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LYŽAŘSKÝ KURZ – KDY JEDEME A CO S SEBOU? aneb 
vyjmenovaná slova po L 
 

 

Odpověz na otázky:  

 
1. Jezdíš na lyže?  

2. Nakresli, kde rád/a lyžuješ. 

 

Odpověz na otázky a pracuj s mapou České republiky: 

 
1. Kam jezdíš lyžovat? Ukaž místa na mapě. 

2. Jaké hory má Česká republika?  

3. Kde jsou v České republice hory? 

4. Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?  

5. V kterých horách je nejvyšší hora České republiky? 

6. Najdi nejvyšší horu České republiky na mapě. 

7. Ve kterých horách je město Pec pod Sněžkou? 

8. Najdi na mapě město Pec pod Sněžkou. 
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3. třída jede na lyže!  

 

Jako každý rok pořádá naše škola lyžařský kurz. Pojedeš s námi?  

 
Kdy to bude?  

16. – 22. prosince 2019 (sobota–pátek) 

Kdy pojedeme?  
16. prosince v 9:00 

Kdy se sejdeme?  
před školou  

Kde se sejdeme?  
v 8:30  

Kdy přijedeme do Prahy?  
22. prosince ve 13:00 před školu 

Kam pojedeme?  
Pec pod Sněžkou – Krkonoše 

Jaká je adresa hotelu?  
Kolínská bouda 

Jak budeme jíst?  
3 x denně  

Kolik to stojí?  

3 600,- = cena za noc + jídlo + cena za autobus  
Jak musím platit?  

Číslo účtu: 64523329/0800 
 
  

https://hotel-kolinska-bouda.hotel.cz/?gclid=EAIaIQobChMIqMOw8ojD1wIVhhobCh3uyQHuEAAYAiAAEgIyn_D_BwE
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Najděte v textu odpovědi na otázky.  

 
1. Kdy bude mít 3. třída lyžařský kurz? 

2. Kdy odjede 3. třída na hory? 

3. Kdy se 3. třída vrátí do Prahy? 

4. Do jakého města pojede 3. třída?  

5. Kolik za lyžařský kurz zaplatíš? 

 

 

 

 

Která slova k sobě patří?  Vyber slova z tabulky a zapiš je k otázce. 

 

místo sraz ubytování příjezd termín strava platba odjezd cena 

 

 
1. Kdy to bude? = termín 

2. Kdy pojedeme? = …………………………………………………….. 

3. Kdy se sejdeme? = …………………………………………………… 

4. Kdy přijedeme do Prahy? = ………………………………………. 

5. Kam pojedeme? = …………………………………………………….. 

6. Jaká je adresa hotelu? = = ………………………………………… 

7. Jak budeme jíst? = …………………………………………………….. 

8. Kolik to stojí? = ………………………………………………………….. 

9. Jak musím platit? = ……………………………………………………. 
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3. třída jede na lyže!  

 
Jako každý rok pořádá naše škola lyžařský kurz. Pojedeš s námi?  

 
Kdy to bude? (termín): 

16. – 22. prosince 2019 (sobota–pátek) 
Kdy pojedeme? (odjezd): 

16. prosince v 9:00 
Kdy se sejdeme? (sraz): 

před školou v 8:30  
Kdy přijedeme do Prahy? (příjezd): 

22. prosince ve 13:00 před školu 
Kam pojedeme? (místo): 

Pec pod Sněžkou – Krkonoše 
Jaká je adresa hotelu? (ubytování): 

Kolínská bouda 

Jak budeme jíst? (strava): 
3 x denně (plná penze) 

Kolik to stojí? (cena): 
3 600,- = cena za noc (pobyt) + jídlo (strava) + cena za autobus (doprava) 

Jak musím platit? (platba): 

Číslo účtu: 64523329/0800 

 

  

https://hotel-kolinska-bouda.hotel.cz/?gclid=EAIaIQobChMIqMOw8ojD1wIVhhobCh3uyQHuEAAYAiAAEgIyn_D_BwE
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3. třída …  

 

 
 
Pojedeš s námi?  

 
Termín: 

………………………………………………………… 
Odjezd: 

………………………………………………………… 
Sraz: 

………………………………………………………… 
Příjezd: 

………………………………………………………… 
Místo: 

………………………………………………………… 

Ubytování: 
………………………………………………………… 

Strava: 
………………………………………………………… 

Cena: 
………………………………………………………… 

Platba: 

………………………………………………………… 
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