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VYPRÁVĚNÍ A PLÁNOVÁNÍ A2 

1. Doplň.  

Př.  dnes – zítra - …pozítří… 

1) ………………………. – dnes – zítra 

2) loni – tenhle rok – ………………………… rok 

3) ……………………. měsíc – tenhle měsíc – příští měsíc  

4) ..................... – potom – nakonec 

PŘÍŠTÍ VČERA NEJDŘÍV MINULÝ POZÍTŘÍ 

 

2. Doplň. Můžeš se dívat do kalendáře. 

1) Teď je rok 2018. Loni byl rok……………………………… 

2) Teď je rok 2018. Příští rok bude rok……………….… 

3) Dneska je pátek. Zítra bude……………………………... 

4) Dneska je pátek. Včera byl………………………………...  

5) Teď je listopad. Minulý měsíc byl………………………… 

6) Teď je listopad. Příští měsíc bude……………………….. 

7) Teď je 12:00. Za dvacet minut bude………………….. 

8) Dnes je 1.11. Za týden bude………………………………. 

 

3. Doplň:  

 

Jít 

 

……………………… 

 

………………………. 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

…………………….. 

 

jedu 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

byl/a jsem 

 

……………………….. 

 

……………………… 

 

………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

budu mít 
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4. Proč jsi přišel/přišla pozdě do školy? Spoj obrázek a slovo. 

A  B  
C  

D  

  

1) Byl/a jsem u doktora - …. 
2) Byl/a jsem u zubaře - …. 
3) Zaspal/a jsem - …. 

4) Ujel mi autobus - …. 
 

5. Proč jsi nebyl/a ve škole? Omluv se: 

 

Kdy?: minulý týden          

Proč?:   

 

 

6. Co jsi dělal/a o víkendu? Napiš alespoň 5 informací. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Co budeš dělat dnes odpoledne a večer? Napiš alespoň 5 informací: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Omlouvám se, že… 

 

 

 

 

 

http://www.inkluzivniskola.cz/


   
 

Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních 

příslušníků třetích zemí. 

                     
 

Doktor: 

https://pixabay.com/cs/l%C3%A9ka%C5%99-pr%C3%A1ce-nemocnice-zdrav%C3%AD-

1699656/ 

zubař: 

https://pixabay.com/cs/b%C4%9Blen%C3%AD-zub%C5%AF-l%C3%A9ka%C5%99e-

zuba%C5%99-zubn%C3%AD-3154793/ 

 

nemoc: 

https://pixabay.com/cs/d%C3%ADt%C4%9B-nemocn%C3%BD-medv%C4%9Bdi-

hore%C4%8Dka-pot-2842614/ 

autobus: 

https://pixabay.com/cs/autobus-tren%C3%A9r-motoru-motorcoach-26513/ 

 

běh: 

https://pixabay.com/cs/silueta-b%C4%9Bh-atlet-zimn%C3%AD-fit-

b%C4%9B%C5%BEec-3697256/ 

 

budík: 

https://pixabay.com/cs/hodiny-kone%C4%8Dn%C3%BD-term%C3%ADn-bud%C3%ADk-

minuta-3036245/ 
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