Lekce 10: Plánujeme čas
1. Co budeš dneska dělat?
2. Kam pojedeš?
3. Pojedu na dovolenou do Itálie
4. Důležité výrazy a fráze
5. Test
1. Co budeš dneska dělat?
T_10_01 Pan Málek, paní Málková a jejich syn Vojtěch jsou doma. Poslouchejte dialog a
vyberte, co je správně. Pozor: Někde jsou možné 2 správné odpovědi.
Morning, mother and father speaking, there are coffee
cups on the table. The son (about 16 years) is
coming.

Málkovi spolu mluví
odpoledne

dopoledne

večer

ráno

Paní Málková půjde
ke kadeřnici

do školy

do kina

do supermarketu

do kina

do supermarketu

na tenis

do muzea

do školy

ke kamarádovi

Pan Málek půjde
do restaurace
Jejich syn Vojtěch půjde
do práce

T_10_01 Poslouchejte dialog ještě jednou. Doplňte.
autobus

budu pracovat
pojedu domů dobré ráno

bude zima
budu v obchodě
půjdu ke kamarádovi

Paní Málková: To už je sedm? Už musím jít, za chvíli mi jede autobus.
Pan Málek: A kam pojedeš? Dneska přece pracuješ odpoledne, ne?
Paní Málková: Ano, ale ráno ještě půjdu k doktorovi a potom půjdu ke kadeřnici. Pak pojedu do školy
a od tří do sedmi budu pracovat na tom novém projektu. A co budeš dneska dělat ty?
Pan Málek: Dopoledne budu v obchodě a v poledne půjdu s kolegou na oběd. Chceme jít do té nové
čínské restaurace. Po práci půjdu nakoupit do supermarketu.
Vojtěch: Dobré ráno!
Paní Málková: Dobré ráno! To je dost, že konečně vstáváš. Musíš jet do školy nebo přijdeš pozdě!
Vojtěch: Ale my dneska nemáme školu, půjdeme do muzea. Sejdeme se před školou v devět hodin.
Pan Málek: Aha, tak dobře. A co budeš dělat po škole?
Vojtěch: Hm, asi půjdu ke kamarádovi a budeme hrát hry na počítači. A potom pojedu domů.
Paní Málková: A v kolik hodin budeš doma?
Vojtěch: Já nevím…. Asi v osm.
Pan Málek: Dobře, tak si vezmi bundu. Dneska bude zima!
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VŠIMĚTE SI: Frázi To je dost, že… používáme, když jsme rozzlobení, protože jsme na něco museli
dlouho čekat a konečně se to děje nebo je to hotové. Například: To je dost, že konečně vstáváš!
10_01 Poslouchejte dialog ještě jednou. Vyberte, co je/není pravda.
Paní Málková půjde k doktorovi.
Pan Málek pojede na úřad.
Vojtěch bude pracovat na novém projektu.
Dneska bude teplo.

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

GRAMATIKA: Podtržená slovesa jsou v budoucím čase. Pravidla pro tvoření budoucího času najdete
zde. GG 20. 3
Doplňte do tabulky slovesa v budoucím čase.
pojede

já
ty
on/ona/to
my
vy
oni

bude pracovat
BÝT
budu
budeš
bude
budeme
budete
budou

půjde
PRACOVAT
budu pracovat
budeš pracovat
bude pracovat
budeme pracovat
budete pracovat
budou pracovat

