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1. Nechceš přijet?
Ilona a Judith jsou kamarádky. Ilona je z Maďarska a momentálně studuje v Praze. Judith
studuje ve Vídni. Ilona píše email Judith a chce ji pozvat na návštěvu do Prahy. Čtěte email.
Vyberte, co je správně.
Female student typing at a
laptop.
Kde může Judith bydlet?
v hotelu

v penzionu

u Ilony

The graphics of the following text should look like an e-mail.
Ahoj Judith,
moc tě zdravím. Konečně mám čas napsat ti email. Začátek semestru byl hodně náročný, ale teď už
jsem tady dva měsíce, mám české kamarády, znám Prahu a taky umím trochu česky. Moc se mi tady
líbí a chci tě pozvat na návštěvu. Vím, že v dubnu máte velikonoční prázdniny, nechceš přijet?
V Praze je teď na jaře moc hezky. Bude se ti tady taky líbit.
Už plánuju, co budeme dělat: První den nebo dva můžeme být v Praze. Nejdřív ti ukážu památky a
centrum města. Večer můžeme jít do baru nebo na diskotéku. Mají tady moc dobré pivo a je levné!
Znám jednu výbornou hospodu, dobře tam vaří, často tam chodím na typické české jídlo.
Potom musíš vidět Český Krumlov, to je nádherné město. Pak můžeme jet taky do Plzně, do Brna
nebo do Hradce Králové, tam je taky moc hezky. Vím, že máš ráda hrady a zámky - když budeš chtít,
můžeme jet vlakem třeba na Karlštejn. Česká republika je malá, všechno je blízko.
Můžeš bydlet u mě, moje spolubydlící na Velikonoce odjede, tak budu mít volný pokoj. Hotely a
penziony jsou v Praze dost drahé.
Z Vídně můžeš jet autobusem nebo vlakem. Autobus jezdí několikrát za den a cesta trvá asi 5 hodin.
Počkám na tebe u východu z nádraží.
Tak mi prosím napiš, kdy chceš přijet a odjet a co chceš dělat, a já všechno naplánuju.
Měj se hezky, těším se!
Ilona
VŠIMNĚTE SI: Můžeš bydlet u mě. = Můžeš bydlet v mém bytě.
Pamatujte si:
u mě = v mém bytě, domě
u nás = 1. v našem bytě, domě 2. v naší zemi
GRAMATIKA: Pozorujte: Tak mi prosím tě napiš, kdy chceš přijet a odjet... Slovesa jít, jet, letět (ale i
mnoho dalších českých sloves) se často používají s prefixy, které modifikují nebo mění jejich význam.
O významech prefixů více zde. GG 21
Co je/není pravda?
Ilona je v Praze od dubna.
ANO/NE
Ilona zná Prahu a má české kamarády. ANO/NE
Ilona ví, kde dobře vaří.
ANO/NE
Judith ráda jezdí na výlet na hrad.
ANO/NE
Autobus z Vídně jezdí jednou za den. ANO/NE
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Ilona chce vědět, kdy Judith přijede.

ANO/NE

GRAMATIKA: Porovnejte:
Můžu jet autobusem. Judith jede autobusem. Můžeme jít do baru.
x
Ráda jezdí autobusem. Autobus jezdí několikrát za den. Často tam chodím.
Slovesa jít a jet vyjadřují jednorázový děj v konkrétním čase (teď, v 6 hodin, večer…). Slovesa jezdit a
chodit vyjadřují opakovaný děj. Více o slovesech pohybu najdete zde. GG 20.12
13_1 Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slovesa do tabulky.
chodit, chodím 13_1_1

