Lekce 27: Lidské tělo II. U doktora II
1. Tělo a tělesné orgány
2. Objednáváme se k lékaři
3. Zdravotní komplikace
4. Důležité výrazy a fráze
5. Test
1. Tělo a tělesné orgány
Co je to? Poslouchejte a opakujte.
Drawing of a human body with these numbers:
1. heart
2. stomach
3. lungs
4. bladder
5. intestine
6. kidneys
7. blood
8. brain
9. skin
10. liver
11. spleen
12. gall bladder

1. srdce 27_1_1
2. žaludek 27_1_2
3. plíce 27_1_3
4. močový měchýř 27_1_4
5. střevo 27_1_5
6. ledviny 27_1_6
7. krev 27_1_7
8. mozek 27_1_8
9. kůže 27_1_9
10. játra 27_1_10
11. slezina 27_1_11
12. žlučník 27_1_12

VŠIMNĚTE SI: Některé části těla a orgány nemají jednotné číslo, například: ústa, záda, jádra. Více o
pomnožných substantivech najdete zde. GG 10
Doplňte slova k obrázku.
krev
ledviny
mozek
kůže
plíce
srdce střevo žaludek
Same picture as above.

játra

žlučník

močový měchýř

slezina
1. srdce
2. žaludek
3. plíce
4. močový měchýř
5. střevo
6. ledviny
7. krev
8. mozek
9. kůže
10. játra
11. slezina
12. žlučník

Jaký je to orgán? Napište správně.
EPLÍC – plíce
ESDRC – srdce
VEKR – krev
ŮŽEK – kůže
KEDLAŽU – žaludek
VINYLDE – ledviny
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Jak se to píše?
pl i / í ce
žlučn ý /í k
ž a / á ludek
srd ce / če
ledv i / í ny
k u / ů že
močov ý /í měch ý/í ř
Jaký tělesný systém vidíte na obrázku? Doplňte.
A picture like this, no incriptions, just numbers:
dýchací soustava
kosterní soustava
nervová soustava
svalová soustava
trávící soustava
oběhová soustava

1. oběhová soustava
2. nervová soustava
3. dýchací soustava
4. trávící soustava
5. kosterní soustava
6. svalová soustava

Spojte odborné termíny a substantiva, ze kterých jsou odvozené.
dýchací soustava
kosterní soustava
nervová soustava
svalová soustava
trávící soustava
oběhová soustava

trávení
nerv
sval
oběh
dech
kost

dech
kost
nerv
sval
trávení
oběh

2. Objednáváme se k lékaři
T_27_2 Kam telefonuje Hana Dvořáková? Poslouchejte a vyberte, co je správně.
A young woman on the phone.

Hana telefonuje
na ortopedii

k dětské doktorce

Co je/není pravda?
Hana telefonuje do laboratoře.
Na odběr krve se musí objednat.
Do laboratoře může přijít mezi 7:00 a 9:00.
Ráno před odběrem krve může jíst.

do laboratoře

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

Spojte. Pak kontrolujte poslechem. 27_2
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Můžete mě přepojit
Chtěla bych se objednat na
Na odběr se nemusíte
Můžete přijít mezi sedmou
Nejezte, musíte

přijít nalačno.
odběr krve.
do laboratoře?
objednat.
a devátou.

do laboratoře?
odběr krve.
objednat.
a devátou.
přijít nalačno.

T_27_3 Kam telefonuje paní Navrátilová?
A young nurse in doctor’s office on the phone.

Paní Navrátilová telefonuje
na ortopedii.

k dětské doktorce.

do laboratoře.

VŠIMNĚTE SI: Slovesa přepojit, přijít, přijet, přinést mají prefixy. Prefixy můžou modifikovat nebo
zcela měnit význam slov. Více o významu prefixů najdete zde. GG 21
27_3 Doplňte. Pak kontrolujte poslechem.
od osmi

moč

ledviny

se objednat

břicho

teplotu

Zdravotní sestra: Ordinace doktorky Chalupové.
Paní Navrátilová: Dobrý den, tady Navrátilová. Sestřičko, syna už dva dny bolí břicho i záda. Od
neděle má teplotu. Asi ho zase trápí ledviny. Můžeme se objednat?
Zdravotní sestra: Chcete přijet hned zítra ráno? Paní doktorka je tady od osmi.
Paní Navrátilová: Určitě. Děkuju moc.
Zdravotní sestra: A přineste s sebou ranní moč. Jak se syn jmenuje a jaký je ročník narození?
Paní Navrátilová: Aleš Navrátil, 2007.
Zdravotní sestra: Dobře. Tak na shledanou.
Paní Navrátilová: Na shledanou.
Označte, co říká zdravotní sestra a co maminka.
To be filled in in any order.
Aleš Navrátil.
A jak se syn jmenuje?
Přineste s sebou ranní moč.
Od neděle má
teplotu. Syna už dva dny bolí břicho a záda.
Paní doktorka je tady od osmi.
Asi ho zase trápí ledviny.
Chcete přijet zítra ráno?
Můžeme se objednat?
Ordinace doktorky Chalupové.
zdravotní sestra
A jak se syn jmenuje?
Přineste s sebou ranní moč.
Paní doktorka je tady od osmi.
Chcete přijet zítra ráno?
Ordinace doktorky Chalupové.

maminka
Aleš Navrátil.
Syna už dva dny bolí břicho a záda.
Asi ho zase trápí ledviny.
Můžeme se objednat?
Od neděle má teplotu.