bude
JÍT
půjdu
půjdeš
půjde
půjdeme
půjdete
půjdou

JET
pojedu
pojedeš
pojede
pojedeme
pojedete
pojedou

GRAMATIKA: Pravidla pro tvoření budoucího času najdete zde. GG 20. 3
Procvičujte budoucí čas slovesa být. Doplňte podle modelu.
Například: (Já – být) doma. – Budu doma.
(On – být) Bude ve škole.
(Ona – být) Bude v práci.
(My – být) Budeme na dovolené.
(Oni – být) Budou doma.
(Ty – být) Budeš celý den doma?
(Vy – být) Budete v kině?
(Já – být) Budu v divadle.
Procvičujte budoucí čas imperfektivních sloves. Doplňte podle modelu.
Například: (já – pracovat) – budu pracovat
(oni – hrát tenis) – budou hrát tenis
(my – plavat) – budeme plavat
(vy – tancovat) – budete tancovat
(ona – vařit) – ona bude vařit
(ty – číst) – budeš číst
(to – hrát) – bude hrát
(on – jíst) – bude jíst
(já – psát) – budu psát
Procvičujte budoucí čas sloves pohybu jít a jet. Doplňte podle modelu.
Například: (My – jít) do kina. Půjdeme do kina.
(Ty – jít) na večeři do restaurace? Půjdeš na večeři do restaurace?
(Já – jet) autobusem. Pojedu autobusem.
(On – jet) domů. Pojede domů.
(My – jet) do Austrálie. Pojedeme do Austrálie.
(Vy – jít) spát? Půjdete spát?
(Ty – jet) do práce? Pojedeš do práce?
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(Vy – jet) na nákup? Pojedete na nákup?
(Já – jít) do školy. Půjdu do školy.
Co budete dělat? Napište.
There will be no correct solution here.
Zítra……………………………………………………………………………
O víkendu …………………………………………………………………….
Příští týden …………………………………………………………………..
V létě …………………………………………………………………………..
V zimě …………………………………………………………………………
Příští rok ………………………………………………………………………

2. Kam pojedeš?
Poslouchejte 4 dialogy. Vyberte, co slyšíte.
Two young women speaking in the street.
10_01 1. Co bude Jana dělat odpoledne?
Má rande.

Má práci.

Píše test.

Middle-aged man and woman speaking at home.

10_02 2. Kam Roman a Alena pojedou?
Na chatu.

Ke kamarádovi.

K babičce.

Two men, a young one and elderly one, speaking in an
office.

10_03 3. Kdy pojede Robert do Berlína?
Zítra.

V sobotu.

Příští týden.

Young man and woman speaking at home.

10_04 4. Iva nemusí jít...
k doktorovi

ke kadeřnici

na poštu

10_02-04 Poslouchejte 4 dialogy ještě jednou. Jaké jsou tam prepozice? Vyberte, co slyšíte.
Kamila: Ahoj, Jano! Kam jedeš?
Jana: Jé, čau Kamilo! Jedu do / na / k náměstí Míru. Mám tam rande s Danem.
Kamila: S Danem? To je ten nový kolega? Hm, a kam půjdete?
Jana: Asi do / na / k kina nebo do / na / k procházku do parku. Ještě nevím.
Roman: Příští víkend nemám tolik práce. Nechceš někam jet, Aleno?
Alena: Jasně, proč ne? Ale kam?
Roman: Můžeme jet třeba do / na / k babičce do / na / k Moravu nebo do / na / k Filipovi do / na / k
chatu.
Alena: Tak pojedeme do / na / k babičce. Na chatě jsme byli minule.
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Michal: Co budeš dělat o víkendu, Roberte? Pojedeš někam?
Robert: V sobotu pojedu do / na / k Německa do / na / k Berlína do / na / k výstavu. Už se moc těším!
Michal: Hm, to je fajn. My jsme jeli do / na / k Berlína minulý rok a bylo to super.
Robert: Fakt? A neznáš tam nějaký levný a dobrý hotel v centru?
Karel: Co budeš dělat zítra, Ivo?
Iva: Zítra budu mít fakt náročný den. Musím jít do / na / k školy a pak do / na / k doktorovi. Potom musím
jít do / na / k nákup do / na / k supermarketu a do / na / k poštu. A ještě jdu večer do / na / k návštěvu
za tetou do / na / k nemocnice.
Karel: Hm, tak já zítra uvařím večeři, jo?
GRAMATIKA: Porovnejte použití prepozic do, na a k/ke:
Pojedu do kina.
Jedu na náměstí. Půjdeme na procházku.
Můžeme jet k babičce.
Více o použití prepozic do, na a k/ke zde. GG 25.1
Doplňte prepozice do, na a k/ke.
V létě pojedeme na dovolenou do Francie.
Musím jít k doktorovi na kontrolu.
Večer musím jet na letiště, přijede kamarádka z Alžíru.
Půjdeme zítra do divadla?
V úterý jedu do Prahy na konferenci.
Půjdeš s námi na pivo do hospody?
Příští týden jedu lyžovat na hory.
Promiňte, musím jít na toaletu.
O víkendu pojedou ke kamarádovi na Moravu.
Zítra jdu do školy a na poštu.
VŠIMNĚTE SI: V běžně mluveném jazyce se často používá přítomný čas ve významu budoucího,
například: Zítra jdu do školy a na poštu.
Kam půjdete nebo pojedete? Doplňte formy substantiv do tabulky ke správné prepozici.
To be filled in in any order.
školy kina univerzitu tenis hokej práce parku poštu ambasádu
Prahy Brna mamince letiště Moravu pivo doktorce Francie Španělska
tatínkovi procházku babičce restaurace
kadeřníkovi
kamarádovi
kavárny hospody policii
doktorovi kamarádce
do
školy
kina
práce
parku
Prahy
Brna
Francie
Španělska
kavárny
restaurace
hospody