letět, létám 13_1_3

jezdit, jezdím 13_1_2

Konkrétní čas
jít, jdu
jet, jedu
letět, ketím

Opakovaný děj
chodit, chodím
jezdit, jezdím
letět, létám

Vyberte správnou možnost.
Dneska večer jdu / chodím do divadla.
Často jdeme / chodíme do kina.
Nikdy nejedou / nejezdí taxíkem.
Jak často jezdíš / jedeš na dovolenou?
Jana jde / chodí do knihovny každý den.
Petr je nemocný, dneska nejde / nechodí do práce.
Rádi jedeme / jezdíme vlakem.
Včera ráno nejela / nejezdila tramvaj.
Tvořte fráze typické pro pozvání na návštěvu. Spojte.
Ahoj, moc tě
přijet na návštěvu? zdravím.
Nechceš
zdravím. přijet na návštěvu?
Je tady
několikrát za den. moc hezky.
Znám jednu
máte prázdniny. výbornou hospodu.
Autobus jezdí
chceš přijet a odjet. několikrát za den.
Cesta
výbornou hospodu.trvá 5 hodin.
Vím, že
těším se. máte prázdniny.
Napiš, kdy
moc hezky. chceš přijet a odjet.
Počkám u východu
trvá 5 hodin. z nádraží.
Měj se hezky,
z nádraží. těším se.
GRAMATIKA: Slovesa znát, vědět a umět se používají v různých kontextech:
Sloveso znát se používá ve spojitosti s přímým objektem (v akuzativu), například: Znám výbornou
hospodu.
Sloveso vědět se používá ve spojitosti se spojkou že a zájmeny kdo/kde/kdy/proč…, například Vím,
že máš ráda hrady nebo se zájmenem to, například Vím to.
Sloveso umět se používá ve spojitosti s nějakou schopností nebo dovedností (v infinitivu), například
Umím plavat. Neumím vařit. Také se používá ve spojitosti s jazyky, například Umím česky.
Znám, umím, nebo vím? Doplňte, co je správně.
znám

znám

umím

umím

vím

vím

znám

vím

Znám výborný klub.
Umím vařit.
Vím, kde je nádraží.
Vím, že máš ráda Prahu.
Umím hrát na kytaru.
Znám Prahu dobře.
Znám Českou republiku.
Vím, kdy jede autobus.
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Znát, vědět, nebo umět? Napište správné formy sloves.
(vy) – vědět: Víte, kde je hotel?
(ty) – znát: Znáš Londýn?
(on) – vědět: Ví, kdy pracujeme.
(ona) – umět: Umí hrát tenis.
(my) – znát: Známe adresu.
(my) – vědět: Víme, kolik stojí hotel.
(já) – umět: Umím česky.

2. Na nádraží a na letišti
13_2 Tyto výrazy vidíme nebo slyšíme, když cestujeme, například na nádraží, na letišti, v
autobusu, v tramvaji nebo v metru. Poslouchejte a opakujte.
PŘÍLET
13_2_1

ODLET
13_2_2

PŘÍJEZD
13_2_3

ODJEZD
13_2_4

VCHOD
13_2_5

VÝCHOD
13_2_6

PŘECHOD
13_2_7

PODCHOD
13_2_8

NÁSTUP
13_2_9

VÝSTUP
13_2_10

PŘESTUP
13_2_13

NÁSTUPIŠTĚ
13_2_12

KOLEJ
13_2_13

ČEKÁRNA
13_2_14

ZTRÁTY A NÁLEZY
13_2_15

ÚSCHOVNA
ZAVAZADEL
13_2_16

GRAMATIKA: Všimněte si podtržených prefixů. O významech prefixů více zde. GG 21
Co je to? Doplňte. Symbols like at airport or station.
PŘESTUP
VÝCHOD PODCHOD

VCHOD

INFORMACE

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL

subway(underpass)

VÝCHOD

VCHOD

baggage room

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL

PODCHOD

transfer (from one line to
another)

