 
7. 
 

 
(s) 
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 11) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 a) Napiš. 
b) Hádej. 
c) Vysvětli. 

 nová slovní zásoba (činohra, balet…) 

Cvičení 2 Vylušti křížovku.  nová slovní zásoba (činohra, balet…) 

Cvičení 3 Vyber z nabídky slov.  opakování koncovek různých pádů, 
pasivní fixace koncovek 2. pádu sg.  

Cvičení 4 Hraj s počítačem.  upevňování forem 2. pádu sg. 

Cvičení 5 Vymysli příklad a napiš.  opakování předložkových vazeb 
a pádů, se kterými se pojí 

Cvičení 6 a) Doplň předložku a slovo se správnou 
koncovkou. 
b) Čti. 

 opakování předložkových vazeb 
a pádů, se kterými se pojí; vysuzování 
informací 

Cvičení 7 a) Čti. 
b) Spoj. 
c) Dopiš slovo ve správném tvaru. 

 genitiv posesivní 

Cvičení 8 a) Dopiš slovo podle obrázku. 
b) Popiš podle obrázku. 

 genitiv posesivní, přivlastňovací 
zájmena 

Cvičení 9 a) Spoj. 
b) Dopiš jméno autora knihy. 

 genitiv posesivní 

Cvičení 10  a) Pracuj s internetem. 
b) Dopiš jméno malíře. 

 genitiv posesivní 

Cvičení 11 Hraj s počítačem.  modální slovesa (minulý čas) 

Cvičení 12 a) Vyber správné sloveso. 
b) Napiš. 
c) Napiš.  

 modální slovesa (minulý čas) 

Cvičení 13 a) Hádej. 
b) Vymysli hádanku. 

 modální slovesa (přítomný čas) 

Cvičení 14 Dopiš slovesa podle videa.  modální slovesa (minulý čas) 

Cvičení 15 Vyber z nabídky a napiš.  modální slovesa (minulý čas) 

Cvičení 16 Zaškrtni podle obrázku správnou větu.  opakování forem 3. pádu sg. 
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Cvičení 17 a) Škrtni, co se nehodí. 
b) Dopiš dopis. 

 opakování vykání x tykání; produkce 
vlastního textu (dopis) 

Cvičení 18 a) Čti. Doplň podle textu. 
b) Čti. Oprav věty. 

 čtení (program kina) 

Cvičení 19 Přelož.  souhrnné opakování 

Cvičení 20 a) Spoj. 
b) Čti. Napiš odpověď podle textu. 

 opakování tázacích výrazů;  čtení 
s porozuměním; psaní odpovědí na 
otázky související se čtením textu 

Cvičení 21 Napiš.  opakování, produkce vlastního textu 
(odpověď na dopis) 

Cvičení 22 a) Čti. Napiš. 
b) Čti. Napiš. 

 a) čtení s porozuměním; psaní 
odpovědí na otázky související se 
čtením textu; b) tvoření otázek 

Cvičení 23 Doplň tabulku.  opakování pádových koncovek 

   

Cvičení 24 Vyber z nabídky správnou větu.  opakování čtení s porozuměním 
větných konstrukcí se 3. pádem  

Cvičení 25 Napiš.  opakování – pořádek slov ve větě 

Cvičení 26 Napiš.  souhrnné opakování 
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MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE 

LEKCE 12 
 

 

 

 

 

 

 

 Slovní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH 
Téma, řečové situace Gramatika Slovní zásoba Sociokulturní komp. 

Co se stalo…? 
GR1, 2: Jaké 
je/bylo/bude počasí…? 
GR5: O kom…/O čem… 
čteš, chatuješ, 
vyprávíš?  

GR4: podstatná jména, 
přídavná jména, 
ukazovací zájmena 
6. pád (II.), verba dicendi 
(chatovat o, vyprávět o, 
mluvit o, psát o, číst o…) 

přírodní katastrofy 
(požár, vichřice, 
zemětřesení, lavina…) 
GR1: předpověď počasí 
(I.) (sníh – sněžit, mráz – 
mrznout, déšť – pršet, 
bouřka…) 
GR2: předpověď počasí 
(II.) (jasno, polojasno, 
přeháňky…; Je teplo / 
zima / chladno…); 
světové strany (sever, 
jih…) 

GR3: pohled z hor, 
z dovolené 
Posílám ti srdečný pozdrav 
z hor, dovolené…; Moc se 
mi tady líbí…; Tvůj/Tvoje… 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekce 12 
V Lekci 12 se děti setkají s tématy z médií (novinovými/internetovými/televizními zprávami, teletextem): 
osvojují si pojmy z oblasti přírodních katastrof, jako jsou např. požár, vichřice, lavina…; učí se odpovědět na 
otázku Co se stalo…?; seznamují se s pojmy užívanými pro předpověď počasí (jasno, polojasno, zataženo…, 
sněží, mrzne…); učí se orientovat v textech referujících o předpovědi počasí. Rozšíří své znalosti v užívání 
substantivních forem 6. pádu sg.; koncovky 6. pádu představujeme na základě rodové diferenciace 
podstatných jmen a procvičujeme je v užití se slovesy mluvit o, vyprávět o, psát o, číst o… (tzv. verba dicendi); 
děti dále seznamujeme s tvary přídavných jmen a zájmen v 6. pádě; tvoření otázek O kom…?, O čem? se 
snažíme vyložit v kontrastu k českému znakovému jazyku. V oblasti sociokulturních kompetencí děti učíme 
psát pozdrav z hor, prázdnin, školy v přírodě…; vybrat vhodné jazykové prostředky na začátku / na konci 
pozdravu; vzhledem k formálnosti situace vybrat přiměřené / vhodné jazykové prostředky. Doporučujeme: 
Uveďte téma lekce [novinové zprávy (předpověď počasí, události ze světa)] a požádejte děti, aby si (po dobu 
probírání lekce) každý den vystřihly/vytiskly novinovou/internetovou zprávu, která je zaujme. 
Nashromážděné zprávy využijete pro zpracovávání cv. 20. Při práci s autentickými texty rozvíjíme dovednost 
vyjádřit základní myšlenku obsahu zprávy (V článku píšou o válce v Afghánistánu, o katastrofě v Japonsku…).   

V závěru tohoto manuálu naleznete samostatný oddíl s názvem Doplňkový materiál k Lekci 12. 
Prostřednictvím aktivit uvedených v tomto „Doplňku“ můžete dětem představit systém českého deklinačního 
paradigmatu (skloňování podstatných jmen) v jeho vertikálním uspořádání pro vzory pán, hrad, muž, stroj. 
Prostřednictvím souboru cvičení vedeme děti k pochopení vertikálního uspořádání paradigma podstatných 
jmen rodu mužského. Jak pracovat s tímto samostatným oddílem učebnice je popsáno v Doplňkovém 
materiálu k Lekci 10 na straně 235. 
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• Cvičení 1 

 Co je to?  požár | vichřice | zemětřesení | lavina | povodeň  
 
 

 

 

 

 

 

 
• Cvičení 2 

Napiš, co Sandra ukazuje. 

Když je na horách hodně sněhu, může se stát, že se hodně sněhu najednou sesune dolů. Tomu se 
v češtině říká: _____ [lavina] 

Když se otřásá zemský povrch, říká se tomu v češtině: _____ [zemětřesení] 

Když fouká hodně silný vítr, který ničí věci – například láme stromy nebo způsobí škodu na majetku, 
tak se v češtině takovému větru říká: _____ [vichřice] 

To se stane, když na jaře taje sníh nebo hodně prší, naplní se potoky a řeky vodou a voda vyteče z 
břehů. Tomu se v češtině říká: _____ [povodeň] 

Když někomu hoří dům nebo nějaká věc (auto…), říká se, že vznikl: _____ [požár] 

 

• Cvičení 3 

a) Co se tam stalo? Vyhledej informace na internetu a vyber odpověď. 