T_27_4 Kam telefonuje pacient?
Middle aged man on the phone.

Petr Janák telefonuje
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na kožní.

do laboratoře.

k dětské doktorce.

Označte správnou možnost.
Dobrý den, haló/tady/jsem Petr Janák.
Můžu se přijít/jet/objednat na vyšetření?
Tento týden ve středu bohužel nemůžu/nesmím/musím.
Můžete přijít/jet/objednat v 8 ráno?
Ještě jednou vaše ráno/ano/jméno?
27_5 Doplňte i, í, y nebo ý. Pak kontrolujte poslechem a opakujte.
They will need Czech letters here.
Můžete mě přepoj i t? 27_5_2
Chtěla b y ch se objednat. 27_5_3
Př í št í středu nemůžu. 27_5_4
Můžu př i j í t za týden. 27_5_5
Syna bol í břicho. 27_5_6

3. Zdravotní komplikace
T_27_6_1-5 Poslouchejte 5 dialogů. Jaký orgán se objevuje v dialogu?
žaludek

kůže

krev

Dialog 1 T_27_6_1
Dialog 2 T_27_6_2
Dialog 3 T_27_6_3
Dialog 4 T_27_6_4
Dialog 5 T_27_6_5

plíce

ledviny

krev
plíce
žaludek
ledviny
kůže

Poslouchejte 5 dialogů ještě jednou. Jaký má kdo problém?
Má kašel.

Má vyrážku.

Zvrací.

Točí se mu hlava.

Trápí ho ledviny.

Točí se mu hlava.
Má kašel.
Zvrací.
Trápí ho ledviny.
Má vyrážku.

Dialog 1 T_27_6_1
Dialog 2 T_27_6_2
Dialog 3 T_27_6_3
Dialog 4 T_27_6_4
Dialog 5 T_27_6_5

Podívejte se na obrázky. Jaký má kdo problém?
Má křeče v žaludku.

Bolí ho záda.

Kašle.

Add spinning –
arrow around
head

Bolí ho záda.

Točí se jí
hlava.

Kašle.

Má vyrážku.

Zvrací. Točí se jí hlava.

Irritated skin
(rash)

Person
throwing up

Má vyrážku.

Zvrací.

Má křeče
v žaludku.

Jak se to píše? Doplňte.
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Točí se jí hl a v a .
Má křeče v ža l u d ku.
Bolí ho z á d a.
Zv r ac í.
Má vyrá ž ku.
Ka š le.
27_6_1-5 Poslouchejte 5 dialogů ještě jednou. Doplňte typické fráze, které říká doktor nebo
pacient.
není

špatně

Markovi

dcera ho

teplotu

plíce

Není vám špatně?
Ty plíce se mi nelíbí.
Haně není dobře.
Synovi je už dva špatně a od neděle má teplotu.
Asi ho zase trápí ledviny.
Uděláme Markovi rentgen.
Dcera má na břiše vyrážku.
GRAMATIKA: Některá substantiva existují i v singuláru, ale používáme je velmi často pouze v plurálu,
například: plíce, vlasy.
T_27_7 Anežka je s tatínkem u doktora na ORL. Poslouchejte. Kdo ji na ORL poslal?
A young father and his little daughter at the
doctor’s.

Na ORL poslala Anežku
alergoložka/dětská doktorka.

GRAMATIKA: Porovnejte:
Anežce je špatně.
Anežku bolí hlava.
Tyto věty jsou tzv. objektové konstrukce s dativem a akuzativem. Více o nich najdete zde. GG 23.
Co je/není pravda?
Anežku bolí hlava.
Anežka má hodně energie.
Anežka má taky rýmu.
Anežce dělali krevní testy.
Pan doktor se Anežce podívá do krku.

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

Doplňte tabulku.
maminka
Nominativ
Dativ
Akuzativ

tatínka

maminku

tatínkovi

mamince

Maminka je nemocná.
Mamince je špatně.
Maminku bolí hlava.

tatínek

Tatínek je nemocný.
Tatínkovi je špatně.
Tatínka bolí břicho.