INFORMACE

PŘESTUP

Jaký je to nápis? Napište správně.
ODPCHOD – podchod
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PETUŘSP – přestup
JOLEK – kolej
SVTÝUP – výstup
ZODJDE – odjezd
NPÁSIŠTUTĚ – nástupiště
MINAFCORE – informace
13_3 Kde slyšíte toto hlášení? V tramvaji, v metru, na nádraží, nebo na letišti?
13_3_1 Hlášení 1
v tramvaji

v metru

na nádraží

na letišti

v metru

na nádraží

na letišti

v metru

na nádraží

na letišti

v metru

na nádraží

na letišti

13_3_2 Hlášení 2
v tramvaji
13_3_3 Hlášení 3
v tramvaji
13_3_4 Hlášení 4
v tramvaji

13_3 Poslouchejte hlášení ještě jednou. Vyberte, co slyšíte.
13_3_1
13_3_2
13_3_3
13_3_4
Rychlík z Bukurešti přijede na nástupiště číslo 6 / 7 / 8.
Muzeum je přestupní stanice na linku A / B / C.
Cestující musí přestoupit na autobus / tramvaj / metro 25X.
Cestující do Moskvy musí jít k přepážce číslo C9 / C10 / D9.
13_4 Alice chce jet na návštěvu ke kamarádce do Hradce Králové. Je u pokladny na nádraží a
kupuje lístek. O čem mluví? Poslouchejte a opakujte.
A girl buying a ticket at a ticket office
Czech Express p. 22

bus station platform

aisle (rows of seats) in
a bus

a window at a bus

nástupiště 13_4_1

ulička 13_4_2

okno 13_4_3

karta 13_4_4

T_13_5 Alice mluví s pokladní. Poslouchejte dialog. Vyberte, co slyšíte.
A girl buying a ticket at a ticket office
(same as above)
Alice chce jet autobusem
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ráno

odpoledne

v noci

dvacet

dvacet dva

Autobus jede z nástupiště
dva

13_5 Poslouchejte dialog ještě jednou. Doplňte čísla.
Dobrý den, jednou do Hradce Králové na příští pondělí.
A v kolik hodin?
V 7:30.
Jenom tam, nebo zpáteční?
Jenom tam.
A chcete to k oknu, nebo do uličky?
Prosím?
Chcete to k oknu, nebo do uličky?
K oknu.
Takže jeden dospělý, Hradec Králové, v pondělí 9. května v 7:30.
Ano, děkuju.
170 korun.
Můžu platit kartou?
Ano.
A z jakého to jede nástupiště?
22.
Děkuju. Na shledanou.
VŠIMNĚTE SI: Platit kartou. x Platit hotově.
13_5 Poslouchejte dialog ještě jednou. Co je/není pravda?
Alice chce lístek na cestu do Hradce a zpátky.
Alice chce sedět u okna.
Alice cestuje sama.
Alice platí hotově.

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

Co říkáte, když si kupujete jízdenku? Co říká pokladní? Doplňte otázky.
kartou

k oknu

nástupiště

tam

kolik

V kolik hodin jede autobus? – V 7:30.
Jenom tam, nebo zpáteční? – Zpáteční, prosím.
Můžu platit kartou? – Ano, můžete.
Chcete k oknu, nebo do uličky? – Do uličky.
Z jakého nástupiště jede autobus? – 22.
Více o významech prefixů najdete zde. GG 20. 9
13_6 Doplňte slovesa s prefixy. Kontrolujte poslechem.
odejít

13_6_1 jít
13_6_2 jet
13_6_3 letět

přijet

odletět odjet
PŘIpřijít
přijet
přiletět

ODodejít
odjet
odletět

Doplňte tabulku.
They will need Czech letters here.
PŘIJÍT

ODEJÍT

PŘIJET

ODJET

PŘILETĚT

ODLETĚT
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přijdu
přijdeš
přijde
přijdeme
přijdete
přijdou