1. Co se stalo na Haiti v lednu 2010? Na Haiti byl požár / [bylo zemětřesení]. 
2. Co se stalo na Slovensku v Tatrách? Na Slovensku byla povodeň / [byla vichřice]. 
3. Co se stalo v roce 2009 v Moskvě? V Moskvě [byl požár] / bylo zemětřesení. 
4. Co se stalo v roce 1970 v Peru? V Peru byla vichřice / [byla lavina]. 
5. Co se stalo v roce 1998 v České republice? V ČR v roce 1998 [byla povodeň] / byla lavina. 

b) Vystříhej a nalep fotografie přírodních katastrof (zemětřesení na Haiti, vichřice v Tatrách…). 

 

Pokud děti dané pojmy neznají, nechte je zjišťovat na internetu, která mají slova význam. Potom je 
požádejte, aby si samy zapsaly, co které slovo znamená (nabídněte jim možnosti: význam si mohou 
nakreslit, zapsat pomocí příkladové věty nebo vytvořit svůj vlastní zápis). 
Doporučujeme: 
Neopravujte a nekontrolujte zápis, který samy děti vytvořily, ale zdůrazněte jim, že je nutné, aby si 
významy slov zapamatovaly. Jejich znalost zkontrolujte prostřednictvím následujícího cvičení. 
Nechte děti ve Slovníku spisovné češtiny vyhledat rod podstatných jmen a požádejte je, aby si rody 
slov zaznamenaly do svého zápisu. 
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 GRAMATIKA 1 

Předpověď počasí (I.) 
 
 

 

 

 

 
• Cvičení 4 

Spoj, co patří k sobě. 

Správné řešení: 
 1. déšť   pršet 
2. vítr   foukat 
3. sníh    sněžit 
4. mráz   mrznout 
5. slunce  svítit 
   

 

Doporučujeme: 
Nejprve nechte děti pracovat s internetem a zjišťovat odpovědi na položené otázky. Jakmile 
zkontrolujete správnost odpovědí, představte pravidlo pro koncovku slovesné osoby v minulém 
čase pro neživý podmět věty (byl požár, bylo zemětřesení, byla lavina). Nechte děti přemýšlet, jaké 
je pravidlo pro tvoření koncovky slovesné osoby v minulém čase pro neživý podmět věty. [Shoda 
podmětu s přísudkem; rod substantiva, které stojí ve funkci podmětu, určuje koncovku slovesa  
(-l/-la/-lo).]  
 
Dále s dětmi vytiskněte obrázky katastrof, které našly na internetu, a lepte je do cv. 14b). Úkolem 
dětí je obrázek nalepit a připsat k němu titulek, který by mohl sloužit např. jako nadpis 
k novinovému článku (Zemětřesení na Haiti 2010 apod.). Popř. si uveďte slova katastrofa, neštěstí 
a vysvětlete si jejich význam.  
 
Pravidlo pro tvoření koncovky slovesné osoby v minulém čase pro neživý podmět věty můžete dále 
procvičovat tímto způsobem. Připravte si několik obrázků (2–3), na kterých je hodně neživých 
předmětů (děti by měly znát pojmy pro předměty, které jsou nakreslené na obrázku – pokud pojmy 
neznají, je potřeba je nejprve vybavit znalostí nových slov). Ukažte dětem obrázek a požádejte je, 
aby si zapamatovaly co nejvíce věcí nakreslených na obrázku. Potom se zeptejte: Co bylo na 
obrázku? (otázku napište na tabuli). Děti odpovídají: 
Na obrázku byla židle. 
Byl tam stůl, bylo tam křeslo,… 

Doporučujeme: 
Uveďte tuto část lekce rozhovorem s dětmi na téma počasí. Ptejte se dětí: Víte, jaké bude zítra 
počasí? Zajímá tě, jaké bude zítra počasí? Sleduješ předpověď počasí? (každý den, občas, jen 
příležitostně, když k tomu máš nějaký důvod – jedeš na hory, budeš cestovat…). Potom nechte děti 
diskutovat o tom, jaké zprávy sledují v médiích, jak často, co je zajímá a proč.  
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• Cvičení 5 

a) Doplň tabulku. 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
b) Doplň podle obrázku slova ve správném tvaru. 

mlha | být| mráz | bouřka | slunce | sněžit | svítí | vítr | fouká | pršet | sníh | déšť | být | mrznout 

To je _____[déšť]. 
Dnes _____[prší] celý den. 

To je _____[sníh]. 
Včera _____[sněžilo]. 

To je _____[slunce]. 
Zítra dopoledne _____ [bude svítit] slunce. 

To je _____[mráz]. 
Včera _____[mrzlo]. 

To je _____[mlha]. 
Včera ráno _____[byla] v Brně mlha. 

To je _____[vítr]. 
V České republice  _____[foukal] silný vítr. 

To je _____[bouřka]. 
V Plzni _____[je] teď velká bouřka. 

 

• Cvičení 6 

a) Sandra píše pohlednici babičce. Doplň písmena. 
b) Dopiš adresu. 

Milá babičko,  
posílám ti srdečný pozdrav z výletu. Včera celý den s _ í _ _ _ _ [svítilo] sluníčko a večer byla velká  
b_ _ _k_ [bouřka] a _o_k_l [foukal] silný _í_ _ [vítr]. Ráno byla m_h_ [mlha]. Dívala jsem se na 

SLOVESO PŘÍTOMNÝ ČAS MINULÝ ČAS BUDOUCÍ ČAS 

1. svítit Slunce _[svítí]. Slunce _[svítilo]. Slunce _[bude svítit]. 

2. pršet _[Prší]. _[Pršelo]. _[Bude pršet] 

3. foukat Vítr _[fouká]. Vítr _[foukal]. Vítr _[bude foukat]. 

4. sněžit _[Sněží]. _[Sněžilo]. _[Bude sněžit.] 

5. mrznout Mrzne. _[Mrzlo]. _[Bude mrznout.] 
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předpověď počasí. Zítra bude zase p_š_ _ [pršet]. Jaké je počasí doma? 
Ahoj, Tvoje Sandra 

 
 

 

 

 

 
• Cvičení 7 

a) Napiš, jaké je / bylo / bude počasí v Amsterodamu, v Londýně… 

1. Amsterodam OBR déšť  (celý minulý týden) V Amsterodamu celý minulý týden 
pršelo. 

2. Kodaň OBR slunce (zítra)_____ 

3. Londýn OBR vítr (dnes) _____ 

4. Vídeň OBR sníh (pozítří) _____ 

5. Paříž OBR mráz (předevčírem) _____ 

6. Praha OBR mlha (včera večer) _____ 

7. Madrid OBR bouřka (dnes odpoledne) _____ 

8. Varšava OBR mráz (celý únor) _____ 

 
 
b) Zjisti a napiš, kde leží Amsterodam, Londýn… 
 
1. Amsterodam leží v Holandsku.  
    Amsterodam je hlavní město Holandska. 

2. Londýn _____ 
3. Varšava _____ 
4. Praha _____ 
5. Kodaň _____ 
6. Paříž _____ 
7. Madrid _____ 
 

 

 

 

Doporučujeme: 
Upozorněte děti na spojení předpověď počasí. Ptejte se jich, kde si můžou předpověď počasí 
vyhledat, přečíst [internet (např. www.pocasi.cz), noviny, televize]. 
Hledejte v novinách, na internetu. Materiál, který s dětmi najdete, vytiskněte a schovejte, protože 
ho budete potřebovat později (viz cv. 8 a 10).  
 
 
 

http://www.pocasi.cz/
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 GRAMATIKA 3 

Předpověď počasí (II.) 

