Lekce 8: Co jsi dělal o víkendu?
1. Co jsi dělal o víkendu?
2. Včera jsem měla špatný den
3. Slavní Češi
4. Důležité výrazy a fráze
5. Test
T_08_1 Je pondělí ráno. Karolína a Lars jsou v kanceláři a povídají si. Kdy chce jet Karolína do
Brna? Poslouchejte dialog a odpovězte.
Two middle aged people talking in an office. A man and a woman.

Karolína chce jet do Prahy
v pondělí ráno

příští víkend

příští týden

08_1 Čtěte dialog a odpovězte. Co je/není pravda?
The text and the exercise below should be on one screen.
Same picture as above.

Karolína: Co jsi dělal o víkendu, Larsi?
Lars: V sobotu ráno jsem jel do Brna, bydlí tam moje kamarádka Ulrika.
Karolína: Líbilo se ti tam?
Lars: Ano, moc.
Karolína: Já mám Brno taky ráda. Studovala jsem tam a pak jsem tam rok
pracovala. A jak jsi tam jel? Vlakem?
Lars: Ne, autobusem. Lístek nebyl drahý a cesta trvala jenom dvě a půl hodiny.
Díval jsem se na film a poslouchal jsem muziku. Ulrika na mě čekala na nádraží.
Karolína: A viděl jsi nějaké památky?
Lars: Viděl jsem centrum, Petrov a hrad Špilberk. Večer jsme byli v hospodě a
pili jsme pivo Starobrno a taky slivovici. Slivovice mi nechutnala, ale pivo bylo
výborné. V Brně jsou fajn lidi. Škoda, že jsem musel jet v neděli domů.
Karolína: Mám tam kamarády a chci tam jet příští víkend na festival. Nechceš jet
taky?

VŠIMNĚTE SI:
Slovo hudba nebo muzika znamenají XXX. Slovo hudba je spisovné, slovo muzika se používá v běžně
mluvené češtině.
GRAMATIKA: Podtržená slovesa v textu jsou v minulém čase. Pravidla pro tvoření minulého času
najdete zde. GG 20. 2
Lars jel v neděli autobusem do Brna.
Karolína studovala v Brně.
Cesta trvala dvě hodiny.
Lars v autobuse poslouchal muziku.
Jeho kamarádka čekala na nádraží.
Večer Ulrika a Lars pili pivo.
Lars musel jet v sobotu domů.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

GRAMATIKA: Porovnejte:
Mám ráda Brno.
Líbilo se ti tam?
Chutnala mi slivovice.
Více o rozdílech mezi těmito výrazy najdete zde. GG 22
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08_1 Poslouchejte dialog ještě jednou. Spojte části vět.
Jel jsem autobusem
drahý. do Brna.
Ulrika čekala
do Brna. na nádraží.
Lístek nebyl
dobré. drahý.
Cesta trvala
pivo Starobrno. dvě a půl hodiny.
Pili jsme
jet v neděli domů. pivo Starobrno.
Pivo bylo
na nádraží. dobré.
Škoda, že jsem musel
dvě a půl hodiny. jet v neděli domů.
GRAMATIKA: V předchozím textu a cvičení jsou slovesa v minulém čase. Pravidla pro tvoření
minulého času najdete zde. GG 20. 2
Vyberte správnou možnost.
Cesta trval / trvala / trvalo dvě hodiny.
Petr a Iva čekal / čekala / čekali na nádraží.
Karolína studoval / studovala / studovali v Plzni.
Irena jel / jela / jeli do Rakouska.
Lístek nebyl / nebyla / nebylo drahý.
Líbil / líbila / líbilo se mi město.
Chutnal / chutnala / chutnalo mi slivovice.
Doplňte slovesa. Pak kontrolujte poslechem.

