Lekce 9: Dovolená. Počasí
1. Evropská unie
2. Kde jsi byl/byla na dovolené?
3. Počasí
4. Důležité výrazy a fráze
5. Test
1. Evropská unie
09_1 Jaké země jsou sousedi České republiky? Poslouchejte a opakujte. Rozumíte?
Slovensko

Polsko

Německo

Rakousko

VÝSLOVNOST: Při opakování nových slov pečlivě nacvičujte přízvuk na první slabice. Více o
výslovnosti najdete zde. G 12
Jak znáte Evropu? Doplňte k číslům do mapy.
Ukrajina
Česká republika Rakousko
Irsko
Velká Británie
Německo

Chorvatsko
Polsko
Itálie
Maďarsko
Španělsko
Slovensko

Švédsko
Francie

A political map of Europe, (as in Čeština Expres 1, page 57) no names of countries, numbered like
this:
1. Maďarsko
2. Česká republika
3. Irsko
4. Chorvatsko
5. Velká Británie
6. Německo
7. Rakousko
8. Španělsko
9. Slovensko
10. Polsko
11. Ukrajina
12. Francie
13. Itálie
14. Švédsko
Výběrový přehled zemí, národností a jazyků najdete zde. GG 12
09_2 Poslouchejte. Vyberte, co je správně.
Česk a/á republika
Slov e/i nsko
Fr a/á ncie
It a/á lie
Ma d/ď arsko
N e/ě mecko
Rak ou/u sko
K/Ch orvatsko
09_3 Které evropské státy jsou v Evropské unii? Poslouchejte a opakujte.
Belgie, Bulharsko, Česká republika (= Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko,
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká
Británie
09_4 Které evropské státy nejsou v Evropské unii? Poslouchejte a opakujte.
Švýcarsko, Norsko, Ukrajina
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VŠIMNĚTE SI: Ne všechny státy Evropy jsou členy Evropské unie. Výběrový přehled zemí,
národností a jazyků najdete zde. GG 12
Která země to je? Napište. They need Czech signs here.
ROMUUNSK Rumunsko
RISOK Irsko
ISOSVNKOL Slovinsko
ŠOLOSTYK Lotyšsko
NHLOADKOS Holandsko
EBGILE Belgie
KOTONESS Estonsko

2. Kde jsi byl/byla na dovolené?
T_ 09_5 Kristián a Dora jsou v září po prázdninách ve škole. Poslouchejte a označte, co je/není
pravda.
A young woman and young man at college,
talking.

Kristián byl celé léto doma.
ANO/NE
Kristián byl u moře.
ANO/NE
Kristián byl v Itálii.
ANO/NE
Dora byla u dědečka.
ANO/NE

09_5 Poslouchejte ještě jednou a doplňte.
v České republice
diskotéce

u moře

u babičky

ve Francii

na výletě

na

Kristián: Ahoj Doro!
Dora: Ahoj Kristiáne! Neviděla jsem tě celé léto. Co jsi dělal?
Kristián: Hodně jsem cestoval. Vůbec jsem nebyl doma.
Dora: A kde jsi byl? Jsi hezky opálený, byl jsi u moře?
Kristián: Jo, nejdřív jsem byl s přítelkyní ve Španělsku, pak jsme byli ve Francii a nakonec ve
Skotsku.
Dora: To jste se měli skvěle, že?
Kristián: To jo. Fakt jsme si to užili. A kde jsi byla ty?
Dora: Já jsem byla jenom v České republice. Byla jsem u babičky. A taky jsem si to užila! Každý
víkend jsem byla v klubu na diskotéce, na koncertě nebo na výletě.
VŠIMNĚTE SI: Všimněte si, jak se sloveso užít si překládá v následujících větách:
Užili jsme si to. XXX
Užij si to! XXX
Užijte si to! XXX
GRAMATIKA: Porovnejte použití prepozic v, na a u:
Byl/a jsem ve Francii.
Byl/a jsem na diskotéce.
Byl/a jsem u moře.
Více o použití prepozic v/ve, na a u najdete zde. GG 25. 1
Co je to? Doplňte. To be filled in in any order
restaurace
konference
lokality

diskotéka
výlet

obchod
nemocnice
aktivity

kamarádka
doktor

dědeček
banka

koncert
přítelkyně
lidi
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restaurace
obchod
nemocnice
banka

