
MĚSTO VESNICE

Kde bydlíš?
Bydlím na vesnici / ve městě.
Bydlím v domě, v bytě, v ubytovně, v paneláku.
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JAKÝ JE VÁŠ DŮM?

Náš dům je: vysoký x nízký
starý x nový
veliký x malý
opravený x rozbitý
hezký x ošklivý
barevný x šedý

Má váš dům zahradu?
Ano, má. x Ne, nemá.

NÁŠ DŮM

Náš dům má:    střechu, okna, dveře, komín, zahradu,
garáž, plot, balkón, terasu, schody

V domě je 1 byt je 1 balkón
jsou 2, 3, 4 byty jsou 2, 3, 4 balkóny
je 5, 6, ... bytů je 5, 6, ... balkónů
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MŮJ DŮM

Jsem doma. Jdu domů.

Nakresli dům, kde bydlíš

Napiš o sobě

Bydlím .................................................................................
Náš dům je .........................................................................
V domě je / jsou .................................................................
Náš dům má .......................................................................
.............................................................................................
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DŮM, MÍSTNOSTI V BYTĚ

Máme
velký byt.Náš byt má .... pokoje / místnosti.

kuchyň - vaříme tu (=tady) jídlo
obývák (obývací pokoj) - schází se tu naše rodina
ložnice - spíme tady
dětský pokoj - hrají si tu děti
koupelna - myjeme se tady
toaleta = WC = záchod
předsíň - sundáváme tu boty, kabáty
pracovna - pracuje tu tatínek / maminka
jídelna - jíme tady
komora / šatna - ukládáme tu věci

Doplň a spoj
půda

............ ............

............ ............

............ ............

............ sklep
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NÁBYTEK V BYTĚ

1 2
jeden dva

stůl stoly
psací stůl psací stoly
botník botníky

jedna dvě
židle židle
police police
skříň skříně
postel postele
knihovna knihovny
sedačka sedačky
skříňka skříňky
kuchyňská linka

jedno dvě
křeslo křesla
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CO JEŠTĚ MÁME DOMA?

pračku, sporák, ledničku, televizi, notebook (počítač),
lampu, obraz, rádio, myčku nádobí, koberec, vanu, 
sprchu, topení, věšák, umyvadlo
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JAKÝ NÁBYTEK MÁTE?

V kuchyni máme ................................................................
..........................................................................................

V obýváku máme ...............................................................
..........................................................................................

V ložnici máme ..................................................................
V dětském pokoji máme ...................................................

..........................................................................................
V koupelně máme .............................................................
V předsíni máme ...............................................................

MŮJ POKOJ Co máš v pokoji?
V pokoji mám ......................
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Jsi už doma? Ano, už jsem doma.
Ne, ještě nejsem doma.

Já jsem ve městě.
Kde jsi ty? Já jsem ještě ve škole.

My jdeme do ZOO. Vy se máte!
Pojd’ taky! Já nemám volno.

Ptej se Jsi už ...............? doma, ve městě, v ZOO,
Ano, ............... v domě, ve škole
Ne, ............... na zahradě, na balkóně

ADRESA

Jaká je tvoje adresa? Kde bydlíš?

Moje adresa

Jméno a příjmení:   ....................................................
Ulice a číslo domu:   ..................................................
Město / vesnice:   .......................................................
Poštovní směrovací číslo = PSČ:   ..........................
Stát / země:   ...............................................................

Nauč se svoji adresu zpaměti.
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Známka na dopis
po Česku
stojí 19 korun. (19 Kč)

Známka do ................
stojí ........ Kč.

NA POŠTĚ

Dobrý den. Dobrý den.
Potřebuju poslat dopis
do Ruska. Kolik to stojí? Obyčejný dopis stojí

35 Kč.
Dobře. Tady je 35 Kč.
A kdy tam bude? Asi za týden. 
Děkuju. Na shledanou. Na shledanou.
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Napiš
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UČIT SE / BYDLET
(slovesa na -et, -ět, -it)

JÁ učím se já se učím bydlím
TY učíš se ty se učíš bydlíš
ON,
ONA, učí se on se učí bydlí
ONO

MY učíme se my se učíme bydlíme
VY učíte se vy se učíte bydlíte
ONI,
ONY, učí se oni se učí bydlí
ONA

Negace:

neučím se, neučíš se, neučí se, ....................................
nebydlím, .........................................................................
nerozumím, ......................................................................

Další slovesa: sedět, mluvit, rozumět, vidět, večeřet, 
jezdit, vařit, kreslit, cvičit, spát - spím, 
spíš, ..., jíst - jím, jíš ... oni jedí

Doplň tvar sloves

vařit mluvit rozumět
ona ..................         ..................         .........................
oni ..................         ..................         .........................
vy ..................         ..................         .........................

je
dn

ot
né

čí
sl

o
m

no
žn

é
čí

sl
o

Lekce 11:  KDE BYDLÍM

1144                                                                                   Harry Putz Publisher


		2022-11-14T15:15:19+0100
	Harry Putz