Dnes: Dnes je na severu Evropy z_t__e_o. Na severovýchodě a východě jsou místy p___á__y. Na 
jihu je _o__ja__o a na západu je _a__o.  

Zítra: Zítra _____[bude] na severu Evropy opět zataženo, místy _____[budou] přeháňky. Na jihu a 
jihovýchodě _____[bude] polojasno. Na východě a na západě bude teplo a _____[bude] jasno.   

Včera: Včera bylo na severu Evropy polojasno. Na východě a na západě _____[bylo] jasno. Na 
jihozápadě a na jihovýchodě _____ [bylo] zataženo. Na jihu _____[byly] přeháňky.  

 

 
• Cvičení 8 

a) Spoj věty a obrázky, které patří k sobě. Můžeš pracovat s internetem (www.pocasi.cz).  

správné řešení: 
Je krásně a svítí sluníčko. Je jasno.  OBR: symbol pro jasno 
Sluníčko svítí jen občas.  Je polojasno  OBR: symbol pro polojasno 
Občas prší.   Jsou přeháňky.  OBR: symbol pro přeháňky 
Sluníčko vůbec nesvítí.            Je zataženo.  OBR: symbol pro zataženo 

b) Našel jsi (v novinách, na internetu) různé symboly pro slova: přeháňky, zataženo, polojasno 
a jasno? Vystříhej je, nalep a popiš.  

 

• Cvičení 9 

Sandra ukazuje předpověď počasí. Vyber správný obrázek. 

[oko 1; obr. 3] 
[oko 2; obr. 1] 
[oko 3; obr. 2] 

 

Předtím než začnete zpracovávat toto cvičení, zopakujte význam a užití slovesa ležet. Požádejte děti, 
aby s tímto slovesem tvořily věty (Kniha leží na stole. Svetr leží na židli. Pes leží na koberci. Ležím 
v posteli.). Věty překládejte do ČZJ. 
 
Upozorněte děti na další typ vět, ve kterých se používá sloveso ležet (Londýn leží v Anglii…). 
Překládejte s dětmi věty do ČZJ. Upozorněte děti na to, že větu bychom mohli napsat i jinak, např. 
Londýn je v Anglii. apod.  Upozorněte děti na použití 2. pádu pro vyjádření posesivity ve větách: 
Amsterodam je hlavní město Holandska. 
 



 
 

268 Lekce 12 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

• Cvičení 10 

Přečti si text a pomoz Sandře nakreslit/nalepit správné obrázky do mapy České republiky. 

Předpověď počasí 
Zítra bude na západě České republiky zataženo. Na severu budou přeháňky. Na východě a na jihu 
Čech bude jasno a místy polojasno. Ve Středočeském kraji a v Praze budou občasné přeháňky. Na 
celé Moravě bude polojasno, místy bude foukat silný vítr. Teploty se budou pohybovat kolem 2–5˚C. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Cvičení 11 

Kdy to je? Sandra vymýšlí hádanky. Doplň roční období (v létě…). 

1. Svítí slunce, je jasno, teplo a občas může být bouřka.  To je v…_____ [létě.] 
2. Fouká vítr, často prší, je mlha a ze stromů padá listí.   _____ [To je na podzim.] 
3. Sněží a mrzne.                  _____ [To je v zimě.] 
4. Může být ještě trochu zima, ale většinou už nemrzne. 
Začíná být teplo a svítí slunce.     _____ [To je na jaře.] 
 
  
 
• Cvičení 12 

Jaké je / bylo / bude počasí? Pomoz dopsat Filipovi věty. 

teplo | chladno | horko | zima | chladno 

Náměty k dalšímu procvičování: 
a) Čtěte předpovědi počasí (na obr. 1, obr. 2 a obr. 3) v českém znakovém jazyce. 
b) Hrajte „tichou poštu“. Ukažte prvnímu žákovi výstřižek novin s předpovědí počasí. Žák má za úkol 
předpověď počasí popsat ve znakovém jazyce druhému žákovi, ten informaci předává dalšímu… 
atd., atd. Poslední žák má za úkol nakreslit do předkreslené mapy ČR symboly pro počasí. Jeho 
obrázek srovnejte s obrázkem originálu výstřižku novin. 
 

Děti mohou pracovat s výstřižky, které nasbíraly během zpracovávání cv. 6. 
 
Doporučujeme: 
Požádejte děti, aby vedle mapy nakreslily teploměr a vyznačily na něm správné teploty.  
 
Upozorňujeme: 
Cílem této části lekce je, aby se děti seznámily s pojmy: jasno, polojasno, přeháňky… pasivně. Naším 
cílem je děti naučit, aby se orientovaly v psané podobě předpovědi počasí, včetně schopnosti 
předat získané informace o předpovědi počasí v českém znakovém jazyce spolužákovi, kamarádovi, 
učiteli….    
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1. Minulý víkend pršelo a foukal silný vítr. 
    Bylo chladno. 

2. Příští týden bude jasno, nebude pršet. Teploty budou kolem 22˚C. 
    Nebude horko, ale bude _____[teplo] 

 3. Zítra bude –10˚C. 
    Bude mrznout a bude _____[zima]. 

4. Včera bylo 32˚C. 
    Včera bylo _____[horko]. 
 
5. Dnes svítí sluníčko, ale není teplo. Fouká slabý vítr. 
    Není zima, ale je _____[chladno] 

 

• Cvičení 13 

a) Filip a Sandra esemeskujou. Přelož SMS zprávy. 

1. Ahoj, co budeš zítra dělat? (Ne)máš volno? F. 
2. Když bude zítra hezky, pojedeme s tatínkem a maminkou na návštěvu ke strýci a tetě. Když bude 
ošklivo, budu doma. Můžeme jít k Olině. Má nového psa. 
3. Dobře. Když bude zítra ošklivo, budeme mít sraz v 10:00 u Oliny. OK? 
4. O.K. (Jasně)! S. 

b) Přelož podle videa do češtiny, jaké počasí má ráda Sandra. 

Nemám ráda zimu, protože je chladno (zima). Mám ráda, když svítí slunce, ale není moc velké horko. 
Když je teplo, jedu na výlet. Nemám ráda silný vítr, ale miluju bouřku.    

c) Napiš, jaké počasí máš rád/a ty. 
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 GRAMATIKA 3 

Esemeskujeme, chatujeme, e-mailujeme… 
Pozdrav z… 

 
 

 

 

 

 

 
 
• Cvičení 14 

a) Přečti si text a napiš: ANO / NE 
b) Dopiš adresu. 

1. 
Ahoj Sandro,  
posílám ti srdečný pozdrav z dovolené. Počasí je pěkné. Svítí sluníčko. Občas trochu fouká vítr. Jsem 
tady s tetou Martou. Teta ráda plave, proto se jí dovolená u moře líbí. Já zase rád jezdím na výlety. 
Příští týden pojedu do Káhiry. Měj se moc hezky, pozdravuj Filipa a Petru. 
Tomáš 

1. Sandra píše pohlednici Tomášovi.   Ano / [Ne] 
2. Tomáš je s tetou na dovolené.   [Ano] / Ne 
3. Tomáš je v Egyptě.     [Ano] / Ne 

Náměty k dalšímu procvičování: 
Žáci na internetu hledají, jaké je na určitém místě (v daném městě) počasí a zapisují: V New Yorku je 
dneska chladno. Je tam 5 ˚C a prší. Zítra nebude pršet, bude 8 ˚C, občas bude svítit slunce… 
 