na
poštu
ambasádu
policii
univerzitu
letiště
Moravu
pivo
hokej
tenis
procházku

k/ke
doktorovi
mamince
babičce
tatínkovi
doktorce
kadeřníkovi
kamarádce
kamarádovi

Prepozice k má rozšířenou variantu ke. Více o jednopísmenných prepozicích najdete zde. GG 2. 5

3. Pojedu na dovolenou do Itálie
Adam a Martin jsou kolegové. Povídají si v kanceláři. Čtěte dialog. Vyberte, co je/není pravda.
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Two young men sitting in an office, speaking.

Martin: Ahoj, Adame! Prosím tě, nevíš, kde je Karolína?
Adam: Jela na dovolenou do Kanady. Přijede za tři týdny.
Martin: Aha, a kde je Lucie?
Adam: Jela na dovolenou do Španělska. Přijede za měsíc!
Martin: No jo, všichni mají dovolenou, jen já ne. Ale co se ti stalo, Adame? Vypadáš nějak smutně.
Adam: Ale, mám fakt vztek. Na jaře jsem si koupil krásný zájezd do Vietnamu, ale minulý týden jsem
se dozvěděl, že cestovní kancelář zkrachovala. Tak nevím, kam pojedu na dovolenou. Asi budu
muset být doma.
Martin: A nechceš jet do Itálie? Příští týden tam jedu s kamarády a máme ještě volné místo v autě.
Adam: Hm, to zní dobře. Kdy přesně jedete? A jak dlouho tam budete?
Martin: Jedeme tady z Brna v pondělí ráno. Chceme tam být dva týdny a projet celé Toskánsko.
Adam: Tak to je super! Pojedu moc rád. Jdu domů a začnu balit!
Karolína jela do Kanady/do Španělska.
Adam nejel do Vietnamu/do Kanady.
Martin chce jet do Itálie/do Španělska.
Čtěte dialog ještě jednou. Všimněte si podtržených výrazů.
Two young men sitting in an office, speaking.

