
JAK SE ZEPTAT NA ZTRACENOU VĚC
Odkaz na výukové video

1

A2
Jazyková úroveň

1) mobil 2) peněženka 3) deštník 4) čepice 5) diář
6) taška 7) klíče  8) rukavice 9) šála  10) sako

1. Co to je? Spojte slova a obrázky.

a) 

f) 

b) 

g) 

c) 

h) 

d) 

ch)

e) 

i) 

2. Dívejte se na video, poslouchejte a odpovězte. Je to pravda?

1) Student se vrátil do školy, protože nejela tramvaj.    
2) Student si nechal ve škole mobil.       
3) Ve třídě jeho mobil není.        
4) Učitelka myslí, že mobil je na recepci.     
5) Student má lekci v 17:00.       

ANO NE

1) Aha, tak pardon, děkuju.         2) Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, ale asi jsem si tady nechal telefon.
3) Tak, to je všechno, mějte se hezky a uvidíme se ve čtvrtek.     4) Zkuste se zeptat na vrátnici, možná bude tam.
5) Hm, ale tady žádný telefon nebyl.        6) Na shledanou.

a) 

b) 
c) 

d) e) f) 

3. Co říkají? Přiřaďte repliky k obrázkům. Pak kontrolujte s videem.

http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=spolecnost---jak-se-zeptat-na-ztracenou-vec&hl=cs_CZ
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4. Dívejte se na video bez zvuku. Pak seřaďte dialog. Nakonec kontrolujte s videem.

Dobrý den.
Myslíte tenhle?
Děkuju moc.
A asi jsem si ve třídě nechal mobil.
Ano, to je on.
Já sem chodím do pěti na češtinu.

1.

5. Rozdělte slova.

tohle     deštník     klíče     sako     tyhle     taška     tenhle     mobil     
peněženka     čepice     tahle     sešit     rukavice     šála

on ona ono ony
mobil 

Příklad:
Omlouvám se, že ruším, 

asi jsem si tady nechal/a  

Myslíte  (tenhle, tuhle, tohle, tyhle)?

Ano, to je/jsou  (on, ona, ono, ony).

Omlouvám se, že ruším, 

asi jsem si tady nechal/a  

Myslíte   ?

Ano, to je/jsou  .

6. Doplňte a čtěte ve dvojici.

Pozor! Tahle peněženka (obrázek), čepice
Já jsem zapomněl/a  tuhle peněženku, čepici

Omlouvám se, že ruším, 

asi jsem si tady nechal/a  

Myslíte   ?

Ano, to je/jsou  .

Omlouvám se, že ruším, 

asi jsem si tady nechal/a  

Myslíte   ?

Ano, to je/jsou  .

tenhle
diář

on

7. Mluvte ve dvojici. Nechal/a jste si ve třídě...

http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=spolecnost---jak-se-zeptat-na-ztracenou-vec&hl=cs_CZ

