Lekce 19
Na poště. Na policii.
19.1 Struktury
Zásilku si vyzvedněte u mě.
Tady se podepište.
Tady napište vaši adresu.
Chci si vyzvednout zásilku do vlastních rukou.
Za jak dlouho pošta dopis doručí?

Můj mobil někdo ukradl.
Ukradli mi mobil.

listovní zásilky
VÝDEJ

listovní zásilky
PŘÍJEM

NA POŠTĚ

1. úředník
2. úřednice
3. přepážka
4. zásilka/balík

peněžní zásilky
PŘÍJEM, VÝDEJ

balíky
PŘÍJEM, VÝDEJ

3

2

1

4

LISTOVNÍ ZÁSILKY
2

1. adresa
2. známka
3. Doporučeně
4. Letecky
5. obyčejně
6. balík

6
1

3

4
5
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DORUČENÍ

1. listonoška
2. schránka
3. (poštovní) schránka

1

2

3

Metodika M1

19.2 Dialogy
Na poště
Dialog 1
Paní Trostinska, úředník

Paní Trostinska:
Úředník:
Paní Trostinska:
Úředník:
Paní Trostinska:

Dobrý den, kde si můžu vyzvednout zásilku do vlastních rukou?
U mě. Máte občanský průkaz nebo pas?
Mám pas. Prosím, tady je.
Tady se podepište. ….. A tady máte zásilku.
Děkuju.
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Dialog 2
Tuyen, úřednice

Tuyen:
Chtěla bych poslat dopis.
Úřednice: To můžete udělat u přepážky vedle.
…
Tuyen:
Chtěla bych ten dopis poslat doporučeně
a letecky.
Úřednice: Musíte vyplnit tady ten podací lístek.
Napište sem vaše jméno, příjmení a adresu.
Tuyen:
Za jak dlouho pošta ten dopis doručí?
Úřednice: Do Vietnamu to doručí za 6 dní.
Stojí to 55 korun.
Tuyen:
Ještě potřebuju známky. Taky do Vietnamu.
Úřednice: Kolik známek chcete?
Tuyen:
Pět.
Úřednice: 5x35 a 55, to je 230 korun.
Dialog 3
Boris, úředník

Boris: Chtěl bych poslat nějaké peníze na Slovensko.
Úředník: Ano, ale musíte vyplnit tady tu peněžní
poukázku.
Boris
A tady ten balík můžu taky poslat u vás?
Úředník: Ne, musíte jít vedle, tam balík zváží
a vy vyplníte průvodku.
Boris: Děkuju.

Metodika M2
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Cvičení

19.2.1

Doplňujte vhodné slovo do každé věty:

1. Kde si můžu vyzvednout .................... ?
2. Ten dopis chci poslat .................... .
3. Tady se .................... .
4. Chtěl bych poslat .................... .
5. Ten balík musíte .................... .
6. Dopis můžete poslat tam u .................... .
7. Za jak dlouho pošta ten dopis .................... ?
8. Musíte vyplnit .................... .
19.2.2

Pracujte ve dvojicích. Ptejte se a odpovídejte:

1. Kdo pracuje na poště?
2. Co můžete dělat na poště?
3. Jak pošlete dopis?
4. Co kupujete na poště?
5. Co napíšete na obálku?
6. Co dáte na obálku?
7. Co musíte vyplnit?
8. Co potřebujete, když chcete vyzvednout zásilku do vlastních rukou?