Úkol lze rozvést následujícím způsobem: 
Napište vybraná města na tabuli (archy papíru) a nalepte k nim typické obrázky s místy/památkami, 
které lze v daném městě navštívit (event. připište další zajímavé, ale jednoduše formulované, 
informace). Děti nalepí zapsanou předpověď k danému městu s dalšími obrázky. Potom si společně 
prohlížejte památky, ptejte se jich na názvy památek a překládejte záznam o počasí do českého 
znakového jazyka (uveďte si, jaké jsou podnební podmínky v daném městě během celého roku). 
Potom žáky požádejte, aby se postavili k městu, které by chtěli navštívit o prázdninách. Požádejte 
je, aby si o místě zapamatovali co nejvíce informací. Když se žáci vrátí na svá místa, napíší, proč 
chtějí jet na vybrané místo. (Chci jet do Londýna. Londýn je hlavní město Anglie. Má 8 miliónů 
obyvatel. Je to velké město.  Poletím letadlem. Budu spát v hotelu. Navštívím známé památky - 
Tower Bridge, Buckinghamský palác a Katedrálu sv. Pavla. V Londýně často prší, je zataženo nebo 
jsou přeháňky. Až pojedu, nesmím zapomenout na deštník. …) 
 

Doporučujeme: 
 
Přeskočte výklad této části gramatiky a zpracujte cvičení 14. Požádejte děti, aby srovnaly 
pohlednice a zkusily na nich vyhledat ustálené fráze, které se užívají na začátku a na konci 
pohlednice [Posílám ti srdečný pozdrav z…; Pozdravuj doma; Měj se hezky.]. Požádejte je, aby fráze 
zvýraznily barevnou pastelkou. Potom se můžete event. zpětně vrátit ke gramatice (GR3), zhlédnout 
komentář a porovnat výčet frází, které si děti vypsaly, s výčtem frází uvedených v této části 
gramatiky.  
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4. V Egyptě je jasno.     [Ano] / Ne 
5. V Egyptě fouká silný vítr.    Ano / [Ne]  
6. Teta Tomáše se jmenuje Marta.  [Ano] / Ne 
7. Sandra miluje výlety.    Ano / [Ne] 
8. Sandra byla v Káhiře.    Ano / [Ne] 

2. 
Milá maminko, 
posílám ti srdečný pozdrav ze Švédska. Bydlím v Oslu u kamaráda Petra. Minulý týden od pondělí do 
čtvrtka pršelo. V pátek bylo od rána do večera zataženo. V sobotu občas svítilo sluníčko a v neděli 
svítilo sluníčko celý den. Pozítří půjdu s Viktorkou do galerie. Moc se mi tady líbí. Pozdravuj doma. 
Tvůj Lukáš    

1. Lukášovi píše maminka.      Ano / [Ne] 
2. Minulý týden pršelo celý týden.     Ano / [Ne] 
3. Minulý týden v pátek nebylo moc pěkné počasí.  [Ano] / Ne 
4. V sobotu bylo polojasno.      [Ano] / Ne 
5. V neděli bylo jasno.       [Ano] / Ne 
6. Kamarádka Petra se jmenuje Viktorka.   Ano / [Ne] 

 
c) Doplň slova do pohlednice a dopiš adresu. 

líbí | svítí | pátku | srdečný pozdrav | silný | ven | vichřice | na procházku | Váš | počasí  

Dobrý den paní učitelko,  
posílám vám _____[srdečný pozdrav] z hor. Jsem v Rakousku. Je tady krásná příroda, ale celý minulý 
týden bylo ošklivé _____[počasí]. Od pondělí do _____[pátku] pršelo a foukal _____[silný] vítr. 
V sobotu byla _____[vichřice] a nesměli jsme jít _____[ven]. Dneska je teplo a _____[svítí] sluníčko, 
proto půjdeme _____[na procházku]. Moc se mi tady _____[líbí].  
_____[Váš] Honza  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Náměty k dalšímu procvičování: 
Pořiďte sadu pohlednic z různých koutů světa a rozdejte je dětem. Požádejte je, aby z tohoto místa 
poslaly pohlednici domů a svému učiteli. Děti si můžou pozdrav vymyslet, nebo se můžou při 
zpracování pozdravu opřít o reálné informace (Jaké je v daném místě  počasí, jaké jsou tam k vidění 
historické památky… apod.), které si o místě zjistí na internetu.   
 
Vždy když se naskytne příležitost, pobídněte děti k psaní pohlednic (spolužákům z hor, z prázdnin…, 
rodičům, oblíbenému učiteli apod.). 
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   GRAMATIKA 4 

Podstatná jména – skloňování: 6. pád (II.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Cvičení 15 

Hraj s počítačem. Doplňuj 6. pád. 

 
• Cvičení 16 
Dopiš správně větu. 
  
1. Ta kniha je o (český neslyšící herec) _____ [českém neslyšícím herci].  
2. Povídali jsme si o (nová neslyšící moderátorka) _____ [nové neslyšící moderátorce]. 
3. Ten film byl o (slavný švýcarský malíř)  _____  [slavném švýcarském malíři]. 
4. Divadlo bylo o (slavná česká spisovatelka) _____ [slavné české spisovatelce] B. Němcové. 
5. V novinách psali o (německý požár) _____ [německém požáru]. 
6. Na internetu jsem četla o (silné zemětřesení) _____ [silném zemětřesení]. 
7. Slyšeli jste o (velká vichřice) _____ [velké vichřici] na jihu Moravy? 
8. Ta předpověď byla o (dnešní počasí) _____ [dnešním počasí]. 

Upozornění: 
Po prostudování tabulky s přehledem změn koncovek v 6. pádě (tab. č. 1) děti upozorněte na 
výjimku u vlastních jmen rodu mužského životného, která končí na měkkou souhlásku (Lukáš, 
Matěj…). Všechna tato vlastní jména připojují koncovku -ovi (Lukášovi, Matějovi …). Nebo jen 
jednoduše, všechna vlastní „mužská“ jména připojují koncovku:  -ovi, a to bez ohledu na povahu 
souhlásky, na kterou končí (David – Davidovi, Patrik – Patrikovi, Lukáš – Lukášovi).  (Obdobně viz 
Lekce 9, GR3). 
 
Pokud skloňujeme dvě mužská životná tvrdá maskulina postavená ve větě za sebou (o panu 
doktorovi, o panu Novákovi): jméno na 1. pozici přebírá koncovku -u, jméno na 2. pozici přejímá 
koncovku -ovi.   

Podle svého uvážení (na základě aktuálních jazykových znalostí dětí) lze informaci rozšířit: paní 
učitelka Nováková → o paní učitelce Novákové, pan Novák → o panu Novákovi, pan Drozd, Zajíček 
→ o panu Drozdovi, Zajíčkovi (u vlastních jmen substantivní povahy rodu ženského koncovka -ové, 
u vlastních jmen substantivní povahy rodu mužského koncovka -ovi); paní učitelka Malá → o paní 
učitelce Malé…, pan Malý, Novotný → o panu Malém, Novotném (u vlastních jmen rodu ženského 
adjektivní povahy koncovka -é; u vlastních jmen rodu mužského adjektivní povahy koncovka -ém;) 
 
Děti lze event. informovat o dubletní koncovce -ě/-u  u mužských neživotných substantiv, která 
končí na tvrdý konsonant (obchodu / obchodě). Koncovku -u používáme zejména ve spojení s verby 
dicendi (slovesy ústního a písemného vyjadřování: mluvit o, vyprávět o, psát o, chatovat 
o obchodu…); koncovku -ě používáme zejména pro vyjádření lokace (v obchodě). 
Doporučení: Informujte děti o tomto pravidle.  
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9. V Lidových novinách psali o (mezinárodní kulturní festival) _____ [mezinárodním kulturním 
festivalu] ve Vídni.  
10. Ty jsi neslyšel o (Magda) _____ [Magdě]? Začala studovat vysokou školu!  

 

• Cvičení 17 
Doplň: (o) TÉ / TOM.  