08_2_1 být
08_2_2 dělat
08_2_3 jet
08_2_4 muset
08_2_5 vidět
08_2_6 studovat

on
byl
dělal
jel
musel
viděl
studoval

ona
byla
dělala
jela
musela
viděla
studovala

ono/to
bylo
dělalo
jelo
muselo
vidělo
studovalo

oni
byli
dělali
jeli
museli
viděli
studovali

Analyzujte slovesa a vyberte správné zájmeno. Dropdown
Pil jsem.
já/ty/on
Tancovali jsme.
my/vy/oni
Pracovali jste.
my/vy/oni
Dívala se na televizi.
on/ona/oni
Čekal jsi.
já/ty/on
Nebyli.
my/vy/oni
Napište formy minulého času.
Například: my – být: byli jsme
studovat – (ona)
studovala
čekat – (oni)
čekali
jet – (on)
jel
pracovat – (já)
pracoval jsem / pracovala jsem either form should be accepted
studovat – (ty)
studoval jsi / studovala jsi either form should be accepted
vidět – (vy)
viděli jste
muset – (my)
museli jsme
Dokončete věty podle modelu. Pozor na druhou pozici pomocného slovesa být.
Například: Viděl jsem dobrý film. Včera večer jsem viděl dobrý film.
Jel jsem vlakem. V sobotu jsem jel vlakem.
Poslouchal jsem muziku. V autobuse jsem poslouchal muziku.
Viděl jsem centrum. Odpoledne jsem viděl centrum.
Pili jsme pivo. Večer jsme pili pivo.
Musel jsem jet domů. V neděli jsem musel jet domů.
Díval jsem se na film. V autobuse jsem se díval na film.
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GRAMATIKA: Formy pomocného slovesa být se v minulém čase řadí do druhé pozice ve větě (ne nutně
jako druhé slovo), například:
Viděl jsem dobrý film.
Včera večer jsem viděl dobrý film.
Více o slovosledu a druhé pozici některých slov ve větě najdete zde. GG 29

2. Včera jsem měla špatný den
08_3 Violetta a Marina jsou kamarádky. Je odpoledne. Marina telefonuje Violettě. Poslouchejte
dialog a odpovězte..
Kdy se Violeta sejde s Marinou?
v6

ve 2

ve 3

.08_3 Čtěte dialog. Vyberte, co je správně.
A young girl – student
on the phone.

Marina: Violetto, proč jsi včera nebyla na přednášce?
Violetta:Já jsem měla včera špatný den. Nejdřív jsem šla k zubaři,
vstávala jsem v 6! Ale bylo tam moc lidí, tak jsem musela skoro dvě
hodiny čekat.
Marina: Co jsi tam tak dlouho dělala?
Violetta: Chvilku jsem četla časopis a taky jsem surfovala, naštěstí
v čekárně mají wifinu. Pak jsem chtěla jet do školy, ale metro nejelo,
musela jsem jít pěšky, a proto jsem nestihla přednášku. Tak jsem šla do
knihovny, ale zapomněla jsem doma průkazku, tak jsem nemohla nic
dělat. Nakonec jsem jela domů.
Marina:To je smůla, co? A co děláš teď? Nechceš jít na oběd?
Violetta: Jasně. Mám hlad, celý den jsem nejedla. Potřebuju velkou kávu
a dort. Sejdeme se ve 2 v kavárně, jo?

Violetta nebyla dneska/včera na přednášce.
U zubaře musela dvě/tři hodiny čekat.
Nemohla jít do knihovny/domů, protože zapomněla průkazku.
Nakonec jela domů/do školy.
Teď má/nemá hlad, protože celý den nejedla.
GRAMATIKA: Některá slovesa mají v minulém čase nepravidelné formy, například mít – měl, jíst –
jedl, jít – šel, šla. Pravidla pro tvoření minulého času najdete zde. GG 20. 2
08_4 Doplňte nepravidelné formy sloves v minulém čase k infinitivům.
měl

četl

číst
jíst
jít
mít
moct
zapomenout
chtít

jedl

šel

mohl

chtěl

zapomněl

četl 08_4_1
jedl08_4_2
šel08_4_3
měl08_4_4
mohl08_4_5
zapomněl 08_4_6
chtěl 08_4_7

08_5 Jak se to píše? Doplňte. Pak poslouchejte a opakujte.
če t l 08_5_1
š l a 08_5_2
m ěli 08_5_3
nemo h l 08_5_4
nech t ěl 08_5_5
Analyzujte slovesa a vyberte správné zájmeno. Dropdown
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Šel jsem.
Zapomněli jsme.
Četli jste knihu.
Mohla jít.
Jedl jsi.
Neměli.
Chtěl spát.

já/ty/on
my/vy/oni
my/vy/oni
on/ona/oni
já/ty/on
my/vy/oni
já/ty/on

Napište minulý čas.
Například: my – být: byli jsme
číst – (on)
četl
jíst – (oni)
jedli
jít – (ona)
šla
mít – (já)
měl jsem / měla jsem either form should be accepted
moct – (ty)
mohl jsi / mohla jsi either form should be accepted
zapomenout – (my)
zapomněli jsme
Tvořte negativní formy.
Například: Byl jsem v Brně. Nebyl jsem v Brně.
Pili jsme čaj.
Lars jel autobusem.
Proč jsi byla na přednášce?
Metro jelo.
Celý den jsem jedla.
Mohli jste pracovat.

