
Lekce 12
Kupujeme oblečení a boty

12.1 Struktury

Musím si je zkusit.
Kde si je můžu zkusit?
Podívejte se.

Líbí se mi.
Sluší ti/vám.
Jakou máte velikost?

Potřebuju menší džíny.
Vedle náměstí je obchod.
Myslím, že …..

12.2 Dialogy

Dialog 1
Narmil, Wen ve středisku

Narmil: Wene, potřebuju džíny. 
 Nevíš, kde prodávají dobré a levné?
Wen:  Vím. Vedle náměstí je malý obchod. 

Prodávají tam džíny, trička, svetry a bundy. 
Všechno je docela levné. 
Džíny tam stojí asi 700 korun. 

Narmil: Děkuju. Odpoledne chci jít ven a podívám se tam.

Dialog 2
Narmil, prodavačka v obchodě s textilem 

Narmil:  Dobrý den. Chtěl bych nějaké džíny.
Prodavačka:  Jakou máte velikost?
Narmil:  Myslím, že 34. Musím si je zkusit.
Prodavačka:  Chcete modré nebo černé? 
Narmil:  Černé. Kde si je můžu zkusit?
Prodavačka:  Tam vzadu je kabina. 
...
Narmil:  Jsou moc velké. Nemáte menší?
Prodavačka:  Ano, tady máte menší.
Narmil:  Jsou dobré. Kolik stojí?
Prodavačka:  780.
Narmil:  Vezmu si je. A ještě potřebuju dvě trička.
Prodavačka:  Myslím, že máte velikost L. Máme tady bílé, černé a modré.
Narmil:  Kolik stojí jedno? 
Prodavačka:  Bílé stojí 80 korun, černé a modré 120.
Narmil:  Vezmu si bílé a černé. To je všechno.
Prodavačka:  980 korun.
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Dialog 3
Wen, Narmil ve středisku

Wen:  Ahoj, Narmile. Jak se máš?
Narmil: Mám se dobře, protože mám nové džíny a ještě dvě trička.
Wen:  To je super! Nechceš si teď dát kávu nebo čaj? Nebo nějakou minerálku?
Narmil: Dobře. A kde?
Wen:  V pokoji.
Narmil: A kde je tvůj pokoj?
Wen:  Můj pokoj je nahoře.

Dialog 4
Irina, prodavačka v Obuvi

Irina:  Dobrý den. Chtěla bych nějaké teplé zimní boty.
Prodavačka:  Jakou máte velikost?
Irina:  39.
Prodavačka:  Prosím, tady jsou. Podívejte se.
Irina:  Líbí se mi ty černé. Kolik stojí?
Prodavačka:  2 200 korun.
Irina:  To je moc drahé. 
Prodavačka:  A co ty hnědé vedle? Jsou elegantní a stojí jenom 1500.
Irina:  Zkusím si je.
...
Irina:  Jsou malé. Nemáte větší?
Prodavačka:  Ano, moment. …. Tady jsou větší.
Irina:  Ty jsou dobré.
Prodavačka:  Sluší vám.Vezmete si je?
Irina:  Ano. 

Dialog 5
Halyna, Irina

Halyna:  Ahoj. Ty máš nové boty?
Irina:  Ano. Chceš je vidět?
Halyna: Určitě.
...
Halyna: Líbí se mi. Moc ti sluší. 
Irina:  Ještě si musím koupit novou zimní bundu. Ta stará není teplá.
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Cvičení

12.2.1 Doplňte vhodná slova do dialogů:

a) Narmil, Wen

 N: Wene, potřebuju džíny. ...................., kde .................... dobré a levné?

W: .................... .Vedle náměstí je malý obchod. Prodávají tam džíny, trička, svetry a bundy. 

.................... je docela levné. Džíny tam .................... asi 700 korun. 

N: Děkuju. Odpoledne .................... jít ven a podívám se tam.

b) Prodavačka, Narmil v ochodě s textilem

N: Dobrý den.  .................... .................... nějaké džíny.

P: Jakou .................... velikost?

N: Myslím, že 34. Musím si je zkusit.

P: .................... modré nebo černé? 

N: Černé. .................... si je můžu zkusit?

P: Tam .................... je kabina. 

....

N: Jsou moc .................... . Nemáte menší?

P: Ano, tady máte menší.

N: Jsou dobré. .................... stojí?

P: 780.

N: .................... si je. A ještě potřebuju .................... trička.

P: Myslím, že .................... velikost L. Máme tady bílé, černé a modré.

N: Kolik .................... jedno? 

P: Bílé stojí 80 korun, černé a modré 120.

