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Lekce 7: Kdy se sejdeme? 
 
1. Čas 
2. Kolikátého je? 
3. Kdy se sejdeme? 
4. Co rádi děláte? 
5. Důležité výrazy a fráze 
6. Test 
 
1. Čas 

 
07_1-3 Poslouchejte 3 dialogy. O čem mluví? Vyberte, co slyšíte. 

 

Dialog 1 o dokumentárním 
filmu 

o koncertu o fotbalu  

Dialog 2 o koncertu o fotbalu o dokumentárním 
filmu  

Dialog 3 o fotbalu o dokumentárním 
filmu  

o koncertu 

 
07_1-3 V kolik je to hodin? Poslouchejte a spojte.  
 
Koncert je  
 

ve 20. 15 v 8 večer v 19. 10 

 
Dokumentární film o Africe je 
 

ve 20. 15 v 8 večer v 19. 10 

 
Fotbal je 
 

ve 20. 15 v 8 večer v 19. 10 

 
VŠIMNĚTE SI: Více o vyjádření času najdete zde. GG 18. 1 
 
07_4 Poslouchejte. Vyberte, co slyšíte. 
 
Koncert je ve 21. 00/ 20. 00. 
Prezentace je v 17. 15/18. 15. 
Párty je ve 21. 30/22. 30.. 
Tenis je v 17. 45/7. 45. 
Film je v 15. 10/16. 10. 
Lekce češtiny je v 19. 30/9. 30. 
Balet je ve 22. 40/12. 40. 
 
GRAMATIKA: Více o použití předložky v a její rozšířené varianty ve zde. GG 25. 1 
 
07_5 Kdy to je? Poslouchejte a doplňte. 
 
ráno  dopoledne  poledne  odpoledne  večer   noc   

 

5:00-9:00 
 

9:00-12:00 12:00 12:00-17:00 17:00-23:00 23:00-5:00 

ráno dopoledne poledne odpoledne večer noc 
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Kdy to je? Doplňte. 
 
ráno    večer   odpoledne    v noci   dopoledne    v poledne 

 
The same pictures as in Cestina expres 1, page 38, (parts of the day = části dne - the pictures with 
the sun and moon) here. 
 

early morning 
 
 
 

morning 
 

noon afternoon evening at night 

ráno  dopoledne v poledne odpoledne večer v noci 

 
Doplňte prepozici v tam, kde je to nutné. 
Prezentace je odpoledne. 
Párty je v noci. 
Tenis je ráno. 
Film je večer. 
Lekce češtiny je dopoledne. 
Koncert je v poledne. 
 
Mirka má dneska hodně práce. Co kdy dělá? Seřaďte její den chronologicky. 
 

A busy female manager. A picture similar to this photo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Ráno vstává brzy. Pije kávu a cestou do práce jí rohlík. 

5. Večer má velký hlad. Jí bagetu se šunkou a pije kolu. 

2. Dopoledne pracuje v kanceláři a má míting se šéfem. 

4. Odpoledne má schůzku s klienty.  

3. V poledne nemá čas na oběd. Kopíruje dokumenty a pije kávu. 

6. V noci jede domů a jde konečně spát. 

 
Kdy to je? Doplňte do kalendáře.  
This should be designed as a calendar. 
 
v pátek   v sobotu ve středu   v pondělí 
 

1.5. v pondělí 

2.5. v úterý 

3.5. ve středu 

4.5. ve čtvrtek 

5.5. v pátek 

6.5. v sobotu 

7.5. v neděli 

 
VŠIMĚTE SI: Jména dnů si lépe zapamatujete, když budete vědět, jakým způsobem vznikla. Více o 
tom najdete zde. GG 18. 2 
 
Kdy to je?  
Například: V RÚTEÝ: V ÚTERÝ 
 
V PNDLÍOĚ V PONDĚLÍ 
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V NDĚELI V NEDĚLI 
V PTEKÁ V PÁTEK 
VE SŘETDU VE STŘEDU 
VE ČEKTRVT VE ČTVRTEK 
V SOTUOB V SOBOTU 
 
Jaký den v týdnu je druhý, třetí, čtvrtý…? Seřaďte. 
 
ve středu  v sobotu   v úterý   ve čtvrtek   v pátek   v neděli 

 
1. v pondělí 
2. v úterý 
3. ve středu 
4. ve čtvrtek 
5. v pátek 
6. v sobotu 
7. v neděli 

 
V nebo ve? Označte, co je správně. 
 