Nepili jsme čaj.
Lars nejel autobusem.
Proč jsi nebyla na přednášce?
Metro nejelo.
Celý den jsem nejedla.
Nemohli jste pracovat.

David je student. Čtěte, co obvykle dělá. Co dělal minulý týden? Napište věty v minulém čase.
Například: Vstávám v 7. Vstával jsem v 7.

Ráno mám přednášku.
Ráno jsem měl přednášku.
Dopoledne se učím.
Dopoledne jsem se učil.
Odpoledne chci jít do knihovny. Odpoledne jsem chtěl jít do knihovny.
Potom musím studovat. Potom jsem studoval.
Večer surfuju na internetu.
Večer jsem surfoval na internetu.
V neděli jím v restauraci.
V neděli jsem jedl v restauraci.
Beata je dětská doktorka. Čtěte, co obvykle dělá. Co dělala minulý týden? Napište věty
v minulém čase.
Doctors wear nothing on their heads in
CR, except for surgeons during
operations, which is not this case. Like
this, she looks like a Russian.

Ráno si dám kávu a jedu do ordinace.
Ráno jsem si dala kávu a jela jsem do ordinace.
Dopoledne vyšetřuju nemocné pacienty. Dopoledne jsem vyšetřovala nemocné pacienty.
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Odpoledne kontroluju malé děti.
Pak jdu domů.
Jsem unavená.
Večer se dívám na filmy.
Potom čtu knihu.
V 11 jdu spát.

Odpoledne jsem kontrolovala malé děti.
Pak jsem jela domů.
Byla jsem unavená.
Večer jsem se dívala na filmy.
Potom jsem četla knihu.
V 11 jsem šla spát.

Co jste děla/a včera vy? Dokončete věty o sobě. Here there are no correct answers.
Ráno jsem
Dopoledne jsem
Odpoledne jsem
Potom jsem
Večer jsem
V noci jsem

3. Slavní Češi
Znáte slavné Čechy a Češky? Čtěte kvíz. Vyberte správné odpovědi.
Kdo byl poslední československý prezident?
a) Tomáš Garrigue Masaryk
b) Václav Havel
c) Václav Klaus
Kde je letiště Václava Havla?
a) v Praze
b) v Brně
c) v Olomouci
Jak se jmenovala první česká spisovatelka?
a) Magdalena Dobromila Rettigová
b) Božena Němcová
c) Dagmar Havlová
Kdo je nejslavnější český skladatel?
a) Ludwig Van Beethoven
b) Ivan Král
c) Antonín Dvořák
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Čtěte texty a kontrolujte odpovědi v kvízu.
Photo or picture
of Antonín
Dvořák

Antonín Dořák byl slavný český skladatel. Narodil se v roce 1841 jako první
dítě. Měl čtyři bratry a tři sestry. Měl velký talent, hrál na violu a na klavír.
Inspirovali ho Beethoven a Schubert. Psal opery a symfonie. Tři roky pracoval
v Americe. Antonín měl 9 dětí, ale tři umřely malé. Miloval hudbu, byl hodný a
často chodil do kostela. Jeho skladby jsou populární na celém světě. Umřel,
když mu bylo 62 let.

Photo or picture
of Magdalena
Dobromila
Rettigová

Magdalena Dobromila Rettigová byla první česká spisovatelka. Narodila se v
roce 1785. Měla tři děti. Měla ráda kulturu a byla velká patriotka. Učila mladé
ženy vařit a starat se o domov. Psala sentimentální povídky, básně a
kuchařské knihy. Její slavná kniha se jmenuje Domácí kuchařka. Jsou tam
recepty, ale taky její próza. Umřela v roce 1845.