N: Vezmu .................... bílé a černé. To je .................... .

P: 980 korun.
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12.3 Slovní zásoba

dám si, 
   inf. dát si
docela
drahý
elegantní
kabina
koupím, 
   inf. koupit
léto, letní
levný
líbí se mi, 
   inf. líbit se

musím, 
   inf. muset
můžu, 
   inf. moct
myslím, že 
   inf. myslet
oblečení
podívám se, 
   inf. podívat se
potřebuju, 
   inf. potřebovat

sluší, 
   inf. slušet
sportovní
teplý
určitě
vedle
velikost
   Jaká velikost?
zkusím si, 
   inf. zkusit si
zima, zimní

c) Irina, prodavačka v Obuvi

I: Dobrý den.  .................... .................... nějaké teplé zimní boty.

P: Jakou .................... velikost?

I: 39.

P: Prosím, tady .................... . Podívejte se.

I: Líbí se mi ty černé. .................... stojí?

P: 2 200 .................... .

I: To je moc drahé. 

P: A co ty hnědé vedle? Jsou elegantní a .................... jenom 1500.

I: Zkusím si je.

...

I: Jsou .................... . Nemáte větší?

P: Ano, moment. Tady jsou větší.

I: Ty jsou dobré.

P: Sluší vám.Vezmete si .................... ?

I: Ano.
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ZIMA

zimní oblečení

LÉTO

letní oblečení

čepice kabátbunda

rukavice zimní botyšála

svetr ponožkymikina

tričko šortkysukně

halenka kravatakošile

sandály sportovní botypantofl eklobouk

džíny kalhotyšatysako
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moct slušet potřebovat

já můžu potřebuju

ty můžeš potřebuješ

on, ona, ono(to) může sluší potřebuje

my můžeme potřebujeme

vy můžete potřebujete

oni, ony můžou potřebujou

Můžu jít ven. Můžu otevřít okno? Můžu si to zkusit?

Musím jít ven. Musím si koupit nové boty. Musím platit v lékárně?

Chci jít ven. Chci si zkusit ten svetr. Chceš si vzít ty boty?

+ Chci vodu. = Chtěl bych vodu.

Myslím (si), že ten svetr ti nesluší. Myslím, že moje velikost je 41.

Dát: Dám vám recept. Dám ti lék. Dám mu vodu. Dáš jí ten čaj?

Dáš si: Dáš si čaj nebo minerálku? Dám si čaj. = Vezmeš si …. ? Ano, 
vezmu si…. .

12.4 Gramatika

Nová slovesa

myslet (si) muset zkusit si dát si koupit si podívat se líbit se

já myslím (si) musím zkusím si dám si koupím si podívám se líbím se

ty myslíš (si) musíš zkusíš si dáš si koupíš si podíváš se líbíš se

on, ona, ono (to) myslí (si) musí zkusí si dá si koupí si podívá se líbí se

my myslíme (si) musíme zkusíme dáme si koupíme si podíváme se líbíme se

vy myslíte (si) musíte zkusíte dáte si koupíte si podíváte se líbíte se

oni, ony myslí (si) musí zkusí dají si koupí si podívají se líbí se

!

!

!

Dáš si čaj 
nebo kávu? 

Dám si čaj.
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Adjektiva trojvýchodná — plurál

M plurál F plurál N plurál

teplý
den

teplé
dny

teplá 
čepice

teplé 
čepice

teplé
pivo 

teplá
piva

drahý 
počítač

drahé 
počítače

drahá 
bunda

drahé 
bundy

drahé
auto

drahá
auta

nový
klobouk

nové
klobouky

nová
halenka

nové
halenky

nové
sako

nová
saka

hezký 
svetr

hezké 
svetry

hezká 
kravata

hezké 
kravaty

hezké 
tričko

hezká 
trička

teplé kalhoty, drahé šaty, nové džíny, hezké šortky

Adjektiva jednovýchodná

M F N plurál

zimní 
kabát

zimní 
bunda

zimní 
oblečení

zimní kabáty, 
bundy…

letní 
klobouk

letní 
sukně

letní 
sako

letní klobouky, 
sukně, saka…

sportovní 
svetr  

sportovní 
hala

sportovní 
auto

sportovní svetry, 
haly, auta…

elegantní 
muž

elegantní 
žena

elegantní 
oblečení

elegantní muži, 
ženy…

větší 
kabát

větší 
mikina

větší 
tričko

větší pokoje, svetry, 
mapy, saka

menší 
klobouk

menší 
mapa

menší 
náměstí

menší kabáty, 
boty, auta

letní šortky, zimní kalhoty, elegantní šaty

sluší mi, sluší ti, sluší mu, sluší jí, sluší vám, sluší jim

Sluší mi ty boty?