Večeře je v / ve 17. 00. 
Fotbal je v / ve 15. 30. 
Divadlo je v  / ve středu. 
Film je v / ve 22. 30. 
Párty je v / ve neděli. 
Lekce je v / ve čtvrtek. 
Hokej je v / ve 18. 00. 
Diskotéka v / ve noci. 
Prezentace je v / ve 14. 00. 
 
VŠIMNĚTE SI: Více o použití předložky v a její rozšířené varianty ve zde. GG 25. 1 
 
Ivoš si napsal, co kdy dělá, ale pak si popletl stránky v diáři. Co kdy dělá? Seřaďte jeho týden 
chronologicky. 
 

A man staring in his paper diary, similar to this. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. V pondělí dopoledne mám prezentaci nového projektu. 

3. Ve středu večer mám rande s Martinou. 

4.  Ve čtvrtek dopoledne mám pracovní školení. 

5. Ve čtvrtek odpoledne jdu plavat.  

2.  V úterý ráno mám squash.  

6.  V pátek v poledne mám oběd se šéfem. 

8. V pátek večer má kolega narozeninovou párty. Jdeme do hospody! 

 

2. Kolikátého je? 
 
T_07_6 Šárka a Lubor si povídají o tom, co budou dělat příští týden. Vyberte, co je správně. 
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A picture of a middle aged man and a woman. 
They are at home. A man holds a smartphone in 
his hand, a woman looks at the computer. They 
are talking. 

 
V březnu je v Hradci festival, kde můžete vidět 
 

historické filmy dokumentární filmy akční filmy 

 
Šárka říká, že chce jít na film Tokio 
 

24. března   26. března  23. března 

   
Lubor může jít na film 
 

23. března  28. března 30. března 

 
GRAMATIKA:  
Když říkáme, kdy něco je, používáme názvy měsíců v lokálu sg, například: Kdy to je? – V lednu /v 
únoru/v březnu...  
Když čteme datum, používáme řadové číslovky a názvy měsíců v genitivu sg. (prvního ledna), 
například: Kolikátého (to) je? – Prvního ledna/února/března... Místo názvů měsíců však také můžeme 
používat pouze řadové číslovky, například datum 1. ledna lze zapisovat jako 1. 1. a číst jako prvního 
první. Více zde. GG 18. 4 
 
Kolikátého je? Čtěte a doplňte řadové číslovky v genitivu sg.  
 
třicátého  dvacátého  šestého   osmého   jedenáctého    třetího  
 prvního   
 

1. prvního 

2. druhého 

3. třetího 

4.  čtvrtého 

5. pátého 

6. šestého 

7. sedmého 

8.  osmého 

9. devátého 

10. desátého 

11. jedenáctého 

12. dvanáctého... 

 

21. dvacátého prvního 

 

31. třicátého prvního... 

 
07_7_1-12 Kolikátého je? Poslouchejte datum a opakujte. 
 

1. 1. 07_7_1 prvního ledna 

1. 2. 07_7_2 prvního února 

1. 3. 07_7_3 prvního března 

1. 4.  07_7_4 prvního dubna 

1. 5. 07_7_5 prvního května 

1. 6.  07_7_6 prvního června 

1. 7. 07_7_7 prvního července 

1. 8.  07_7_8 prvního srpna 

1. 9.  07_7_9 prvního září 
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1. 10. 07_7_10 prvního října 

1. 11. 07_7_11 prvního listopadu 

1. 12.  07_7_12 prvního prosince 

 
VŠIMNĚTE SI:  
1. Jména měsíců si lépe zapamatujete, když budete vědět, jakým způsobem vznikla. Více o tom 
najdete zde. GG 18. 3  
2. Za číslem označujícím den a měsíc píšeme vždycky tečku. 
 
Kolikátého to je? Napište datum číslem.  
Koncert Lady Gaga je jedenáctého září. 11.9. 
Opera Aida je druhého prosince. 2.12. 
Filmová premiéra je čtrnáctého června. 14.6. 
Koncert Boba Dylana je dvacátého osmého března. 28.3. 
Státní svátek je prvního května. 1.5. 
Muzikál Mama mia je třicátého ledna. 30.1. 
Fotbalový zápas Itálie – Brazílie je dvacátého března. 20.3. 
Marketingová konference je sedmého února. 7.2. 
Test je šestnáctého dubna. 16.4. 
Výstava Pabla Picassa je dvacátého třetího července. 23.7. 
 
07_8_1-4 Jaké je to roční období? Poslouchejte a opakujte. 
 