19.3 Dialog
Na policii
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Dialog
Olga, policistka

Olga:
Policistka:
Olga:
Policistka:
Olga:
Policistka:
Olga:
Policistka:
Olga:
Policistka:
Olga:
Policistka:
Olga:
Policistka:
Olga:

Dobrý den.
Dobrý den. Co si přejete?
Ztratila jsem mobilní telefon. Myslím, že ho někdo ukradl.
Musíme to spolu napsat. Sedněte si. … Kdy se to stalo?
Dneska ráno jsem telefonovala, potom jsem byla v pokoji a mobil byl na stole.
Kolik bylo hodin, když jste telefonovala?
Asi devět. Četla jsem knihu a potom jsem šla na oběd.
V kolik hodin jste šla na oběd?
Ve dvanáct hodin. Vždycky chodím ve dvanáct.
Měla jste telefon?
Beru si ho, ale dneska jsem zapomněla.
Tak mobil zůstal v pokoji na stole?
Ano. Chtěla jsem telefonovat a mobil nikde nebyl. Šla jsem hned na policii.
Ztratilo se ještě něco?
Ne, nic. Peněženku a pas mám.

Cvičení

19.3.1

Doplňte vynechaná slova:

O: Dobrý den.
P: Dobrý den. Co si .....................?
O: ..................... jsem mobilní telefon. Myslím, že ho někdo ..................... .
P: Musíme to spolu ..................... . Sedněte si. Kdy se to ..................... ?
O: Dneska ráno jsem ....................., potom jsem byla v pokoji a mobil byl na stole.
P: Kolik hodin bylo, když jste telefonovala?
O: Asi devět. ..................... jsem knihu a potom jsem ..................... na oběd.
P: V kolik hodin jste šla na oběd?
O: Ve dvanáct hodin. Vždycky ..................... ve dvanáct.
P: ..................... jste telefon?
O: Beru si ho, ale teď jsem ..................... .
P: Tak mobil ..................... v pokoji na stole?
O: Ano. Chtěla jsem telefonovat, ale mobil nikde ..................... . Šla jsem hned na policii.
P: ..................... se ještě něco?
O: Ne, nic.
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19.3.2

Pracujte ve dvojicích. Ptejte se a odpovídejte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
19.3.3

302

Co se stalo?
Co musí udělat policistka a Olga?
V kolik hodin Olga telefonovala?
Co dělala potom?
V kolik hodin šla na oběd?
Měla Olga mobil na obědě?
Co Olga zapomněla?
Kde byl mobil?
Kam šla Olga?

Řekněte, co se stalo:

Olga šla .................... . Myslela si, že .................... . Policistka řekla, že .................... .
Olga ráno .................... a potom .................... . Mobil byl .................... . Ve dvanáct hodin
.................... .Olga si vždycky bere .................... . Potom Olga chtěla ...................., ale
.................... . V pokoji .................... . Olga musela jít .................... .

Metodika M3

19.4 Slovní zásoba
balík
beru, inf. brát
doporučeně
doporučený dopis
doručím, inf. doručit
hračka
letecky
mobil
mobilní telefon
napíšu, inf. napsat;
napište!
nikde
obálka
peněženka
peněžní poukázka
podací lístek
podepíšu se,
inf. podepsat se;
podepište se!

policie
policista
policistka
poslaný
pošlu, inf.poslat
průkaz:
• občanský
• řidičský
• technický
průvodka
přepážka
spolu
stane se (3. os. sg.),
inf. stát se
telefon
telefonuju,
inf. telefonovat
u
ukradnu,

inf. ukrást
úředník
úřednice
vedle
vyplním, inf. vyplnit
vyzvednu,
inf. vyzvednout
vždycky
zásilka
• do vlastních rukou
známka
ztratím, inf. ztratit
zůstanu, inf. zůstat
zvážím, inf. zvážit
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19.5 Gramatika
Nová slovesa

doručit
doručím
já
ty
doručíš
on,ona,ono doručí
my
doručíme
vy
doručíte
oni,ony,ona doručí

vyplnit
vyplním
vyplníš
vyplní
vyplníme
vyplníte
vyplní

zvážit
zvážím
zvážíš
zváží
zvážíme
zvážíte
zváží

ztratit
ztratím
ztratíš
ztratí
ztratíme
ztratíte
ztratí

napsat
napíšu
napíšeš
napíše
napíšeme
napíšete
napíšou
Napište!