Ten svetr ti sluší.

Černá sukně jí nesluší.

Ty džíny mu sluší.

Ta červená sukně vám sluší.

Dneska jim to sluší.

!
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Cvičení

12.4.1 Doplňte správné tvary sloves:

potřebovat: já ………, já a můj kamarád ………., Oleg …………, ty ………….,

 Tuyen a Irina …………., maminka ………

zkusit si: ty …………., já …………, vy …………., Olga ………….,

 můj kamarád, Boris a Ali ………. 

dát si: děti ……….., děti a já ………., já …….., náš učitel …………,

 ty …………, bratr a sestra ………

koupit si: já ……… , moje kamarádka Irina ………. , já a můj kamarád Wen ……….., 

 můj bratr ………. , ty …………. , děti a rodiče ………… 

moct: ty ………. , můj manžel ……… , já …….. , naše učitelka a já …….. ,

 děti………. , vy ………

muset: vy ……… , já …….. , prodavačka ………. , prodavačka a prodavač ……… ,

 ty ……… , já a moje děti ………… .

MALÝ/MENŠÍ

malá bota
menší bota

VELKÝ/VĚTŠÍ

velký muž
větší muž

Stupňování adjektiv malý, velký

malý, malá, malé menší

velký, velká, velké větší

         Metodika M1
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12.4.2 Odpovězte:

Jaké zimní oblečení znáte?
Jaké letní oblečení znáte? 
Jaké oblečení potřebujete v létě a také v zimě?

12.4.3 Pracujte s obrázky oblečení. Doplňujte do krátkých vět: 

Potřebuju .……. . Můj syn potřebuje …….. . Moje dcera potřebuje …….. . Chci …….. . 

Potřebujete …….. ? Chceš …….. ? Chtěl/a bych …….. . Já a moje kamarádka chceme …….. . 

Zkusím si ten……… . Zkusím si tu …….. . Zkusím si to velké …….. . Zkusíš si ty 

zimní .……. ? Zkusíte si ten žlutý ……..? Halyna si zkusí tu letní …….. . Líbí se mi ten 

černý …….. . Líbí se ti ta bílá …….. ? Líbí se vám to letní …….. ? Nelíbí se mu ten teplý 

zimní …….. . Nelíbí se mi ta černá …….. . Sluší mi ty černé …….. ? Nesluší jí ten 

červený …….. . Sluší vám ta …….. . Vezmete si tu ……. ? Vezmu si ten zelený …….. . 

Nevezmu si to ……… . Wen si nevezme ty …….. .

         Metodika M2

12.4.4 Pracujte s obrázky oblečení. Doplňujte do krátkých vět: 

Myslím, že si koupím …….. . Můj kamarád myslí, že si koupí …….. . Myslím, že si nekou-

pím …….. , ale koupím si …….. . Igor myslí, že má velikost …….. . Chceš si koupit …….. ? 

Nechci si koupit ten …….. . Chtěl bych si zkusit …….. . Chtěla bych si zkusit …….. . Olga 

si nechce zkusit ty …….. , ale chce si zkusit nějaké …….. . Olga a Irina si chtějí koupit 

nějaká …….. . Musím si zkusit ten …….. . Li si musí zkusit tu …….. . Můžu si zkusit to 

bílé …….. ? Můžu si zkusit ty zelené …….. ? Můžu si zkusit ten …….. ? Můžu si zkusit tu 

hnědou …….. ?

         Metodika M3
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12.4.5 Pracujte s lektorem, potom s jiným partnerem. Ptejte se odpovídejte. 
 V odpovědích používejte uvedená slova:

Co si dáš? Dám si minerálku.

čaj, voda, káva, pivo, dezert, nějaká zmrzlina, ... 

Co si dáš? Dáš si něco? Co si dají děti? Co si dá tvůj manžel?
Co si dá tvoje kamarádka? Co si dáte, paní učitelko?
Co si dáte, pane doktore?

12.4.6 Doplňujte do vět:

bydlet ve středisku
učit se česky
učit se anglicky
učit se rusky
jít ven

chodit do školy
chodit na procházku
rozumět dobře česky
mluvit dobře česky
vědět, kde je škola

otevřít okno
si vzít ten slovník
vidět tvůj nový pokoj
hrát dobře fotbal

Chceme ............................... ........... .

Nechci ................................. ........... .

Musíte ................................ ............?

Děti nechtějí ........................ .......... .

Nemusím ............................. .......... .