    

07_8_1 jaro 07_8_2 léto 07_8_3 podzim 07_8_4 zima 

 
VÝSLOVNOST: Při opakování nových slov pečlivě nacvičujte přízvuk na první slabice. Více o 
výslovnosti najdete zde. GG 2 
 
Co je to? Doplňte. 
 

jaro    podzim    zima     léto 
 

    

jaro léto podzim zima 

 
Kdy je to? Doplňte. 
 

na jaře    na podzim    v létě   v zimě      
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v zimě na podzim na jaře v létě 

 
Kdy je to? Spojte. 
 

jaro 
léto 
podzim 
zima 

v zimě  
v létě 
na jaře 
na podzim 

na jaře 
v létě 
na podzim 
v zimě 

 
3. Kdy se sejdeme? 
 
07_9 Mia a její kamarádka Eva plánují schůzku. Poslouchejte a označte, co slyšíte. 
 
Mia a Eva chtějí jít 
 

do kina     na hokej   na badminton    na tenis   na pivo    do školy 

 
Eva nemůže  
 

dneska večer a ve středu 
dopoledne 

zítra večer a ve středu odpoledne   ve středu večer a dneska 
odpoledne  

 
Eva a Mia se sejdou 
 

ve středu odpoledne ve čtyři ve středu odpoledne ve tři  ve středu odpoledne v pět 

 
07_9 Poslouchejte dialog ještě jednou. Doplňte. 
 
dopoledne  badminton  odpoledne  ve tři  hezky test  nechceš  dneska  
 
Mia: Ahoj Evo, nechceš jít někdy na badminton? 
Eva: Jasně a kdy? 
Mia: Třeba dneska večer? 
Eva: Dneska nemůžu. Nemám čas, musím se učit na test. Nechceš jít třeba ve středu dopoledne? 
Mia: Ve středu dopoledne nemůžu, jdu s Karolínou plavat. Ale odpoledne mám čas.  
Eva: Fajn, tak třeba ve tři? Hodí se ti to? 
Mia: Ano, hodí.  
Eva: Tak fajn, ale nemám raketu. Půjčíš mi ji? 
Mia: Jasně, vezmu s sebou dvě rakety. Tak ve středu ve tři, jo? 
Eva: Jo, díky, měj se hezky! 
 
VSIMNĚTE SI: Negativní otázka je zdvořilá. Například: Nechceš jít na badminton/na tenis/na kávu/do 
divadla/do restaurace...?  
 
Poslouchejte dialog ještě jednou. Označte, co je pravda. 
 
Mia chce jít s Evou na badminton/na tenis/na hokej. 
Eva nemá čas dneska večer/ráno/v noci. 
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Eva dneska musí plavat/pracovat/studovat. 
Mia jde ve středu dopoledne cvičit/plavat/tancovat. 
Badminton bude v úterý/ve středu/v pondělí. 
 
Co tam chybí? Doplňte fráze typické pro pozvání. 

 
jít   čas     Hodí    sejdeme            hodí 
 
Nechceš jít na badminton?  
Nemám čas, musím se učit na test.  
A kdy se sejdeme? 
Hodí se ti to? 
Ano, hodí. 
 
Čtěte ještě jednou dialog. Všimněte si podtržených výrazů. 
 
Mia: Ahoj Evo, nechceš jít někdy na badminton? 
Eva: Jasně a kdy? 
Mia: Třeba dneska večer? 
Eva: Dneska nemůžu. Nemám čas, musím se učit na test. Nechceš jít třeba ve středu dopoledne? 
Mia: Ve středu dopoledne nemůžu, jdu s Karolínou plavat. Ale odpoledne mám čas.  
Eva: Fajn, tak třeba ve tři? Hodí se ti to? 
Mia: Ano, hodí.  
Eva: Tak fajn, ale nemám raketu. Půjčíš mi ji? 
Mia: Jasně, vezmu s sebou dvě rakety. Tak ve středu ve tři, ano? 
Eva: Tak díky, měj se hezky! 
 
GRAMATIKA: Podtržené výrazy jsou modální slovesa. Více modálních slovesech najdete zde. GG 
20. 4 
Co tam patří? Doplňte konjugaci modálních sloves muset, moct a chtít. 
 
musíme můžete  můžu    chceš   musím  chcete 

 

 MUSET MOCT CHTÍT 

já musím můžu chci 

ty musíš můžeš chceš 

on/ona/to musí může chce 

my musíme můžeme chceme 

vy musíte můžete chcete 

oni musí/musejí můžou chtějí 

 
Doplňte kdo.  
Například: musím – já 
 
chceme – my 
může – on/ona/to 
můžete – vy 
chci – já 
chcete – vy 
můžou – oni 
musíš – ty 
můžu – já 
 
Doplňte slovesa ve správném tvaru. 
 