Martin: Ahoj, Adame! Prosím tě, nevíš, kde je Karolína?
Adam: Jela na dovolenou do Kanady. Přijede za tři týdny.
Martin: Aha, a kde je Lucie?
Adam: Jela na dovolenou do Španělska. Přijede za měsíc!
Martin: No jo, všichni mají dovolenou, jen já ne. Ale co se ti stalo, Adame? Vypadáš nějak smutně.
Adam: Ale, mám fakt vztek. Na jaře jsem si koupil krásný zájezd do Vietnamu, ale minulý týden jsem
se dozvěděl, že ta cestovní kancelář zkrachovala. Tak nevím, kam pojedu na dovolenou. Asi budu
muset být doma.
Martin: A nechceš jet do Itálie? Příští týden tam jedu s kamarády a máme ještě volné místo v autě.
Adam: Hm, to zní dobře. Kdy přesně jedete? A jak dlouho tam budete?
Martin: Jedeme tady z Brna v pondělí ráno. Chceme tam být dva týdny a projet celé Toskánsko.
Adam: Tak to je super! Pojedu moc rád. Jdu domů a začnu balit!
GRAMATIKA: Po prepozicích z a do se používá genitiv (2. pád). Porovnejte koncovky nominativu
singuláru a genitivu singuláru:
Vietnam – Jedu do Vietnamu.
Kanada – Jedu do Kanady.
Itálie – Jedu do Itálie.
Španělsko – Jedu do Španělska.
Více o použití genitivu najdete zde. GG 7. 2 Tabulku genitivu singuláru najdete zde. GG 7. 2. 1
Vyberte, co je správně.

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

Kdy poletíš Vietnam/ve Vietnamu/do Vietnamu?
Minulý rok jsem byla Vietnam/ve Vietnamu/do Vietnamu.
Vietnam/ve Vietnamu/do Vietnamu je v Asii.
Kanada/v Kanadě/do Kanady je velká.
Proč chceš jet Kanada/v Kanadě/do Kanady?
Už jste někdy byli Kanada/v Kanadě/do Kanady?
Pojedeme s kamarády Itálie/v Itálii/do Itálie.
Minulý rok jsme byli na dovolené Itálie/v Itálii/do Itálie.
Itálie/v Itálii/do Itálie je krásná země.
Víte, kde je Španělsko/ve Španělsku/do Španělska?
Barcelona je Španělsko/ve Španělsku/do Španělska.
Pojedeš k moři Španělsko/ve Španělsku/do Španělska?
Kam kdo půjde/pojede? Doplňte formy genitivu sg.
Musím jít do školy (škola).
Nechcete jít do restaurace (restaurace) na oběd?
Dneska večer jdu do kina (kino).
Jedu do Prahy (Praha) na konferenci.
Půjdeš taky na pivo do hospody (hospoda)?
Musím jít do lékárny (lékárna) pro léky.
Kolegovi je špatně, jel do nemocnice (nemocnice).
Půjdeme zítra do divadla (divadlo)?
V létě pojedeme na dovolenou do Francie (Francie).
Večer musím jet na letiště, přijede kamarádka z Kanady (Kanada).
Genitiv, nebo akuzativ? Vyberte správnou formu.
V neděli chceme jít do kina/kino.
Promiňte, musím jít na toaletu/toalety.
Půjdeme zítra do divadla/divadlo?
Zítra půjdu na ambasádu/ambasáda, potřebuju vízum.
Půjdete večer na pivo do hospody/hospoda?
O víkendu přijede na návštěvu/návštěva moje kamarádka.
Pacient šel k doktorovi na kontrolu/kontrola.
V sobotu pojedu do Brna/Brno na konferenci/konference.
Dneska jdu do školy/škola a na poštu/pošta.
Martin a Isabela pojedou k babičce na Moravu/Morava.
Tvořte věty v budoucím čase (futuru) podle modelu. Doplňte správnou prepozici a pád.
Například: já – jít – koncert – Půjdu na koncert.
ty– jít – kino Půjdeš do kina.
on – jet –obchod Pojede do obchodu.
my – jít – výlet Půjdeme na výlet.
ona – jet – restaurace Pojede do restaurace.
on – jít – pošta Půjde na poštu.
oni – jít – ambasáda Půjdou na ambasádu.
my – jet – letiště Pojedeme na letiště.
já – jet – klub Pojedu do klubu.