1. V předpovědi počasí jsem slyšela o _____ [té] povodni na Srí Lance. 
2. V novinách jsem četla o _____ [tom] zemětřesení v Indii. 
3. Na _____ [tom] moderním německém letišti byl požár. 
4. Vyprávěla o _____ [tom] americkém filmu Stevena Spielberga.  
5. V _____ [té] galerii v Paříži mají obraz Leonarda da Vinci. Jmenuje se Mona Lisa. 
6. Petr nebyl na [tom] festivalu neslyšících v Londýně? 
7. Slyšel jsi o _____ [té] mezinárodní výstavě v Paříži? 
8. Mladá fronta psala o _____[té] restauraci na Národní třídě v Praze. Půjdeš tam? 

 
 

 

 

• Cvičení 18 
a) Čti novinové články. 
b) Doplň, o čem psali v novinách. 
 
1. V Hospodářských novinách psali o _____ [povodni/o povodni na Moravě v roce 2008]. 
2. V Lidových novinách psali o _____ [zemětřesení/zemětřesení na Haiti v lednu 2010]. 
3. V Mladé frontě psali o _____ [počasí]. 

 
 

 
 

 GRAMATIKA 5 

Kdo?/Co? (1. pád) → O kom?/O čem? (6. pád) 
 

• Cvičení 19 

Sandra dostala domácí úkol. Pomoz jí a doplň O KOM / O ČEM. 

1. [O čem] _____ mluvila Sandra? Sandra mluvila o povodni v Praze.  
2. [O kom] _____ četla Jana? Jana četla o slavné italské herečce. 

Upozorněte děti na souvislost mezi slovy kultura – kulturní. Zopakujte, co znamená slovo kultura. 
Zeptejte se, co znamená slovo festival. Popř. nechte děti hledat ve slovníčku v této lekci. Ptejte se, 
co znamená slovo mezinárodní (popř. vysvětlete). 
 

Doporučujeme: 
Po vypracování cvičení požádejte děti, aby v novinových článcích barevně vyznačily a odlišily 
podstatná jména, slovesa a přídavná jména.   
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3. [O kom] _____ si povídaly děti? Povídaly si o paní učitelce Mladé. 
4. [O čem] _____ si povídají Petr a Lucie? Petr a Lucie si povídají o zemětřesení na Haiti. 
5. [O kom] _____ píše Honza knihu? Honza píše knihu o českém malíři. 
6. [O kom] _____ slyšel Tomáš v televizi? Tomáš slyšel v televizi o neslyšící herečce.  
8. [O čem] _____ budeš číst? Budu číst o tom novém francouzském filmu. 
9. [O kom] _____ mluvila paní učitelka? Paní učitelka mluvila o A. Jiráskovi. 

 

• Cvičení 20 

Doplň odpovědi. 

1. O čem mluvili v televizi? V televizi mluvili o … 
2. O kom psali v novinách? V novinách psali o … 
3. O čem jsi četl/a? Četl/a jsem o … 
4. O čem vám vyprávěla paní učitelka? Paní učitelka nám vyprávěla o ... 
5. O kom sis povídal/a s kamarádem? S kamarádem jsem si povídal/a o ... 
6. Viděl jsi nový film? O čem byl? Film byl o ... 
7. O čem ses učil? Učil jsem se o … 
8. O kom ses učil? Učil jsem se o … 
 

 

 

 

 

 

• Cvičení 21 

Piš věty. 

Vyprávěl/a jsem  Jana – povodeň           Srí Lanka 

Psal/ a jsem  Monika – bouřka                Morava 

Četl/a jsem  Petr – lavina                    Slovensko (v Tatrách) 

   Jan – článek v novinách festival   „Deaf way“ 

   Pavel – dovolená         Portugalsko 

   Tomáš – příroda         Český ráj 

   Eliška – zemětřesení   Indie    

Př.: Vyprávěl/a jsem Janě o povodni na Srí Lance. 

 

Doporučujeme: 
Využijte zadaného úkolu na začátku lekce (děti od vás dostaly za úkol po dobu probírání této lekce 
sledovat aktuální dění v ČR a ve světě). Teď jim jejich úkol připomeňte a požádejte je, ať k bodům 1, 
2 a 3 napíšou co nejvíce načtených informací. Děti budou s takto zadaným úkolem pravděpodobně 
potřebovat pomoct. Nechte žáky nejprve vyjádřit v českém znakovém jazyce, o čem v novinách, na 
internetu četli, co viděli v TV. Vypište neznámá slova, slovní spojení na tabuli. Potom děti zkouší 
svoji odpověď zapsat v psané češtině. Žáci si pomáhají navzájem. 
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• Cvičení 22 

Sandra má pro tebe hru. Zkus ze dvou slov vymyslet aspoň tři krátké věty.  

1. povídat si – Pavel 
Povídala jsem si s Pavlem o předpovědi počasí. 
Povídali jsme si o Pavlovi. 
Pavel si bude povídat s Tomášem o sportu. 

2. číst – vichřice 
3. psát – dopis 
4. Petr – slyšet 
5. kamarád – vyprávět 
6. učit se – Karel Čapek  

 

• Cvičení 23 

Dnes je 22. června 2010, 11:00.  

a) Čti informace v kalendáři a odpovídej na otázky. 

1. Už se Sandra koupala v moři?    [JEŠTĚ NE] / UŽ ANO 
2. Byla už Sandra na horách?    JEŠTĚ NE / [UŽ ANO] 
3. Už byla Sandra na koncertě?     [JEŠTĚ NE] / UŽ ANO 
4. Byla už Sandra na procházce s Janou?  JEŠTĚ NE / [UŽ ANO] 
5. Měl už tatínek Sandry narozeniny?    [JEŠTĚ NE] / UŽ ANO 
6. Měla už maminka Sandry narozeniny?  JEŠTĚ NE / [UŽ ANO] 
7. Byla už Sandra na výstavě?    [JEŠTĚ NE] / UŽ ANO 
8. Už byla Sandra v kině?     JEŠTĚ NE / [UŽ ANO] 

 
b) Sandra je zvědavá. Odpověz podle skutečnosti, co už bylo a co ještě ne. 

1. Už jsi dnes četl noviny? _____ 
2. Už jsi četl knížku? Jakou? _____ 
3. Už jsi dnes obědval/a? _____ 
4. Byl/a jsi už u moře? _____ 
5. Už jsi viděl/a požár nebo povodeň? _____ 
6. Slyšel jsi už předpověď počasí na zítra? _____ 
 

 
• Cvičení 24 

a) Filip a Tomáš chatují. Dopiš, co si povídají. 

Správné řešení: 
Filip: Ahoj, jsem na internetu a čtu zajímavou zprávu. Už jsi slyšel o té nové organizaci na Moravě? 
Jmenuje se Trojrozměr. F.   
Tomáš: Trojrozměr? Ne. (Ne, ještě ne.) Co to je? 
Filip: To je nová organizace na Moravě. Učí tam znakový jazyk jako v organizaci Pevnost v Praze.  
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Tomáš: Aha! Já jsem na www.ct24.cz. Čtu o tom neštěstí na Haiti.  
Filip: Já už jsem o tom taky slyšel. Odpoledne pošlu dárcovskou SMS. Tak ahoj, musím jít, mám sraz 
s kamarádem! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neslyšící moderátorka  

 

Už jsi slyšel o Vendule Staré? 

 

Vendula Stará je ta neslyšící moderátorka z Prahy. 

 

Pracuje v České televizi. Vendula moderuje televizní zprávy ve znakovém jazyce.  

 

Dnes bude moderovat předpověď počasí.  

 

Vendula čte text a připravuje se na natáčení.  