diskotéka
koncert
konference
výlet

kamarád
dědeček
doktor
přítelkyně

Kde jsi byl/byla? Doplňte prepozice v, na a u.
Byl/a jsem v restauraci.
Byl/a jsem na diskotéce.
Byl/a jsem u dědečka.
Byl/a jsem v obchodě.
Byl/a jsem u kamaráda.
Byl/a jsem na koncertě.
Byl/a jsem u přítelkyně.
Byl/a jsem na konferenci.
Byl/a jsem v bance.
Byl/a jsem na výletě.
Byl/a jsem v nemocnici.
Byl/a jsem u doktora.
O použití prepozic v, na a u více zde. GG 25. 1
V nebo ve? Vyberte, co je správně.
v/ve Belgii
v/ve Bulharsku
v/ve Francii
v/ve České republice
v/ve Holandsku
v/ve Irsku
v/ve Španělsku
v/ve Švédsku
v/ve Velké Británii
VÝSLOVNOST: Prepozice v má delší variantu ve, která usnadňuje výslovnost. Více o výslovnosti
jednopísmenných prepozic najdete zde. GG 2. 5.
09_6 Poslouchejte a opakujte.
v Anglii
v Itálii
v Evropě
v Irsku
v Oslu
v Evropské unii
VÝSLOVNOST: Pokud po znělé prepozici následuje slovo začínající na samohlásku, vyslovuje se
tato prepozice jako neznělá, například v Anglii [f angliji], v Itálii [f itáliji].
Kde to je? Spojte. Všimněte si koncovek lokálu sg.
Španělsko
Švédsko
Dánsko
Bulharsko
Rusko
Rakousko
Německo
Itálie
Francie
Maďarsko
Řecko
Ukrajina

ve Velké Británii
v Německu
v Bulharsku
v Rusku
v Řecku
v Dánsku
v Rakousku
ve Španělsku
v Itálii
ve Francii
ve Švédsku
v Maďarsku

ve Španělsku
ve Švédsku
v Dánsku
v Bulharsku
v Rusku
v Rakousku
v Německu
v Itálii
ve Francii
v Maďarsku
v Řecku
na Ukrajině
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Česká republika
Velká Británie

na Ukrajině
v České republice

v České republice
ve Velké Británii

GRAMATIKA: Pro vyjádření lokace po prepozicích v/ve a na se používá lokál (6. pád). Porovnejte
koncovky nominativu singuláru a lokálu singuláru:
Španělsko – ve Španělsku
Itálie – v Itálii
Česká republika – v České republice
O použití lokálu více zde. GG 7. 6 Zjednodušená pravidla pro lokál singuláru najdete zde. GG 7. 6. 1
Tabulku lokálu singuláru najdete zde. GG 7. 6. 2
V jaké zemi jste byli nebo nebyli? Vyberte správnou koncovku (-u, -i, -e nebo -ě).
Bulharsko – v Bulharsk u / i / e / ě
Itálie – v Itáli u / i / e / ě
Ukrajina na Ukrajin u / i / e / ě
Maďarsko – v Maďarsk u / i / e / ě
Francie – ve Franci u / i / e / ě
Německo – v Německ u / i / e / ě
Rakousko – v Rakousk u / i / e / ě
Rusko – v Rusk u / i / e / ě
Česká republika – v České republic u / i / e / ě
Velká Británie – ve Velké Británii u / i / e / ě
Co jste kde dělali? Tvořte lokál sg. Vyberte správnou koncovku (-u, -i, -e nebo -ě).
Spal jsem v hotel u / i / e / ě.
Jedli jsme v restaurac u / i / e / ě.
Nakupovali jsme v supermarket u / i / e / ě.
Byli jsme na koncert u / i / e / ě. two correct solutions are possible
Mluvila jsem na konferenc u / i / e / ě.
Byla jsem týden v nemocnic u / i / e / ě.
Studovali jsme na univerzit u / i / e / ě.
Tancovali jsme v klub u / i / e / ě.
Byl jsem na pošt u / i / e / ě.
Nakupovala jsem v obchod u / i / e / ě. two correct solutions are possible
Čekali jsme na kamaráda na letišt u / i / e / ě.
Spala jsem v letadl u / i / e / ě.

3. Počasí
09_7 Jaké je počasí? Poslouchejte a opakujte.
overcast sky, nasty weather,
but no rain

Je slunečno. Je hezky.
09_7_1

Je zataženo. Je ošklivo.
09_7_2

Prší. 09_7_3
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Je vítr. 09_7_4

Je bouřka. 09_7_5

Sněží. 09_7_6

Je zima. 09_7_7

Je teplo. 09_7_8

Je horko. 09_7_9

Doplňte písmena. They need Czech letters here.
Je slunečno.
Sněží.
Prší.
Je vítr.
Je bouřka.
Je zataženo.
Je ošklivo.
Jaké je počasí? Doplňte k obrázkům.
Prší.

Sněží.

Je hezky.

Je teplo.

Je zima.

Je ošklivo.

Prší.

Je vítr.

Je bouřka.

Je horko.

Je zima.

Je vítr.

Je teplo.

Je bouřka.

overcast sky, nasty weather,
but no rain

Je ošklivo.
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Sněží.