podepsat (se)
podepíšu
podepíšeš
podepíše
podepíšeme
podepíšete
podepíšou
Podepište!

vyzvednout
vyzvednu
vyzvedneš
vyzvedne
vyzvedneme
vyzvednete
vyzvednou

poslat
pošlu
pošleš
pošle
pošleme
pošlete
pošlou

vyplnil/
a/i/y

zvážil/
a/i/y

ztratil/
a/i/y

napsal/
a/i/y

podepsal/
a/i/y

vyzvednul/
a/i/y

poslal/
a/i/y

brát
beru
bereš
bere
bereme
berete
berou

zůstat
zůstanu
zůstaneš
zůstane
zůstaneme
zůstanete
zůstanou

telefonovat
telefonuju
telefonuješ
telefonuje
telefonujeme
telefonujete
telefonujou

stát se

bral/
a/i/y

zůstal/
a/i/y

telefonoval/
a/i/y

stal/
a/o/i/y se

L-forma

doručil/
a/i/y

ukrást
ukradnu
já
ty
ukradneš
on,ona,ono ukradne
my
ukradneme
vy
ukradnete
oni,ony,ona ukradnou

stane se

L-forma

!

Podepíšu ten dopis. Podepíšu se.
Každý den telefonuje. Telefonuje do Vietnamu.
Genitiv zájmen po předložkách

u
od(ode)

já
mě

ty
tebe

on
ona
něj,něho ní

my
nás

vy
vás

oni,ony
nich

Jan bydlí u mě. Mám od něj dopis
Jeho rodiče bydlí u něj.
Nemám od nich nic.
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Předložka NA + akuzativ

Dám na
Podepíšu se na

stůl

obálku
průvodku

umývadlo

Dám oběd na stůl.
Dám známku na obálku.
Dám mýdlo na umývadlo.
Napíšu adresu na dopis.

Metodika M4

Ukrást + dativ osobních zájmen

Ukradli mi peněženku.
Co ti ukradli?
Někdo mu ukradl peníze.
Kdy jí ukradli ten mobil?
Ukradli nám auto.
Kde vám ukradli auto?
Někdo jim ukradl tisíc korun a pas.

!

Kam?

Kam jdeš? Jdu do školy.
Kam jedeš? Jedu do Vietnamu.
Je také:
Kam potřebuješ známku? (=Jakou známku potřebuješ?)
Potřebuju známku do Vietnamu.
Kam pošleš dopis?
Pošlu dopis do Vietnamu.
Jak dlouho? Za jak dlouho?

Jak dlouho jste v České republice? Jsme tady tři týdny.
Za jak dlouho pošta doručí ten dopis?
Pošta doručí dopis za tři dny.

304

Kniha_bez klice.indb 304

11.4.2008 12:33:52

LEKCE 19 | Na poště. Na policii.

305

Cvičení

19.5.1

Doplňte správné tvary sloves:

brát: já ...................., Helena a Boris ...................., pan doktor ...................., vy ....................,
já a Pavel ...................., Marie ....................
ukrást: já ...................., ten muž ...................., oni ...................., vy ....................
vyzvednout: já a ty ...................., Tuyen a její manžel ...................., Marie ....................,
já ...................., vy ....................
podepsat: já a můj manžel ...................., náš syn ...................., já ....................,
ty ...................., děti ...................., moje maminka ...................., ....................!
napsat: já ...................., Omar ...................., ty ...................., moje dcera a já ....................,
....................! naše kuchařka ...................., pan učitel a jeho syn ....................
telefonovat: ty ...................., Wen ...................., vy ...................., já .................... .
19.5.2