já
ty
on, ona, to
my
vy
oni

odejdu
odejdeš
odejde
odejdeme
odejdete
odejdou

přijedu
přijedeš
přijede
přijedeme
přijedete
přijedou

odjedu
odjedeš
odjede
odjedeme
odjedete
odjedou

přiletím
přiletíš
přiletí
přiletíme
přiletíte
přiletí

odletím
odletíš
odletí
odletíme
odletíte
odletí

VŠIMNĚTE SI: Slovesa přijít, odejít, přijet, odjet, přiletět a odletět jsou perfektivní a jejich formy, které
vypadají jako prézentní, vyjadřují budoucí čas. Více o perfektivních slovesech najdete zde. GG 20. 9
13_7 Poslouchejte hlášení. Označte, co slyšíte.
13_7_1 Vlak z Ostravy přijede/odjede v 17. 20/17. 19.
13_7_2 Autobus do Hradce Králové přijede/odjede v 8. 30/7. 30.
13_7_3 Letadlo z Moskvy přiletí/odletí ve 12. 19/22. 45.
13_7_4 Příští metro přijede/odjede v 16. 10/15. 09.
13_7_5 Letadlo do Madridu přiletí/odletí v 10. 15/11. 15.
13_7_6 Autobus z Brna přijede/odjede za 10 minut, to znamená v 9. 30/7. 40.
Doplňte správné formy sloves v minulém čase.
odjelo

odletělo

přišel

odešel

přijel

odjel

přišla

Učitel (přijít) přišel do školy.
Pan doktor teď (odejít) odešel.
Autobus (přijet) přijel pozdě.
Letadlo (odletět) odletělo včas.
Vlak tady není, už (odjet) odjel.
Metro teď (odjet) odjelo, další přijede za tři minuty.
Sestra (přijít) přišla domů pozdě v noci.
GRAMATIKA: Slovesa přijít a odejít mají v minulém čase nepravidelné formy (podobně jako sloveso
jít):
Více o pravidlech pro tvoření minulého času najdete zde. GG 20. 2

3. Komplikace na cestě
13_8 Poslouchejte dva dialogy. Jaký má kdo problém?
Dialog 1 13_8_1
Eva ztratila
peníze

kufr

telefon

rychlík z Prahy nejel

rychlík měl zpoždění

Dialog 2 13_8_2
Petr nestihl vlak, protože
šel na procházku

13_8_1 Poslouchejte dialog 1 ještě jednou. Co je/není pravda?
Eva přiletěla do Amsterdamu / z Amsterdamu.
Musí jít pro formulář k přepážce / k pokladně.
Eva může /musí zavolat na letiště.
Informace o kufru může najít na internetu / u přepážky.
Najít kufr většinou trvá pět dní / pár dní.
Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova do textu.
They will repeat these words first and then they should drag them into the text.
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trvat 13_9_1
většinou 13_9_2
vyplňte 13_9_3
zavolat 13_9_4
zjistit 13_9_5
ztráty a nálezy 13_9_6
ztratil se 13_9_7
Dobrý den, přiletěla jsem letadlem z Amsterdamu a ztratil se mi kufr. Co mám dělat?
Musíte jít k přepážce ztráty a nálezy. Tam vám dají formulář a informace.
Dobrý den, přiletěla jsem z Amsterdamu a ztratil se mi kufr.
Tady je protokol o ztrátě zavazadla. Ten vyplňte. My vás pak budeme kontaktovat, nebo si můžete
zavolat. Taky se to dá zjistit na internetu.
Jak dlouho to bude trvat?
To já nevím, ale většinou to trvá jen pár dní.
13_8_2 Poslouchejte dialog 2 ještě jednou: Spojte věty.
Kde můžu přestoupit
Vlak právě
Rychlík má
Další jede za
Tamhle je
Můžete si dát batoh

zpoždění. na vlak do Kutné Hory?
hodinu. odjel.
na vlak do Kutné Hory? zpoždění.
odjel. hodinu.
do úschovny. čekárna.
čekárna. do úschovny.