Je horko.

Je hezky.

Jaké počasí je v …? Doplňte.

A political map (as above) with the weather symbols (as in Čeština Expres 1, page 57) – windy in
Poland, clouds and rain in Great Britain; sun and warm in Spain, storm in Germany, snow in Finland

je zataženo a prší

je bouřka

sněží

je vítr

je teplo a slunečno

V Polsku je vítr.
Ve Španělsku je teplo a slunečno.
Ve Velké Británii je zataženo a prší.
V Německu je bouřka.
Ve Finsku sněží.
Jaké počasí bylo včera? Spojte.
Je teplo.
Byla zima. Bylo teplo.
Je hezky.
Sněžilo. Bylo hezky.
Je ošklivo.
Byl vítr. Bylo ošklivo.
Prší.
Bylo teplo. Pršelo.
Sněží.
Pršelo. Sněžilo.
Je vítr.
Bylo ošklivo. Byl vítr.
Je zima.
Bylo hezky. Byla zima.
VŠIMNĚTE SI: O počasí často mluvíme v souvislosti s minulostí a budoucností (jak bylo nebo jak
bude). Všimněte si daných výrazů v minulém a budoucím čase:
prézens (= přítomný čas)
Je hezky/ošklivo/teplo…
Je vítr.
Prší.
Sněží.

preteritum (= minulý čas)
Bylo hezky/ošklivo/teplo…
Byl vítr.
Pršelo.
Sněžilo.

futurum (= budoucí čas)
Bude hezky/ošklivo/teplo…
Bude vítr.
Bude pršet.
Bude sněžit.

the same political map as above - with the same weather symbols (see Čeština Expres 1, page 57) –
wind in Poland, clouds and rain in Great Britain; sun and warm in Spain, storm in Germany, snow in
Finland
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This excercise should be on one screen with the map above.
Jaké bylo počasí? Doplňte sloveso v minulém čase. They need Czech signs here
V Polsku byl vítr.
Ve Španělsku bylo teplo a slunečno.
Ve Velké Británii bylo zataženo a pršelo.
V Německu byla bouřka.
Ve Finsku sněžilo.
09_09 Dan a Adam jsou kolegové. Mluví spolu v kanceláři. Dan se vrátil z dovolené.
Poslouchejte a vyberte, co je pravda.
Ve Francii
a) bylo hezky a slunečno
b) byla zima a sněžilo
c) byla zima a pršelo
V Holandsku
a) pršelo a byl silný vítr
b) nepršelo, ale byl silný vítr
c) bylo hezky, ale byl silný vítr
Ve Španělsku
a) bylo teplo a zataženo
b) bylo teplo a slunečno
c) bylo teplo a pršelo

4. Důležité výrazy a fráze
Co jsi tam dělal?
Co jsi tam dělala?
Jaká byla dovolená?
Jaké bylo počasí?
Jaké to bylo?
Je bouřka.
Je hezky.
Je horko.
Je ošklivo.
Je slunečno.
Je teplo.
Je vítr.
Je zataženo.
Je zima.
Prší.
Sněží.
Užij si to!
Užijte si to!

5. Test
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Jaká země to je?
MEĚNKOC
Německo
KARUOKOS
Rakousko
KOŘEC Řecko
RAĎAMOSK Maďarsko
ŠÉDVOKS
Švédsko
Doplňte prepozice v, na nebo u.
Byl/a jsem v nemocnici.
Tancoval/a jsem na konferenci.
Jedl/a jsem v restauraci.
Byl/a jsem u doktora.
Byl/a jsem u kamarádky.
Napište, kde kdo byl. Pozor na prepozice v/ve.
Například: Pavel byl v Belgii.
Henry byl v/ve Norsk u/i/e/ě
Uršula byla v/ve Itáli u/i/e/ě
Halina byla v/ve Polsk u/i/e/ě
Rick byl v/ve Franci u/i/e/ě
María byla v/ve Švédsk u/i/e/ě
Jaké je počasí? Napište. They need Czech signs here.

P r š í.

Je z i m a.

Je b o u ř k a.

S n ě ž í.

Je t e p l o.

Je s l u n e č n o. Je h e z k y.

Doplňte otázky.
Jaké

Jaká

Kde

Co

Jaká byla dovolená?
A kde jste byli?
Co jste dělali?
A jaké jste měli počasí
Spojte.
Jaká byla dovolená?

Ve Španělsku. Moc fajn.
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A kde jste byli?
A jaké jste měli počasí?
A co jste dělali?

Bylo krásně teplo a slunečno. Ve Španělsku.
Byli jsme u moře a moc jsme si to užili. Bylo krásně teplo a slunečno.
Moc fajn. Byli jsme u moře a moc jsme si to užili.
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