Vyberte vhodné sloveso a doplňte do věty ve správném tvaru:
napsat
vyzvednout
telefonovat

podepsat
zvážit
ukrást

ztratit
zůstat
poslat

stát se
brát
stát se

1. Nemám pas. Někdo mi ho .......................... .
2.Ten balík musíte nejdřív ......................... a potom ho můžete ......................... .
3. Každý den ......................... (já) domů.
4. Ten pas ......................... tady, pane Nováku.
5. Půjdu na poštu a ......................... si peníze.
6. Moje setra včera ......................... mobil.
7. Helena ......................... dva dopisy, jeden do Ruska a jeden do Brna.
8. Paní Heřmanová, co ......................... vám ......................... ?
9. Já ......................... mobil a peníze do jídelny. Ale včera ......................... mobil na stole.
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Doplňte osobní zájmena ve správném tvaru:

1. „Natašo, co .......... ukradli?“ „Ukradli .......... dva tisíce korun.“
2. „Pane doktore, co .......... ukradli?“ „Ukradli .......... auto.“
3. Tuyen nemá mobil. Někdo .......... mobil ukradl.
4. Ali nemá zimní boty. Někdo .......... boty ukradl.
5. Nemáme pasy. Někdo .......... pasy ukradl.
6. Kde mají děti míč? Někdo .......... míč ukradl.
7. Nemám peníze. Včera .......... ukradli peněženku.
19.5.4

Odpovězte na otázky:

Kam telefonujte? (Rusko, Vietnam, …)
Kam dáš talíř a sklenici? (stůl)
Kam jedeš? (pošta, obchod, Praha, Brno…)
Kam jdeš? (restaurace, policie…)
Kam pošleš dopis? (Čína, …)
Kam se podepíšu? (doklad)
Jakou známku potřebuješ? (Afghánistán, …)

Metodika M5

19.5.5 a) Doplňte podstatná jména ve správném tvaru:

Zásilku si vyzvednete u .................... (přepážka). Byl jsem na návštěvě u ....................
(kamarádka). Byl jsem u .................... (učitel). Byli jsme u .................... (doktorka).
Byli jsme u .................... (doktor). Dostal květiny od .................... (kamarád). Byl jsem
u .................... (právník). Byl jsem u .................... (překladatelka). Byl jsem u .................... (bratr).
Byl jsem u .................... (sestra). Dostala jsem nový mobil od .................... (maminka a bratr).
Byl jsem u .................... (matka a otec). Dostali jsme peníze od .................... (teta).
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b) Doplňte zájmena ve správném tvaru:

Byl jsi u .................... (on). Byl jsem na návštěvě u .................... (oni). Boris a Michal byli na
návštěvě u .................... (my). Malý Boris dostal oběd od .................... (oni). Jsme na návštěvě
u .................... (ty). Včera jste byli u .................... (já). Bydlíme u .................... (oni). Dostali
jsme dopis od .................... (ona). Nemůžeme bydlet u .................... (vy). Mám balík od
.................... (vy). Dostal jsi ode .................... (já) ten balík? Nemám od .................... (ty) nic.
19.5.6

Odpovězte, používejte uvedené výrazy:

a) Jak dlouho tady bydlíš? Bydlím tady ( 1, 2, 3, 4, 5 …. týden, měsíc, rok).
b) Za jak dlouho doručí pošta ten balík? Pošta ho doručí za (1, 2, 3, 4, 5, …. den).
19.5.7

Doplňujte do dialogu chybějící repliky.

Na poště
a) paní a úředník

P: ........................................................... ?
Ú: U mě. Máte občanský průkaz nebo pas?
P: ............................................................ .
Ú: Tady, prosím.
P: ............................................................ .
Ú: Prosím.
b) pán a úřednice

P: Chtěl bych ten dopis poslat doporučeně a letecky.
Ú: ............................................................ .
P: Za jak dlouho pošta ten dopis doručí?
Ú: ............................................................ .
P: Ještě potřebuju známky. Taky do Ruska.
Ú: ........................................................... ?
P: Pět.
Ú: 5x35 a 55, to je 230 korun.
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19.6 Shrnutí
19.6.1

Doplňte předložky u, do, od, na, v, za, pro, s:

1.Seznámím se ........ učitelem. 2.Včera jsem šel ........ poštu. 3. Ram dal pas ........ stůl.
4. Dám si kafe ........ mlékem. 5. Bydlíme ........ středisku. 6. Její manžel pracuje ........ nemocnici.
7. ........ co se díváš? 8. Koupili jsme květiny ........ kamarádku. 9. ........ pokoji máme postel, stůl a židle.
10. Jdu ........ jídelny ........ večeři. 11. Seznámila jsem Helenu ........ bratrem. 12. Dostal jsem
dopis ........ rodiny. 13. Balík si můžete vyzvednout ........ mě. 14. ........ děti mám čokoládu, ale
….. tebe nemám nic. 15. ........ kolik hodin přišli? 16. Odpoledne chceme jít ........ procházku.
17. Děti musí chodit ........ školy. 18. Fotbal hrajeme ........ hřišti. 19. Máš chuť ........ polévku?
20. Ten balík je ........ sestry. 21. ........ pondělí jsme nebyli ........ něho, ale byli jsme ........ ní.
22. Nemám rád maso ........ omáčkou. 23. Pošta doručí můj doporučený dopis ........ čtyři dny.
24. Ty peníze jsou ........ vás.
19.6.2

Doplňte vhodné místo ve správném tvaru:
pokoj
třída

škola
nemocnice

jídelna
restaurace

hřiště
pošta

škola
obchod

1. Obědvali jsme v ...................... . 2. Zimní boty jsem koupil v ...................... . 3. Dopisy a balíky
posíláme na ...................... . 4. Učíme se česky ve ...................... . 5. Doktor pracuje v ...................... .
6. Pivo a minerálku si dáme v ...................... . 7. Volejbal jsme hráli na ...................... . 8. Malé děti
jsou ve ...................... . 9. Postel mám v ...................... . 10. Bydlí ve ...................... .
19.6.3

Doplňte vhodný tvar zájmena:

1. Ta květina je pro ........ (ty). 2. Bolí ........ (já) v krku. 3. Co ........ (vy) bolí? 4. Tu knihu má od
........ (my). 5. Dám ........ (on) lék, je nemocný. 6. Včera jsme byli u ........ (ona). 7. Chybí ........
moje sestra. 8. Dostal jsem od ........ (on) nový slovník. 9. Potřebuju ........ (ono). 10. Co je ........
(ty)? 11. Co pro ........ (ona) máš? 12. Nemám ........ (ona) rád. 13. Máš ........ (já) rád?
14. Pomůžeme ........ (vy). 15. Musím ........ (ty) seznámit s manželem. 16. Stýská se ........ (já).
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309

Pracujte ve dvojicích. Ptejte se a odpovídejte:

1. Kdo pracuje v nemocnici?
2. Kdo pracuje na poště?
3. Kdo pracuje v kuchyni?
4. Kdo pracuje ve škole?
5. Kdo se učí ve škole?
6. Kdo pracuje v ordinaci?
7. Kdo pracuje v kanceláři?
8. Kdo pracuje na policii?
19.6.5

Podívejte se na obrázky.
a) Odpovězte na otázky:

Co se stalo?
Kde se to stalo?
Kdy se to stalo?

b) Vyprávějte příběh s více detaily, začněte:

Paní Kučerová šla se synem na
procházku. Uviděli obchod, kde
se prodávají hračky ...
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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310

Pojmenujte tiskopis a vyplňte, co je potřeba:
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Metodika M6

19.6.7

Odpovídejte:

1. Kam jdete, když vám někdo něco ukradne?
2. Kam jdete, když si chcete vyzvednout nějakou zásilku?
3. Kam jdete, když máte hlad?
4. Kam jdete, když máte žízeň?
5. Kam jdete, když potřebujte koupit zimní boty?
19.6.8