Adriana je na nádraží. Doplňte do textu slovesa.
zpoždění

přestoupit

odjel

přijede

jít

dva

Adriana: Dobrý den, prosím vás, kde můžu přestoupit na vlak do Kutné Hory?
Paní: Na nástupišti číslo dva. Ale vlak do Kutné Hory právě odjel.
Adriana:To je smůla! Přijela jsem rychlíkem z Prahy, ale měl zpoždění, a tak mi tenhle vlak ujel.
Myslela jsem, že ten vlak na rychlík z Prahy čeká, i když má trochu zpoždění.
Paní: Ne, nečeká. Musíte počkat na další. Přijede za hodinu. Tamhle je čekárna, nebo si můžete dát
batoh do úschovny a jít na procházku.
Adriana: Tak děkuju, na shledanou.

4. Důležité výrazy a fráze
Ahoj, moc tě zdravím.
Autobus jede z nástupiště 22.
Autobus jezdí několikrát denně.
Cesta trvá 5 hodin.
Dám si batoh/kufr do úschovny.
Dobrý den, jednou (lístek) do…
Jak dlouho to bude trvat?
Jenom tam, nebo zpáteční?
K oknu, nebo do uličky?
Musíte jít k přepážce ztráty a nálezy.
Musíte počkat.
Můžeš bydlet u mě.
Můžu platit kartou?
Napiš, kdy chceš přijet a odjet.
Počkám na tebe v/na/u…
Přestoupím na vlak do…
Rychlík má zpoždění.
To je smůla!
Umím česky.
Vím, kde je nádraží.
Z jakého nástupiště to jede?
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Znám Prahu.
Ztratil se mi…

5. Test
Znát, vědět, nebo umět? Vyberte, co je správně.
Markus zná / ví / umí Krakow.
Andrea zná / ví / umí německy.
Ashley zná / ví / umí, kdy jede vlak.
Každý den jdu / chodím do knihovny.
Dneska jedeme / jezdíme na festival do Kutné Hory.
Ráda jedu / jezdím autobusem.
Nerad jdu /chodím pěšky.
Doplňte konjugaci sloves pohybu s prefixy.
přijedete
přijedeme
přijdete
odejdeš
přijedeš
PŘIJÍT
přijdu
přijdeš
přijde
přijdeme
přijdete
přijdou

odjedete

přijdeš

odejdete

odjedeš

přijdeme

odejdeme

ODEJÍT
odejdu
odejdeš
odejde
odejdeme
odejdete
odejdou

odjedeme

PŘIJET
přijedu
přijedeš
přijede
přijedeme
přijedete
přijedou

ODJET
odjedu
odjedeš
odjede
odjedeme
odjedete
odjedou

Kde můžete slyšet věty? Doplňte.
pokladna

ztráty a nálezy

čekárna

informace

Prosím vás, kdy
jede v pátek vlak do
Plzně? A z jakého
nástupiště?

Dobrý den, přiletěla jsem
z Amsterdamu a ztratila
jsem kufr.

Prosím zpáteční lístek
do Hradce Králové.

Nestihla jsem vlak.
Musím hodinu čekat.

informace

ztráty a nálezy

pokladna

čekárna

Co vidíte na nádraží nebo na letišti? Doplňte nápisy.
místo, kde kupujeme lístky – POKLADNA
místo, kam můžeme dát batoh nebo kufr – ÚSCHOVNA
místo, kde čekáme na vlak – ČEKÁRNA
místo, kam jdete, když jste ztratili telefon, svetr, brýle... – ZTRÁTY A NÁLEZY
vlak přijede pozdě – vlak má ZPOŽDĚNÍ
Doplňte správné prepozice.
Dneska odpoledne jedu do Ostravy.
Musím přestoupit v Brně.
Vlak jede za hodinu.
Batoh si můžete dát do úschovny.
Můžete čekat v čekárně.
Barbora přijede z Prahy domů.
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