Boris nechce ......................... .......... .

Cizinec chce ........................ ........... .

Můžu .................................. ...........?

Chceš .................................. ...........?

Li nechce ............................ ........... .

Chcete ............................................?

Můžete ............................... ............?

Musím ................................. .......... .

Děti, musíte ......................... .......... .

12.4.7 Uvedené názvy oblečení používejte ve větách podle vzoru:

To jsou malé boty. Potřebuju větší.

malá košile, velké kalhoty, velké rukavice, malá čepice, malá bunda, velké pantofl e, 
malá mikina, velké sako, malé kalhoty, malý svetr
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Jaký  ............  potřebuješ/potřebujte?

Jakou  ................  si koupíš/ koupíte?

Jaké  ..........................  chceš/chcete?

Chtěl/a bych  ................................. . 

Potřebuju  ...................................... . 

Koupím si  ..................................... . 

Musím si koupit  ........................... .

šála
boty
rukavice
džíny
šaty
halenka
kalhoty
kabát

klobouk
sako
sukně
pantofl e
šortky
tričko
čepice
rukavice

nějaký levný
drahý
sportovní
teplý
nějaký červený
zimní
elegantní
hezký černý

letní
nějaký modrý
hnědý
bílý
nějaké větší
menší
…

12.4.8 Pracujte ve dvojicích. Tvořte otázky na uvedené oblečení a odpovídejte. 
 V odpovědích používejte uvedená adjektiva ve správných tvarech:

Jaké boty potřebuješ?
Koupím si nějaké teplé zimní boty.

12.4.9 Dokončete větu. Použijte adjektivum opačného významu. Své odpovědi napište:

Potřebuju nějaký slovník. Ale nechci malý slovník, chci  .............................. .

Potřebuju nějaké sako. Ale nechci elegantní sako, chci  ................................ .

Potřebuju nějaké auto. Ale nechci nové auto, chci  ........................................  

Potřebuju nějakou bundu, Ale nechci zimní bundu, chci  ............................ .

Potřebuju nějaký svetr. Ale nechci drahý svetr, chci  ..................................... .

Potřebuju nějaké tričko. Ale nechci to menší, chci  ...................................... .

         Metodika M4

12.4.10 Pracujte ve dvojicích. Tvořte krátké dialogy, používejte oblečení, které máte na sobě:

A: Ten svetr mi nesluší.
B: Já myslím, že ti sluší./Já myslím, že vám sluší.
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12.5 Text

 V obchodě
Je zima. Boris potřebuje zimní oblečení. Nemá teplou bundu, ani šálu a rukavice. Musí si to 
koupit. Jde do obchodu. Tam vidí kamaráda Olega. Oleg si zkouší hnědý zimní svetr. Chce si 
také koupit nějakou čepici. 

Boris: „Ten svetr ti sluší, Olegu. Koupíš si ještě něco?“
Oleg: „Chci si taky koupit hnědou čepici. Ale tady čepice neprodávají.“

Oleg platí svetr. Ten není moc drahý, stojí 630 korun. Prodavačka nemá drobné. Oleg jí dává 
1000 korun a 30 korun. Oleg mluví pomalu. Je cizinec a nerozumí dobře česky. Také nemluví 
dobře česky.

Boris kupuje, co potřebuje. Modrá bunda se mu moc líbí a je teplá. Černé rukavice jsou trochu 
větší, ale jsou hezké. Šála má dvě barvy: červenou a hnědou. Boris platí 1 350 korun. 

Cvičení

12.5.1 Doplňujte chybějící slova do textu:

Je zima. Boris .......................... zimní ........................... . Nemá teplou .........................., ani 

šálu a rukavice. .......................... si to koupit. .......................... do obchodu. Tam vidí 

.......................... Olega. Oleg si .......................... hnědý zimní svetr. .......................... si také 

koupit nějakou čepici. 

Boris: „Ten svetr ti .........................., Olegu. Koupíš si ještě ..........................?“

Oleg: „Chci si taky koupit  .......................... čepici. Ale tady čepice .......................... .“

Oleg .......................... svetr. Ten není moc .........................., stojí 630 korun. Prodavačka 

nemá .......................... . Oleg jí dává 1000 korun a 30 korun. Oleg mluví .......................... Je  

.......................... a nerozumí dobře česky, také .......................... dobře česky.

Boris kupuje, co ........................... . Modrá bunda se .......................... moc líbí a je teplá. 