 

Zítra bude na západě a na severu České republiky jasno. Na východě Čech a na Moravě bude 
polojasno, místy bude foukat slabý vítr. Na jihu Čech budou místy přeháňky, ojediněle bouřky. 
Teploty se budou pohybovat kolem 26 – 28 ˚C.   

 

 

 

Doporučujeme: 
Předtím než s dětmi začnete zpracovávat cv. 24, vysvětlete si význam slov: noviny, zprávy (novinové 
zprávy, internetové zprávy, televizní zprávy) x zpráva. 
 

http://www.ct24.cz/
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Doporučujeme: 
Před společným čtením se s dětmi podívejte na úvodní video o paní Vendule Staré. Ptejte se dětí, 
jaké schopnosti a dovednosti musí mít neslyšící člověk, který je moderátor zpráv… (musí umět český 
jazyk a z českého jazyka překládat do ČZJ. Musí být dochvilný, zodpovědný…).  
Potom rozstříhejte text ČTENÍ I. po řádcích a požádejte děti, aby ho složily do souvislého textu. 
Potom vypracujte cv. 25. 
Další námět pro práci s dětmi: 
Simulujte ve třídě prostředí televizního ateliéru. (Pokud vám to podmínky a vybavení školy dovolí, 
včetně kamery a notebooku (PC).) 
Varianta A (jednodušší): 
Připravte pro každého žáka ve třídě jednoduchou novinovou zprávu; ke každé novinové zprávě 
najděte dokumentující obrázek/y události (náročnost volte podle aktuálních znalostí dětí; pracujte 
nejlépe s autentickými novinovými texty – výstřižky z novin; popř. text novinové zprávy upravte; 
doporučujeme mezi zprávy vybrat mj. i takové, které souvisí s děním ve „světě neslyšících"). Ukažte 
dětem obrázky, požádejte je, aby se postavily k tomu obrázku, o kterém by je zajímalo víc 
informací. Potom mají děti za úkol přečíst si zprávu a moderovat ji v ČZJ (pokud vědomě zvolíte 
obtížnější variantu čtení – pracujete s autentickými texty, pomáhejte dětem se čtením; cílem této 
aktivity není číst text samostatně a rozumět mu). (Pokud vám to dovolí podmínky ve třídě, natočte 
žáky na video.)   
Varianta B (těžší): 
Připravte si pro každého žáka ve třídě námět ke zpracování určité novinové zprávy (doporučujeme 
mezi zprávy vybrat i takové, které souvisí s děním ve „světě neslyšících") nebo ukažte žákům 
obrázky, požádejte je, aby se postavily k tomu obrázku, o kterém by je zajímalo víc informací. 
Potom mají děti za úkol vyhledat z dostupných zdrojů (internet, novinové články) základní 
informace k události, která je reprezentovaná obrázkem.  

Potom mají děti za úkol moderovat zprávy v ČZJ. Pokud vědomě zvolíte obtížnější variantu 
čtení – pracujete s autentickými texty, pomáhejte dětem se čtením; cílem této aktivity není číst 
text samostatně a rozumět mu. Pokud vám to dovolí podmínky ve třídě, natočte žáky na video. 

Na závěr společně zhlédněte „žákovské“ moderování zpráv. Diskutujte o tom, co bylo během 
aktivity pro žáky nejnáročnější: přečíst zprávu v ČJ – rozumět jí / přeložit ji do znakového jazyka / 
ukazovat ji na kameru… Zeptejte se dětí, jak by se jim líbila práce neslyšícího moderátora a zda 
uvažují, že by ji rádi v budoucnu vykonávaly. Úkol je možné nejrůznějším způsobem modifikovat 
a vytvářet nejrůznější úrovně obtížnosti práce.  Nakonec si můžete s dětmi vytvořit tabulku, do 
které doplňují, jakou zprávu jejich spolužáci moderovali: 
 
 vyprávěla o…, povídala o…, mluvil/a o… 
Johanka kulturním festivalu neslyšících v … 
Péťa divadelním představení pro neslyšící … 
Linda povodni na… 
… … 
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• Cvičení 25 

Vyber obrázek, který odpovídá textu. 

 
 
• Cvičení 26 

Doplň do textu slova. 

na Moravě | předpověď počasí | je | moderátorka | budou | foukat | pršet | Praze |na severu 

Vendula Stará žije a pracuje v _____ [Praze].  Vendula pracuje jako _____[moderátorka].  
Dnes bude moderovat _____ [předpověď počasí]. Předpověď počasí  _____ [je] dobrá. Zítra bude 
teplo. Teploty se budou pohybovat kolem 26 – 28 ˚C. Na západě a _____[na severu] České republiky 
bude jasno. Na východě Čech a _____[na Moravě] bude polojasno, místy bude _____ [foukat] slabý 
vítr. Na jihu Čech bude místy [pršet], ojediněle _____[budou] bouřky. 

 

 
 

 
Vendula má v USA neslyšící kamarádku, jmenuje se Lucy. Lucy je 27 let. Bydlí s manželem a dětmi na 
Floridě. Lucy je učitelka ve škole pro neslyšící děti. Vendula a Lucy se dlouho neviděly, proto dnes 
chatují. Povídají si o povodni na západě USA, o novém českém filmu a o kulturním festivalu 
neslyšících ve Washingtonu. 

Vendula: Ahoj Lucy! Jak se máš? V českých novinách jsem četla o té velké povodni na západě USA.  
Lucy: Ahoj! Tady na Floridě povodeň není. Tady je teplo a svítí sluníčko. Povídala jsem si o té 
povodni se sestřenicí. Moje sestřenice Jane bydlí na západě USA. Povodeň zničila dům její tety. To je 
velké neštěstí! V televizi mluvili o tom novém českém filmu Pupendo. Hraje tam neslyšící kluk. Znáš 
ho? Už jsi ten film viděla? 
Vendula: Ještě ne, ale mluvila jsem o tom filmu s kamarádem. Kamarádovi se moc líbil. Ten neslyšící 
kluk se jmenuje Lukáš Baborský. Bohužel ho neznám. Je to mladý kluk. V novinách jsem četla taky 
o mezinárodním festivalu kultury neslyšících ve Washingtonu. Už jsi o tom slyšela? Pojedeš tam? 
Lucy: Festival kultury Deaf Way? Jasně, moc se na ten festival těším. Pojedeme tam s kamarádkou. 
Přijedeš taky? 
Vendula: Ano, chci. O Deaf Way budu psát dneska večer Veronice. To je moje švagrová. Možná 
pojede taky. Já i ona se zajímáme o kulturu neslyšících.  
Lucy: Až budeš v Americe, představím ti Kate. To je moje neslyšící kamarádka. 
Vendula: To bude skvělá dovolená! Těším se! Ahoj! 

 

• Cvičení 27 

a) Odpověz na otázky. 

1. Co teď Lucy a Vendula dělají? _____ 
2. Kolik je Lucy let? _____ 



 
 

279 Lekce 12 

 

3. Odkud Lucy je? _____ 
4. Kde Lucy pracuje a co dělá? _____ 
5. O čem si Lucy a Vendula povídají? _____ 

 
b) Spoj otázku a odpověď. 

Správné řešení: 
1. Čí je Lucy kamarádka?    Venduly. 
2. Koho Vendula nezná?   Lukáše Baborského. 
3. Čí dům zničila povodeň?    Tety Jane. 
4. Kdo bydlí na západě USA?    Jane. 
5. Čí je Kate kamarádka?    Lucy.  
6. Komu napíše Vendula o Deaf Way?   Veronice. 
7. Jak se jmenuje švagrová Venduly?  Veronika. 

 
c) Vytvoř otázku. 