Nominativ, akuzativ, nebo dativ? Vyberte správnou možnost.
Syn/syna bolí břicho.
Dcera/dceru zvrací.
Syn/syna má křeče v žaludku.
Hana/Hanu nemůže jíst.
Marek/Marka trápí ledviny.
Hana/Haně není dobře.
Syn/synovi je špatně.
Nominativ, akuzativ, nebo dativ? Doplňte Petr/Petra/Petrovi.
Petra bolí břicho.
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Petr zvrací.
Petr má křeče v žaludku.
Petr nemůže jíst.
Petrovi je špatně.
GRAMATIKA: Více o použití dativu najdete zde. GG 7. 3Tabulku dativu singuláru najdete zde. GG 7.
3. 1
Procvičujte slovesa s dativem. Označte, co je správně.
Uděláme Martin/Martina/Martinovi rentgen.
Anežka/Anežce/Anežku brali krev.
Telefonuju maminka/mamince/maminku.
Píšu email bratr/bratra/bratrovi.
Poslala nás k ortoped/ortopedovi/ortopeda.
Koupil jsem dárek babička/babičce/babičku.
Zítra se objednám k doktorce/doktorku/doktorka.
Zdravotní sestra telefonuje pacient/pacienta/pacientovi.
Doktorka píše pacientka/pacientce/pacientku recept.
Procvičujte slovesa s dativem. Doplňte správnou formu slova v závorce.
Uděláme (Martin) Martinovi rentgen.
(Anežka) Anežce brali krev.
Telefonuju (maminka) mamince.
Píšu email (bratr) bratrovi.
Poslala nás k (ortoped) ortopedovi.
Zítra se objednám k (doktorka) doktorce.
Koupil jsem dárek (babička) babičce.
Sestřička telefonuje (pacient) pacientovi.
Nominativ, akuzativ, nebo dativ? Doplňte Hana/Hanu/Haně.
Hanu bolí břicho.
Hana zvrací.
Hana má křeče v žaludku.
Hana nemůže jíst.
Haně je špatně.

4. Důležité výrazy a fráze
Dcera na zádech a na břiše vyrážku.
Dýchejte zhluboka.
Jaký je ročník narození?
Musíte jít na odběr krve.
Musíte přijít nalačno.
Můžu se objednat na vyšetření?
Pacient má křeče.
Pacient zvrací.
Synovi je už dva špatně a od neděle má teplotu.
Točí se mi hlava.
Trápí mě ledviny.
Uděláme mu rentgen.
Zítra přineste s sebou ranní moč.

5. Test
Doplňte slova k obrázku.
krev
játra
ledviny
střevo žaludek

kůže močový měchýř
slezina
mozek

žlučník

plíce

srdce
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Same picture with organs as at the start.

1. srdce
2. žaludek
3. plíce
4. močový měchýř
5. střevo
6. ledviny
7. krev
8. mozek
9. kůže
10. játra
11. slezina
12. žlučník

Seřaďte dialog.
Dobrý den, tady Navrátilová. Dcera má nějakou vyrážku. Můžeme se objednat na vyšetření?
Dobře. Tak na shledanou.
Chcete přijet zítra ráno? Paní doktorka je tady od osmi.
To bohužel nemůžeme. Nemáte volno ve čtvrtek?
Ano, hodí. Děkuju.
Ve čtvrtek jsme tady odpoledne. Hodí se vám to ve 4?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobrý den, tady Navrátilová. Dcera má nějakou vyrážku. Můžeme se objednat na
vyšetření?
Chcete přijet zítra ráno? Paní doktorka je tady od osmi.
Zítra bohužel nemůžeme. Nemáte volno ve čtvrtek?
Ve čtvrtek jsme tady odpoledne. Hodí se vám to ve 4?
Ano, hodí. Děkuju.
Dobře. Tak na shledanou.

Spojte fráze s podobným významem.
krevní test
to se mi nehodí odběr krve
nesmíte jíst
jak se jmenujete musíte přijít nalačno
nemusíte se objednat
musíte přijít nalačno můžete přijít, kdy chcete
bohužel nemůžu
odběr krve to se mi nehodí
vaše jméno
můžete přijít, kdy chcete jak se jmenujete
je mu špatně
má málo energie není mu dobře
je unavený
není mu dobře má málo energie
Doplňte.
Add spinning –
arrow around
head

Bolí ho záda.

Točí se jí
hlava.

Irritated skin
(rash)

K a š l e.

Má v y r á ž ku.

Person
throwing up

Má r ý m u.

Z v r a cí.

Nominativ, akuzativ, nebo dativ? Vyberte správnou možnost.
Maminka / tatínka bolí břicho.
Syn / dceru zvrací.
Syn / dceru má křeče v žaludku.
Syna / dcera nemůže jíst.
Synovi / dceru je špatně.
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Má křeče
v žaludku.

Dcera / syna má vyrážku.
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