1. O víkendu (my – muset) musíme uklidit celý byt, protože v pondělí přijede maminka. 
2. V pátek nepracuju, (my – moct) můžeme jet na výlet. 
3. (vy – chtít) Chcete do kávy cukr a mléko? Děkuju, cukr (já – nechtít) nechci, ale mléko si dám. 
4. Dneska (já – moct) můžu dlouho spát, ale zítra (já – muset) musím pracovat celý den. 
5. Kamarádi (oni – chtít) chtějí jet o víkendu na hory, (ty – chtít) chceš jet taky? 
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6. Teď mám čas, tak (já – moct) můžu jet nakupovat. 
 

4. Co rádi děláte? 
 
07_10_1-14 Co můžete dělat, když máte volno? Poslouchejte a opakujte. 
 

   
  

07_10_1 běhat 07_10_2 jezdit na 
kole 

07_10_3 cestovat 07_10_4 
fotografovat 

07_10_5 hrát 
fotbal 

 

 
 

  

07_10_6 zpívat 07_10_7 
poslouchat hudbu 

07_10_8 hrát 
volejbal 

07_10_9 lyžovat 07_10_10 
opalovat se 

 
  

 

 

07_10_11 
tancovat 

07_10_12 hrát tenis 07_10_13 plavat  07_10_14 hrát 
si 

 

 
VŠIMĚTE SI: Porovnejte: 
hrát fotbal, volejbal, badminton, tenis...  
hrát karty, šachy....  
hrát na piano, na kytaru, na saxofon... 
x 
hrát si (na), například Psi si hrají. Děti si hrají na prince a princezny. 
 
Pavel, Lenka, Boris a Marta mluví o tom, co rádi dělají. Čtěte. Kdo to asi je? Doplňte jména k 
obrázkům. 

Pavel     Lenka    Boris     Marta 
 

a middle-aged man 
cooking  
 

a young woman at 
beach, diving 

a little girl (around 8 
years) dancing and 
singing 

a young sportsman, 
skiing 

Pavel Lenka Marta Boris 

 
Jaké máte koníčky? 
 
Moc rád sportuju. V létě hraju volejbal a fotbal a na jaře a na podzim jezdím na kole. Ale zimu mám 
taky rád, protože v zimě můžu lyžovat. Každý rok v prosinci jezdím na dovolenou do Rakouska a tam 
lyžuju. 
 

There 
should be 
someone 
swimming 
here 
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Moje koníčky? Ráda plavu, potápím se a surfuju, a tak v létě často jezdím k moři. Minulý rok jsem 
v srpnu jela na celý měsíc na dovolenou na Ibizu, to bylo super!  
 
Rád cestuju a fotografuju. Taky moc rád vařím, a tak na cestách hledám nové recepty. Nejradši vařím 
asijská nebo arabská jídla. Sporty moc rád nemám, ale minulý měsíc jsem začal běhat.  
 
Moc ráda tancuju a zpívám, nejraději dělám oboje dohromady. Moje oblíbená zpěvačka je Katy Perry 
a ráda poslouchám její hudbu. Ve škole zpívám ve školním sboru. 
 
VŠIMNĚTE SI: Slovem koníček označujeme zájmy nebo hobby. V doslovném překladu to znamená 
"malý kůň". 
 
GRAMATIKA: Porovnejte: 
Boris rád lyžuje.  
Lenka ráda tancuje a zpívá.  
Více o použití krátkého adjektiva rád najdete zde. GG 15. 3 
 
Co o sobě říkají Pavel, Lenka, Marta a Boris? Doplňte. 
 
rád jezdím na kole ráda zpívám  ráda poslouchám hudbu rád sportuju 
rád fotografuju   ráda tancuju rád cestuju  rád lyžuju ráda se potápím  
ráda plavu  rád vařím rád hraju volejbal ráda surfuju rád hraju fotbal  
 

a middle-aged man 
cooking  
 

a young woman at 
beach, diving 

a little girl (around 8 
years) dancing and 
singing 

a young sportsman, 
skiing 

Pavel říká: Lenka říká: Marta říká: Boris říká: 

rád cestuju  
rád fotografuju  
rád vařím  

ráda plavu  
ráda surfuju 
ráda se potápím   

ráda tancuju  
ráda zpívám  
ráda poslouchám 
hudbu 

rád sportuju 
rád hraju volejbal  
rád hraju fotbal  
rád jezdím na kole 
rád lyžuju  

