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Téma: Hodiny, datum, plán dne, kalendář 

 

 

1. Napište, kolik je hodin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Najděte v kalendáři české státní svátky.  

1. ledna 2009 ………………….     1.května 2009…………..………..      5.července 2009 …………….. 

13. dubna 2009 …………………    8.května 2009…………..……….      6.července 2009………………                   

28. září 2009 ……………………            17.listopadu 2009…………..……..           24.prosince 2009………..…… 

 

  

Kdy slavíš narozeniny? …………………….            Kdy má svátek Petra?....................................                                                 

Jaro začíná……… ……Léto začíná……………     Podzim začíná……….…… Zima začíná……….………                                   

Jedna minuta je …… sekund.    Jeden den je …… hodin.  

Jeden týden je ….. dnů.     Jeden rok je ….. měsíců.  

 

A) ……………………………………. 

 

B) ………………………………………… 

 

C) ………………………………………… 

 

D) ………………………………………… 

 

E) ………………………………………… 

 

F) …………………………………………. 

 

G) …………………………………………. 

 

H) …………………………………………. 
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12.00-oběd u babičky 

18.00-kino 

3. verze A: Zjistěte od spolužáků chybějící informace? Př. Co děláš v úterý? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Poslechněte si rozhovory a doplňte chybějící informace. 

        .   

                                                                             

 

 

                           

                

 

 

5. Poslouchejte a doplňte chybějící hlásky. Určete rod u podstatných jmen. 

   _ada,   _isk     dá_ek     moto_                               u_o     du_      _ata      _víle  

   _íl        _ena    po_ta     _izine_                              _ana       l_át      pohy_   _nát 

   _ít        _ana    _edeme  pů_du                                _ól         _eny    _esto     le_itimace 

    ko_   _ála      _ašek      _i_ka                                da_        ků_       ka_on    

 

15.30- hraju fotbal 

18.00-udělat domácí úkol z češtiny 

zavolat kamarádovi Milanovi 16.30 

školní výlet-Praha sraz v 7.30 

Pán: Dobrý den. ……. Vás, kolik je hodin?  

Asi se mi zastavily ……………..  

Paní: Je …………….   

Pán:…………………., na shledanou 

Paní: …….. …………,na shledanou                                                                                                                                                                                                                  

Maminka: Honzo, vstávej!                           

Honza: Kolik je ………….   

Maminka: Za ……. minut půl…………..            

Honza: To je ………… , můžu ještě ………… minut spát.       

                                                                                                   

Ilona: Ahoj, Marto. Tady Ilona. 

Marta: Ahoj, Ilono. Proč ……….? 

Ilona: Chtěla jsem se jenom ……., jestli přijdete s Tomášem ….. návštěvu? 

Marta: Samozřejmě, …………………… V kolik máme přijít? 

Ilona: Ve ………… odpoledne. 

Marta: To se nám …………. Budeme u vás přesně na …………….. 
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