Správné řešení: 
1. O čem mluvila Vendula s kamarádem. O tom novém českém filmu. 
2. O kom mluvily Lucy a Vendula? O mladém neslyšícím herci Lukáši Baborském. 
3. O čem napíše Vendula Veronice? O kulturním festivalu Deaf Way. 
4. O čem četla Vendula v novinách? O povodni na západě USA a mezinárodním kulturním festivalu 
Deaf Way. 
5. O čem mluvili v (americké) televizi? O novém českém filmu Pupendo. 
 

 

 

 

• Cvičení 28 

Doplň do textu: OD / DO / V / NA / Z / K / U 

___ [V] březnu začíná jaro. ___ [Na] jaře je většinou polojasno, občas jsou přeháňky. Tento rok 
máme jarní prázdniny ___ [od] 17. 3. ___ [do] 23. 3. O prázdninách pojedu  ___ [k] babičce ___ [do] 
Brna. ___ [U] babičky bude i moje sestřenice Nela. Když bude hezky, pojedeme na výlet ___ [do] 
Olomouce nebo si budeme hrát ___ [na] zahradě. Když bude pršet, budeme si hrát doma. __ [Na] 
sestřenici už se moc těším.   

 
 
• Cvičení 29 

Napiš, jaké je většinou počasí v zimě, v létě… 

1. jaro / pršet    Na jaře… 
2. podzim / foukat vítr    ______  
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3. zima / mrznout  ______  
4. léto / jasno   ______  

 

• Cvičení 30 

a) Najdeš dvanáct chyb? Oprav je. 

Moje kamarád [kamarádka] Jana sedí v první lavici uprostřed. Jana je moc hodný [hodná]. Ráda mi 
pomáhá s domácími úkoly. Můj [Moje] kamarádka Markéta sedí ve třetí lavici nalevo. Markéta 
miluje vaření a pečení. Umět [Umí] péct dobré koláče. Babička Markétou [Markéty] je pekařka. 
Markéta chce být taky pekařka. Lavice Honzy je ve druhé řadě napravo. Honza je veselé [veselý]. Rád 
sportovat [sportuje]. Rád běhá a hraje fotbal. Když prší, je smutný, protože nemoct [nemůže] jít ven. 
Moje kamarádka Alena sedí v první lavici napravo. Alena nemá maminku a tatínka, proto bydlet 
[bydlí] do [u] babičky. Alena miluje kultura [kulturu]. Příští týden v pondělí půjde na výstavu a do 
divadlo [divadla]. 

 
b) Doplň: Proč…?, Jak…?, Jaký/á/é…?, Kdo…?, Kdy…? Kde…?  

Jak se jmenuje holka, která sedí v první lavici napravo? Alena. 
_____[Proč] je Honza smutný, když prší? Protože nemůže sportovat. 
_____[Kdo] chce být pekařkou? Markéta. 
_____[Kde] sedí Jana? V první lavici uprostřed. 
_____[Jaký] je Honza? Honza je veselý. Baví ho sport.  
_____[Kdy] půjde Alena na výstavu a do divadla? Příští týden. 
_____[Proč] bydlí Alena u babičky? Protože nemá rodiče. 

 
c) Vezmi tři barvy: modrou, červenou a zelenou a v textu vybarvi všechna podstatná jména správnou 
barvou. (MODRÁ – TEN, ČERVENÁ  – TA, ZELENÁ  – TO). 

 

• Cvičení 31 

Přečti si text. 
a) Dej do společného pytlíku slova stejného slovního druhu. 
 
Mám ráda hezké počasí, proto nechci bydlet na severu. Na severu je chladno. Chci bydlet na jihu. 
Nejvíc se mi líbí v Řecku, protože je tam krásné moře. Počasí v Řecku je celý rok krásné. Často je tam 
jasno a teplo. Ráda plavu a v řeckém moři je v létě teplá voda. Chutná mi řecký zeleninový salát. Kde 
chceš bydlet ty a proč? Kde se ti líbí a co ti chutná? 

 
b) Napiš, kde chceš bydlet ty a proč. 
 

 

• Cvičení 32 
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Dopiš do prázdné láhve slova opačného významu. Spoj dvojice. 

Správné řešení: 
sever - jih, západ - východ, léto - zima, jasno - zataženo, černobílý - barevný, štíhlý - tlustý, tchýně - 
tchán, veselý - smutný, ošklivo - hezky, nervózní - klidný, teplo - zima, vepředu – vzadu 
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„DOPLŇKOVÝ MATERIÁL LEKCE 12“ 
UKÁZKA VERTIKÁLNÍHO PARADIGMATU (vzor: pán, hrad, muž, stroj) 

 

 

 

 
 
• CVIČENÍ 1 
A) ZAŘAĎ PODSTATNÉ JMÉNO KE SPRÁVNÉMU RODU. 
KURZ | ZEMĚTŘESENÍ | LOĎ | POSTEL | IVA | SKŘÍŇ | TCHÁN | KOSTEL | MODERÁTORKA | KOBEREC | BALET | 

POTVRZENÍ | POČÍTAČ | PŘEDPOVĚĎ | ŠVAGR | MUZIKÁL | POVODEŇ | LUKÁŠ | | VICHŘICE | MANŽEL | POŽÁR | 

ZVĚROLÉKAŘ | ŘEDITEL | OTA   
 
B) ZAŘAĎ PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO KE SPRÁVNÉMU VZORU. 
  
C) ZAKROUŽKUJ PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO. ZAŘAĎ JE KE SPRÁVNÉMU VZORU. 
DOPISU | POUŤ | POKOJ | ŠVAGREM | SLUNCEM | NEMOCNICI | BRNU | METREM | VLAKEM | UČITELI | PLZNI | 

VAŠKOVI | MATĚJOVI | POVODNI | MÓDNÍ SALÓN | FESTIVALU | OSLAVĚ | OBCHODĚ | ŘIDIČ | ČALOUNÍK | 

JÍZDENKU | HRADEC KRÁLOVÉ | POHOŠTĚNÍM 

• CVIČENÍ 2 
ZAPIŠ PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO KE SPRÁVNÉMU VZORU A SPRÁVNÉMU PÁDU. 
POKOJE | DORTU | STŮL | STOLU | ČALOUNÍKOVI | HEREC | PŘÍTEL| HRADEC KRÁLOVÉ | ČALOUNÍKOVI | POKOJI | 

POKOJ |DORT | DORTEM | STŮL | ČALOUNÍKA | HERCI | STOLU | HRADCEM KRÁLOVÉ| HERCI | HRADCI KRÁLOVÉ | 

ČALOUNÍKA | STOLEM | STOLE | HRADCEM KRÁLOVÉ | POKOJI | POKOJEM | DORT| HRADCI KRÁLOVÉ | HRADCE 

KRÁLOVÉ | HERCE | DORTĚ | HERCE | POKOJ | ČALOUNÍK | HRADEC KRÁLOVÉ | DORTU | ČALOUNÍKEM  

 

pád  vzor 
pán 

vzor 
hrad 

vzor 
muž 

vzor 
stroj 

 
1. 
 

 
(To je…) 

 
     

   

 
2. 
 

 
(do, z/ze) 

 
 

   

3.  
(přát, pomáhat…), (k) 

    

Doporučujeme: 
Níže uvedená cvičení doporučujeme zpracovávat podle instrukcí uvedených v lekci 10 
(viz Doplňkový materiál Lekce 10, s. 235).  

Cvičení 3 obsahuje text uvedený v Lekci 11 na s. 250. 
 



 
 

283 Lekce 12 

 

 
4. 
 

 
(vidím, znám, 
kupuju…), (Kam? – na) 

  

 

  

5. 
 
 

 

 
 

  
 

  
  

6. 
 

(chatuju, vyprávím,     
mluvím… o), (Kde? – 
na) 

    

 
7. 
 