Situace: Na policii. Pracujte ve dvojicích.
Student A: Odpoledne jste šel/šla do cukrárny na zmrzlinu. Když jste chtěl/a platit, viděl/a

jste, že nemáte peněženku. Měl/a jste tam hodně peněz, chtěl/a jste potom koupit zimní bundu. Jdete na policii říct, co se stalo. Musíte říct, kdy se to stalo, kde se to stalo, kolik peněz bylo
v peněžence a kdo ještě byl v cukrárně.
Student B: Jste policista/policistka. Mluvíte se ženou/s mužem. Ukradli jí/mu peněženku.
Musíte vědět, kde se to stalo, kdy se to stalo, kolik peněz bylo v peněžence a kdo tam ještě byl.
19.6.9

Situace: Na poště. Pracujte ve dvojicích.
Student A: Jdete si na poštu vyzvednout zásilku do vlastních rukou. Také chcete poslat letecky

dopis do …. . Také chcete koupit nějaké známky.
Student B: Jste úředník/úřednice na poště. Pán/paní si chce vyzvednout zásilku. Potřebujete
podepsat doklad. Pán/paní také chce poslat dopis. Řeknete, kde může poslat dopis.
Student C: Jste úředník/úřednice na poště. Pán/paní chce poslat dopis do ….. a koupit známky.
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19.7 Fráze
Ztráta
Olga, Mai

Olga:
Mai:
Olga:
Mai:

Mai, co se stalo? Co hledáš?
Nemůžu najít mobil. A musím si zavolat.
To mě mrzí. Vezmi si můj mobil.
Moc děkuju.

Olga:
Mai:
Olga:
Mai:
Olga:

Mai, našla jsi mobil?
Nenašla. Musím jít na policii. A mám strach.
Proč máš strach?
Nebudu na policii rozumět. Nerozumím a nemluvím dobře česky.
Ale Mai, to nic není. Když nebudeš rozumět, řekneš: Ještě jednou, prosím.

Cvičení

19.7.1

Doplňujte vhodná slova:
a) A: Mai, .................... ? Co hledáš?

B: Nemůžu najít mobil. A musím si zavolat.
A: .................... Vezmi si můj mobil.
B: Moc děkuju.
b) A: Mai, našla jsi mobil?

B: Nenašla. Musím jít na policii. A .................... .
A: Proč máš strach?
A: Nebudu na policii rozumět. Nerozumím a nemluvím dobře česky.
B: Ale Mai, .................... . Když nebudeš rozumět, řekneš: .................... .

Metodika M7
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Metodika
Metodika M1:
Před čtením dialogů se pomocí obrázků seznámíme s novou slovní zásobou; důkladně ji procvičujeme.
Metodika M2:
Znovu procvičíme slovní zásobu s obrázky bez popisek. Čteme víckrát dialogy, případně je memorujeme, potom
teprve zkusíme doplnit vhodné slovo do každé věty a odpovídat na otázky. Pokud je pro studenty doplňování vět
obtížné, napíšeme na tabuli možnosti, tj. slova v základním tvaru, případně v příslušném tvaru: doručit, doporučeně,
zásilka, podepsat, přepážka, průvodka, peníze, zvážit.
Metodika M3:
Studenti dokončují věty. Pokud jim to dělá problémy, napíšeme na tabuli klíčová slova. Necháme je připravit si
věty předem, ve dvojicí nebo ve skupině. Na závěr mohou příběh vyprávět (bez čtení).
Metodika M4:
Vzhledem k redukci obrázků v pozdějších lekcích musí lektor situaci znázornit, například: dávat: vezme obálku
a známku, naznačí popsanou akci, řekne: Dávám známku na dopis.
Metodika M5:
Je možné doplnit o další místa a předměty, která studenti znají.
Metodika M6:
Student nejdříve pojmenuje tiskopis a potom vyplní příslušné kolonky, na obálku napíše adresu.
Metodika M7:
Rozhovor nejdříve doplňujeme v učebnici a potom na tabuli. Nejdříve procvičujeme společně a potom ve dvojicích. Ukradený předmět můžeme obměňovat, používáme: peníze, peněženku, doklady, pas.
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