Photo or picture
of
Václav Havel

Václav Havel byl poslední prezident Československa (1989–1992) a první
prezident České republiky (1993–2003). Narodil se v roce 1936. Psal divadelní
hry, básně a eseje. Kritizoval komunistický režim a byl ve vězení. Jeho první
manželka Olga umřela v roce 1996. Jeho druhá manželka Dagmar byla herečka.
Neměli děti. Jmenuje se po něm letiště v Praze. Umřel v roce 2011.

VŠIMNĚTE SI: Jak čteme údaje o roce? Porovnejte:
v roce 1841 čteme v roce osmnáct set čtyřicet jedna nebo v roce tisíc osm set čtyřicet jedna.
v roce 2000 čteme v roce dva tisíce.
1918 – 1935 čteme od roku devatenáct set osmnáct do roku devatenáct set třicet pět.
Kdo to byl? Doplňte jména.
Havel

Dvořák

Rettigová

Dvořák

Havel

Rettigová

Havel byl poslední československý prezident.
Dvořák měl rád hudbu a psal opery.
Havel kritizoval komunistický režim.
Rettigová psala recepty, povídky a básně.
Dvořák pracoval v Americe.
Rettigová byla patriotka.
Havel psal divadelní hry.
Doplňte slovesa v minulém čase. They will need Czech letters here
Václav Havel (být) byl poslední prezident Československa a první prezident České republiky. (Narodit
se) Narodil se v roce 1936. (Psát) Psal divadelní hry, básně a eseje. (Kritizovat) Kritizoval
komunistický režim a byl ve vězení. Jeho první manželka Olga (umřít) umřela v roce 1996. Jeho
druhá manželka Dagmar (být) byla herečka. Václav a Dagmar (nemít) neměli děti. Václav Havel
(umřít) umřel v roce 2011.
Dokončete věty. Napište o slavném člověku z vaší země. No correct answers here.
Narodil se…
Byl...
Měl...
Psal...
Byl slavný, protože...
Umřel…

Důležité fráze
Cesta trvala dvě a půl hodiny.
Čekala jsem skoro dvě hodiny.
Líbilo se mi město.
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Narodil/a jsem se v roce 1980.
Naštěstí mají wifi.
Slivovice mi nechutnala.
Škoda, že jsem musel jet domů.
Zapomněla jsem průkazku.

Test
Vyberte správnou možnost.
Petr studoval/studovala/studovali v Brně.
Jana pracoval/pracovala/pracovali v kanceláři.
Cesta trval/trvala/trvalo dvě hodiny.
My jsme pil/pila/pili džus.
Václav se narodil/ se narodila/ se narodilo v Praze.
Doplňte.

Iva poslouch _ _ _ ala
hudbu.

Nakup _ _ _ _ _ ovala.

Irena a Miloš tanc _ _ _ _ _
ovali.

Vanda hrá_ _ la tenis.

Agnes vař _ _ _. ila

Erik č _ _ _ etl.

Co dělal Richard celý den? Doplňte slovesa v minulém čase. They will need Czech letters here
Ráno (mít) měl přednášku. Dopoledne (učit se) se učil. Odpoledne (chtít) chtěl jít do knihovny, ale
(nemoct) nemohl, protože (zapomenout) zapomněl průkazku. Potom doma (číst) četl. Večer (surfovat)
surfoval na internetu. Pak (jít) šel spát.
Co říká Michelle? Doplňte slovesa v 1. osobě (já).
Michelle říká: „Včera (mít) jsem měla hezký den. (Vstávat) Vstávala jsem v 10. Pak (hrát) jsem hrála
s kamarády hrát volejbal. (Obědvat) Obědvala jsem v restauraci. Odpoledne (nakupovat) jsem
nakupovala s kamarádkou. Večer (tancovat) jsem tancovala na diskotéce. Ráno (jít) jsem šla spát.
Doplňte otázky.
proč

co

kdy

jak

kde

Co jsi dělal o víkendu? – Jel jsem do Brna.
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Kde jsi byla včera večer? – Doma.
Jak jsi jel do Belgie? – Autem.
Proč jsi nebyla ve škole? – Musela jsem jít k doktorovi.
Kdy se narodil Antonín Dvořák? – V roce 1841.
08_6 V jakém roce? Poslouchejte a napište čísla.
Václav Havel se narodil v roce 1936.
Od roku 1993 do roku 2003 byl prezidentem České republiky.
V roce 1996 umřela jeho první manželka.
Václav Havel umřel v roce 2011.
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