Černé rukavice jsou trochu .........................., ale jsou hezké. Šála má dvě ..........................: 

červenou a hnědou. Boris platí 1 350 korun. 
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12.5.2 Odpovídejte:

1. Co potřebuje Boris?  .................................................

2. Co musí Boris?  .................................................

3. Kam jde?  .................................................

4. Koho vidí v obchodě?  .................................................

5. Co si zkouší Oleg?  .................................................

6. Co si ještě chce koupit Oleg?  .................................................

7. Kolik stojí hnědý svetr?  .................................................

8. Jak mluví Oleg?  .................................................

9. Jsou černé rukavice větší nebo menší?  .................................................

10. Jaké barvy má šála?  .................................................

11. Kolik platí Boris?  .................................................

12.6 Shrnutí

Cvičení

12.6.1 Situace. Pracujte ve skupině, rozdělte si role a text předveďte. Používejte níže uvedená slova:

Student A (prodavačka): Dobrý den; přejete; velikost; sluší, drahý, ještě, neprodáváme, 
drobné, děkuju
Student B (Boris): Dobrý den, ahoj, sluší, něco, chtěl bych, bunda, zkusit si, líbí se, potřebuju, 
kolik, na shledanou
Student C (Oleg): Dobrý den, ahoj, chtěl bych, zkusím si, velikost, líbí se, stojí, na shledanou

12.6.2 Doplňujte krátké tvary zájmen:

a) se, si

Jak …… jmenuje tvůj bratr? Děti …… hrají na hřišti. Učíme …… česky. Vezmu …… ten 

kabát. Ten pokoj …… mi nelíbí. Co …… přejete? Můžu …… zkusit tu mikinu? Stýská …… mi. 

Svlékněte …… . Dám …… čaj.

b) ho, ji, mi, vám, tě, vás, mě

To je …… líto. Tady je moje učitelka. Znáš …… ? Stýská se …… . Chybí …… moje rodina. 

Není …… dobře. Dám …… recept. Vidíš tam toho muže? Ano, vidím …… . Co …… bolí? 

Bolí …… v krku. Bolí …… něco? Ano, bolí …… hlava. 
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12.6.3 Doplňujte otázky:

1. ……………………………. ? Kilo jablek.

2. ……………………………. ? Ještě nějaké brambory.

3. ……………………………. ? 1630 korun.

4. ……………………………. ? Jdu do obchodu.

5. ……………………………. ? Ano, stýská se mi.

6. ……………………………. ? Ne, neznám ho.

7. ……………………………. ? Ne, nemusíte platit. 

8. ……………………………. ? Čekám na prodavačku.

9. ……………………………. ? Já myslím, že ty kalhoty ti sluší.

10. ……………………………. ? Nevím, kde je lékárna.

11. ……………………………. ? Myslím na manžela.

12. ……………………………. ? Bolí mě záda.

13. ……………………………. ? Nestojí to za nic. Je mi špatně.

14. ……………………………. ? Děkuju, dám si kávu.

15. …………………………….? Dneska je hezky. 

16. ……………………………. ? Ujde to, dík.

17. ……………………………. ? Mluvím jenom trochu česky.

18. ……………………………. ? Rozumím špatně.

19. ……………………………. ? Ano, vím. Je tam nahoře na náměstí.

20. ……………………………. ? Chtěl bych trochu. 
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12.7 Fráze

V obchodě

A: Co si přejete?
B: Děkuju, jen se dívám.

12.8 Výslovnost

kresba, prosba, svatba, kreseb, proseb, svateb
skořápka, skulina, stopka, slupka, sčítá, třináct, čtyři, čtvrtek, pošta, lepší, slabší
benzín, loňský, tloušťka, vyjížďka

Co si přejete?

Děkuji, 
jen se dívám.
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Metodika M1:
  Memorujeme názvy oblečení, používáme obrázky, ukazujeme, pojmenováváme, studenti opakují. Potom oni po-

jmenovávají oblečení, které ukazujeme. Na závěr mohou pracovat mezi sebou, ve dvojicích s obrázky.

Metodika M2:
  Nejdříve ukazujeme obrázky a studenti doplňují, potom dostanou obrázky a sami vybírají a dokončují věty. Mluví 

nahlas a my monitorujeme správnost doplňování i výslovnost.

Metodika M3:
  Pracujeme podobně jako v předchozím cvičení, opět trváme na hlasitém projevu a opakování vět.

Metodika M4:
  Možno uložit jako domácí úkol.

         Metodika
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zima

bunda

šála

šortky

kravata

léto

kabát

tričko

halenka

klobouk

čepice

rukavice

sukně

košile

zimní boty
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letní boty

svetr

džíny

ponožky

pantofl e

mikina

šaty

sportovní boty

sako

kalhoty
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