 
Co rádi děláte? Doplňte sloveso ve správné formě (já). 
Například: Rád (já – plavat). Rád plavu. 
They will need a Czech keyboard here. 
Ráda (já – hrát) šachy. Ráda hraju šachy. 
Rád (já – zpívat). Rád zpívám. 
Ráda(já – číst). Ráda čtu. 
Rád (já – tancovat). Rád tancuju. 
Ráda (já – běhat). Ráda běhám. 
Rád (já – vařit). Rád vařím. 
Ráda (já – fotografovat). Ráda fotografuju. 
Rád (já – lyžovat). Rád lyžuju. 
Ráda (já – hrát) tenis. Ráda hraju tenis. 
 

5. Důležité výrazy a fráze 
 
Ano, to se mi hodí. 
Hodí se ti to? 
Jaké máš koníčky? 
Kdy se sejdeme? 
Kdy to je? 
Kolikátého je …? 
Kolikátého je dneska? 
Ne, to se mi nehodí. 
Nechceš jít …?  
Nemám čas, musím...  

 



 

Materiály vytvořené v rámci projektu CZKey - Online Platform for Learning Medical Czech, který byl realizován za finanční 
podpory Evropské unie. Určeno k nekomerčním účelům. 

6. Test 
 
Kdy to je? Doplňte. 
They will need a Czech keyboard here. 
The same pictures as in Cestina expres 1, page 38, (parts of the day = části dne - the pictures with 
the sun and moon) here. 
 

early morning 
 
 
 

morning 
 

noon afternoon evening at night 

ráno  dopoledne v poledne odpoledne večer v noci 

 
Kdy je to? Doplňte dny do kalendáře ve správném pořadí.  
This should be designed as calendar.  
 
v pátek  v úterý   v neděli  ve středu  ve čtvrtek  v sobotu 
 

1. v pondělí  

2. v úterý 

3. ve středu 

4. ve čtvrtek 

5 v pátek 

6. v sobotu 

7. v neděli 

 
Kolikátého je? Doplňte měsíce ve správném pořadí. 
 
listopadu března  října prosince června  ledna května 
 února 
srpna září dubna července 
 

1. prvního ledna 

2. prvního února 

3. prvního  března 

4. prvního dubna 

5. prvního května 

6. prvního června 

7. prvního července 

8. prvního srpna 

9. prvního září 

10. prvního října 

11. prvního listopadu 

12. prvního prosince 

 
Seřaďte dialog. 

 

Nechceš jít někdy na tenis? 

Můžeš třeba v pondělí večer? 

Ano, hodí. 

Jasně, hraju tenis moc rád. A kdy? 

V pondělí nemůžu, mám lekci. Ale mám čas ve středu večer. Hodí se ti to? 

Fajn, tak se sejdeme ve středu večer. 

 

Nechceš jít někdy na tenis? 

Jasně, hraju tenis moc rád. A kdy? 

Můžeš třeba v pondělí večer? 

V pondělí nemůžu, mám lekci. Ale mám čas ve středu večer. Hodí se ti to? 



 

Materiály vytvořené v rámci projektu CZKey - Online Platform for Learning Medical Czech, který byl realizován za finanční 
podpory Evropské unie. Určeno k nekomerčním účelům. 

Ano, hodí. 

Fajn, tak se sejdeme ve středu večer. 

 
Co můžete dělat, když máte volno? Doplňte k obrázkům. 
 
plavat  hrát si  cestovat opalovat se zpívat  lyžovat   
poslouchat hudbu hrát volejbal tancovat hrát tenis běhat fotografovat 
hrát fotbal  
 

   
  

běhat jezdit na kole cestovat fotografovat hrát fotbal 

 

 
 

  

zpívat poslouchat hudbu hrát volejbal lyžovat opalovat se 

 
  

 

 

tancovat hrát tenis plavat  hrát si  

 
Co rádi dělají Marek a Erika? Co dělají rádi oba? Doplňte, co kdo říká. 
 
rádi tancujeme   ráda fotografuju  rád cestuju  rád hraju fotbal  ráda lyžuju 
rádi posloucháme hudbu ráda běhám rád plavu rádi zpíváme  
 

Marek říká: Erika říká: Marek a Erika říkají: 

rád cestuju   
rád hraju fotbal 
rád plavu  

ráda běhám  
ráda fotografuju 
ráda lyžuju 

rádi zpíváme  
rádi posloucháme hudbu 
rádi tancujeme  

   
 

 

There 
should be 
someone 
swimming 
here 