4. Důležité výrazy a fráze
Budu doma.
Co budeme dělat o víkendu?
Co budeš dneska dělat?
Dneska bude zima.
Kam pojedeš na dovolenou?
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Odpoledne budu v kanceláři.
Po práci půjdu nakoupit do supermarketu.
Pojedu domů.
Ráno ještě půjdu k doktorovi, pak pojedu na úřad a potom půjdu ke kadeřnici.
To je dost, že konečně vstáváš!
Večer budu pracovat.

5. Test
Doplňte podle modelu.
Například: O víkendu (já – být) doma – O víkendu budu doma.
Dneska (on – být) bude v práci odpoledne.
O víkendu (my – letět) poletíme do Francie.
Zítra (já – jet) pojedu do školy.
V létě (my – být) budeme na dovolené v Itálii.
V sobotu (ona – nakupovat) bude nakupovat v supermarketu.
V neděli (oni – jít) půjdou na výlet.
Zítra (já – pracovat) budu pracovat na novém projektu
Kdy (vy – být) budete v sobotu doma? Ráno, nebo večer?
Je pátek ráno. Mark a Lisa plánují víkend. Doplňte slovesa v budoucím čase.
budeme dělat budu pracovat
budeme si povídat

půjdu
budeme

bude
pojedeme

budeme mít
pojedeme

pojedeme
budeme hrát

Mark: Co budeme dělat o víkendu?
Lisa: Hm, nevím. Nechceš jet na výlet?
Mark: Dobře, tak pojedeme na výlet. Ale v neděli budeme mít návštěvu. Ráno přijedou Martina a
Alice.
Lisa: Tak pojedeme na ten výlet v sobotu. Můžeme jet třeba na Karlštejn, tak jsme ještě nebyli.
Mark: Fajn. A jak pojedeme Autem nebo vlakem?
Lisa: Vlak bude lepší. Budeme hrát karty a budeme si povídat.
Mark: A co budeme dělat dneska večer?
Lisa: Večer budu pracovat, musím dokončit ten projekt.
Mark: Aha, tak já půjdu na procházku se psem do parku.
Jaká je odpověď? Spojte věty.
1. Kam pojedeš odpoledne?
2. Půjdeš na ten míting?
3. Kdy pojedeš na dovolenou?
4. Budeš se dneska dívat na
televizi?
5. Kdy budeš doma?

Jasně, dneska je můj oblíbený
seriál.
Večer.
Odpoledne budu doma.
Ano,půjdu.
V létě, někdy v srpnu.

Odpoledne budu doma.
Ano,půjdu.
V létě, někdy v srpnu.
Jasně, dneska je můj oblíbený
seriál.
Večer.

Kam půjdete nebo pojdete? Doplňte prepozice do, na a k.
Půjdu nebo pojedu...
na lekci
k dědečkovi
na nádraží
do banky
na letiště
na hokej
do klubu
do kina
k doktorce
do nemocnice
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na procházku
k babičce
Doplňte slova ve správném tvaru. Pozor na správné formy genitivu a akuzativu.
restaurace škola hospoda stadion divadlo
supermarket kino kavárna

káva balet fotbal pivo film večeře
lekce nákup

Chci pít pivo. Půjdu do hospody na pivo.
Chci vidět balet. Půjdu do divadla na balet.
Chci pít kávu. Půjdu do kavárny na kávu.
Chci vidět fotbal. Půjdu na stadion na fotbal.
Chci se učit anglicky. Půjdu do školy na lekci.
Chci jíst mexické jídlo. Půjdu do mexické restaurace na večeři.
Chci vidět nový film. Půjdu do kina na film.
Chci nakupovat. Půjdu do supermarketu na nákup.
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