 
(s) 

 
 

 
 

  

 

• CVIČENÍ 3 
A) ČTI TEXT. ZAKROUŽKUJ PODSTATNÁ JMÉNA MUŽSKÉHO RODU A ZAPIŠ JE KE SPRÁVNÉMU VZORU A PÁDU. 
(POZOR NA KONCOVKY SLOV. KONCOVKY PIŠ DO TABULKY ZVLÁŠŤ.) 
B) DOPLŇ DO TABULKY VŠECHNY ZBÝVAJÍCÍ TVARY SLOV, KTERÉ NENAJDEŠ V TEXTU.  

Dobrý den, 
četl jsem o projektu Kultura mladých neslyšících. Rád bych se vám představil. Jmenuju se Michal 
Poláček. Narodil jsem se v Hradci Králové. Je mi 19 let. Studoval jsem obor zámečník na Středním 
odborném učilišti v Hradci. Loni jsem složil zkoušku a získal výuční list. Pracovat jsem ale ještě 
nezačal. Chci cestovat a poznat cizí země, proto jsem se přihlásil na kurz angličtiny. Rád pracuju na 
počítači a zajímám se o zprávy z celého světa. Občas pracuju v Pevnosti, kde učím znakový jazyk.  
Už týden se zajímám o váš projekt.  Moc se mi líbí. Do Anglie bych opravdu moc rád jel. Mám 
neslyšícího přítele. Je Angličan a bydlí v Londýně. Chci víc poznat anglickou kulturu. Můžu se přihlásit 
do projektu?  
Děkuju za odpověď.   
S pozdravem  
Michal Poláček  

[Dobrý den, 
četl jsem o projektu Kultura mladých neslyšících. Rád bych se vám představil. Jmenuju se Michal 
Poláček. Narodil jsem se v Hradci Králové. Je mi 19 let. Studoval jsem obor zámečník na Středním 
odborném učilišti v Hradci. Loni jsem složil zkoušku a získal výuční list. Pracovat jsem ale ještě 
nezačal. Chci cestovat a poznat cizí země, proto jsem se přihlásil na kurz angličtiny. Rád pracuju na 
počítači a zajímám se o zprávy z celého světa. Občas pracuju v Pevnosti, kde učím znakový jazyk.  
Už týden se zajímám o váš projekt.  Moc se mi líbí. Do Anglie bych opravdu moc rád jel. Mám 
neslyšícího přítele. Je Angličan a bydlí v Londýně. Chci víc poznat anglickou kulturu. Můžu se přihlásit 
do projektu?  
Děkuju za odpověď.   
S pozdravem  
Michal Poláček] 
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pád  vzor 
pán 

vzor 
hrad 

vzor 
muž 

vzor 
stroj 

 
1. 
 

 
(To je…) 

 tvrdá 
souhl. 

 tvrdá 
souhl. 

 měkká 
souhl. 

 měkká 
souhl. 

 

 
2. 
 

 
(Kam? – do, 
Odkud? – z/ze) 

        

 
3. 
 

 
(přát, 
pomáhat…) 
(Kam? – k) 

        

 
4. 
 

 
(vidím, znám, 
kupuju…), 
(Kam? – na) 

        

5. 
 
 

 

         
  

6. 
 

 
(chatuju, 
vyprávím,     
mluvím… o), 
(Kde? – na) 

  
 

      

 
7. 
 

 
(s) 
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PŘEHLED CVIČENÍ (Lekce 12) 
 
 TYP cvičení: Gramatika: 

Cvičení 1 Vysvětli.  nová slovní zásoba (požár, vichřice) 

Cvičení 2 Zapiš podle videa.  nová slovní zásoba (požár, vichřice) 

Cvičení 3 a) Pracuj s internetem. Vyber z nabídky 
slov. 
b) Vystříhej a nalep. 

 nová slovní zásoba (požár, vichřice) 

Cvičení 4 Spoj.  nová slovní zásoba (sníh – sněžit, mráz 
– mrznout…) 

Cvičení 5 a) Dopiš. 
b) Vyber. 

 nová slovní zásoba (sníh – sněžit, mráz 
– mrznout…) 

Cvičení 6 a) Doplň písmena. 
b) Dopiš. 
 

 pozdrav z výletu; psaní adresy; 
předpověď počasí 

Cvičení 7 a) Napiš podle obrázku. 
b) Zjisti a napiš. 

 předpověď počasí; hlavní města 
a státy, ve kterých leží (opakování 
genitivu posesivního) 

Cvičení 8 a) Spoj. 
b) Pracuj s internetem. Vystříhej a 
nalep. 

 předpověď počasí (symboly pro 
znázornění počasí) 

Cvičení 9 Podívej se na video a vyber obrázek.  předpověď počasí v českém znakovém 
jazyce 

Cvičení 10  Čti. Vystříhej / nakresli a nalep.  předpověď počasí (čtení textu 
s porozuměním) 

Cvičení 11 Hádej. Zapiš odpověď.  opakování (roční období) 

Cvičení 12 Vyber z nabídky a dopiš slovo.  předpověď počasí 

Cvičení 13 a) Přelož. 
b) Přelož. 
c) Napiš. 

 opakování (předpověď počasí); 
produkce vlastního textu (Jaké mám 
rád/a počasí.) 

Cvičení 14 a) Čti. Vyber odpověď ANO – NE. 
b) Napiš. 
c) Vyber z nabídky a napiš. 

 čtení s porozuměním (pozdrav 
z dovolené, z hor…);  psaní adresy 

Cvičení 15 Hraj s počítačem.  upevňování forem 6. pádu sg. 
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Cvičení 16 Dopiš.  verba dicendi (psát o, slyšet o, 
vyprávět o, číst o…); upevňování forem 
6. pádu sg. 

Cvičení 17 Doplň.  ukazovací zájmena (6. pád) 

Cvičení 18 a) Čti.  
b) Napiš. 

 čtení s porozuměním (novinové 
články); verba dicendi (psát o, slyšet o, 
vyprávět o, číst o…); upevňování forem 
6. pádu sg. 

Cvičení 19 Doplň.  otázka O kom…? / O čem…? 

Cvičení 20 Dopiš.  dopsání odpovědi na otázku O kom…? 
/ O čem…? 

Cvičení 21 Napiš.  utváření konstrukcí s tzv. verby dicendi 
(psát o, slyšet o, vyprávět o, číst o…) 

Cvičení 22 Vymysli (z nabídky slov) větu. Zapiš ji.  souhrnné opakování  

Cvičení 23 a) Čti. Vyber odpověď ANO – NE. 
b) Odpověz na otázku. 

 čtení textu s porozuměním (zápis 
činností v diáři); vyjádření ještě ne – už 
ano 

Cvičení 24 Přelož části chatu.  souhrnné opakování  

Cvičení 25 Čti. Vyber správný obrázek.  čtení textu s porozuměním (předpověď 
počasí) 

Cvičení 26 Vyber z nabídky slov a doplň.  opakování (předpověď počasí) 

Cvičení 27 a) Čti. Odpověz na otázky. 
b) Spoj otázku a odpověď. 
c) Napiš otázku. 

 a) tvoření odpovědí na základě čtení 
textu s porozuměním; b) opakování 
(různé typy otázek); c) tvoření otázek 
na základě odpovědí, opakování (různé 
typy otázek) 

   

Cvičení 28 Vyber a doplň.  opakování (předložky) 

Cvičení 29 Napiš.  opakování (roční období, typické rysy); 
produkce vlastního (souvislého) textu 

Cvičení 30 a) Hledej chybu. Oprav ji. 
b) Doplň. 
c) Vybarvi. 

 souhrnné opakování (tázací slova, rod 
podstatných jmen) 
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Cvičení 31 a) Vyber a zapiš. 
b) Napiš. 

 a) opakování (slovní druhy) 
b) produkce vlastního textu 

Cvičení 32 Napiš.  opakování (antonyma) 
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