
CO DĚLÁM, KDYŽ MÁM VOLNO?

Pondělí V pondělí čtu komiks.

Úterý V úterý hraju fotbal.

Středa Ve středu hraju na piano.

Čtvrtek Ve čtvrtek poslouchám hudbu.

Pátek V pátek mám karate.

Sobota V sobotu jdu na oslavu.

Neděle V neděli dělám úkoly.
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Říkej Čtu Jdu Hraju
komiks do školy fotbal
časopis do ZOO tenis
knížku na oslavu na piano

Všimni si

knížka oslava hudba
čtu knížku jdu na oslavu poslouchám hudbu

Hraješ na Ne, hraju
kytaru? na piano.

Hraju dobře na kytaru. Hraješ taky?
Ne, ....................................................

David hraje na počítači.
Rád hraje počítačové hry.
Taky rád / ráda hraješ
na počítači počítačové hry?
...............................................
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Doplň

Co děláš, když máš volno?

V pondělí ....................................
....................................

V úterý ....................................
....................................

Ve středu ....................................
....................................

Ve čtvrtek ....................................
....................................

V pátek ....................................
....................................

V sobotu ....................................
....................................

V neděli ....................................
....................................

Co dělá odpoledne tvůj kamarád?

(čte ..., píše ..., dělá ..., poslouchá ..., má ..., hraje ..., 
jde ...)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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učím se
píšu úkoly
čtu knížku
mám balet
hraju tenis
hraju na kytaru
jdu do ZOO
..................
..................
..................
..................
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MÁM RÁD / RÁDA SPORT

Co dělám, když mám volno? Hodně věcí. Mám rád 
sport. Hraju fotbal a tenis. Taky rád plavu a lyžuju.

Můj kamarád Adam taky rád hraje fotbal, plave 
a lyžuje. Tenis nehraje, ale hraje florbal. Je moc dobrý.
Já a Adam spolu často hrajeme ping-pong.

Moje kamarádka Lin nemá sport ráda. Hraje na piano
a na kytaru. Ráda zpívá a poslouchá hudbu.

Doplň

Plave     Lyžuje Tenis   Florbal Piano
ADAM
LIN
JÁ

Co děláš ty, když máš volno?
Máš rád / ráda sport?
Máš rád / ráda hudbu?
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Ptej se Co odpovídá kamarád?

Zpíváš rád / ráda? ......................................
Zpíváte ve škole? ......................................
Posloucháš ten nový hit? ......................................
Děláš úkoly večer? ......................................
Čteš rád / ráda? ......................................
Píšeš úkol na počítači? ......................................
Hraješ florbal? ......................................
Hraješ počítačovou hru? ......................................
Plaveš dobře? ......................................

Doplň

V úterý odpoledne ............ volno, není vyučování. 
Obědvám a potom ............ domů. Doma odpočívám,
............ na seriál. V pět hodin ............ ping-pong. 
Ping-pong ............ dobře. Rád taky ............ .

Jdu na návštěvu k Adamovi.

Kam jdeš? Jdu k babičce. Jdu k dědovi.
Jdu k Adéle. Jdu k Adamovi.
Jdu k Lin. Jdu k Hansovi.
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Doplň Co dělá Nuri, Adam ...?

Nuri .......... Lucie .......... Lin ..........
Adam .......... Hans ..........

Odpověz

Co dělá David, když
má volno?
Sportuje?
Hraje na kytaru?
Dívá se na televizi?
Co tedy dělá?
...................................

Doplň osobu „já, ty, on, my, vy, oni“

...... jedu ...... jedeš ...... jede

...... jedeme ...... jedete ...... jedou

Když máme o víkendu volno, jedeme do Německa.
o víkendu = v sobotu a v neděli

Lekce 13:  VOLNÝ ČAS

30Harry Putz Publisher



KAM JEDEŠ O VÍKENDU?

Kam jedeš o víkendu? Kam jedete o víkendu?
Jedu na výlet do Prahy. Jedeme na návštěvu

k babičce.

jede na kole (ted’) jede na skatu (ted’)
jezdí na kole (často) jezdí na skatu (často)

(na skateboardu)

Co je dobře? Spoj

Jdu ... Lin jde ... Jedu ... Hans jede ...

domů do ZOO na oslavu

do školy do obchodu do kina

na fotbal na výlet na návštěvu

do Prahy do Německa
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na jaře v létě na podzim v zimě

Na jaře jezdíme na chatu.
V létě jezdíme na tábor.
V zimě jezdíme na hory a lyžujeme.

Ptej se kamaráda

Co děláš v létě? ...........................................
Co děláš v zimě? ...........................................
Kam jezdíte v létě? ...........................................
Kdy lyžuješ? ...........................................

Doplň
Zítra jedu .............................. na kole
O víkendu jedeme ............... do Prahy
Adam jezdí rád .................... na skatu
Lin jezdí ráda ....................... do Německa

Jdeš už spát?    Ano, jsem unavená.
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VÍKEND

Mám ráda víkend. O víkendu není škola a já mám volno.
V sobotu dlouho spím, dlouho snídám a potom jdu do 
města nakupovat. Líbí se mi obchody, nakupuju ráda.  
Odpoledne mám balet, jezdím tam já a moje kamarádka 
Tereza. Večer jdu k Tereze na návštěvu, povídáme si a 
posloucháme písničky na YouTube. V neděli doma vstá-
váme brzo, jezdíme na výlet nebo sportujeme ve městě
- bratr jezdí na skatu, já na kole a máma a táta spolu 
hrajou tenis.

Je to dobře?

Nemám ráda víkend. ANO / NE
V sobotu vstávám brzo. ANO / NE
V sobotu jdu do města. ANO / NE
Mám ráda obchody. ANO / NE
Já a Tereza máme odpoledne balet. ANO / NE
Já a Tereza jsme večer ve městě. ANO / NE
V neděli dlouho spím. ANO / NE
V neděli jezdím na kole. ANO / NE

Kam jdeš? Jdu k Tereze.
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SLOVESA TYPU DĚLAT
(slovesa na -at)

JÁ dělám nedělám
TY děláš neděláš
ON, ONA, ONO dělá nedělá

MY děláme neděláme
VY děláte neděláte
ONI, ONY, ONA dělají nedělají

Další slovesa: mít (já mám, ty máš ...), obědvat, vstávat, snídat,
čekat, poslouchat, dívat se, zpívat, odpočívat,
běhat, oblékat se, povídat si,
.................................................................................

Doplň tvar sloves

běhat nezpívat mít

já ..................... ...................... ................
ty ..................... ...................... ................
on, ona ..................... ...................... ................
my ..................... ...................... ................
vy ..................... ...................... ................
oni ..................... ...................... ................

Doplň osobu „já, ty on, my, vy, oni“

..... obědvám ...... nemáš ..... děkuju

..... nezpívají ...... fotografuje ..... jezdí

..... kupujete ...... se díváme ..... vstávám
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