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PŘÍLOHA 1 - DOTAZNÍKY 
LEKTORSKÝ DOTAZNÍK NA TÉMA POSLECH S POROZUMĚNÍM V KURZECH  

A UČEBNICÍCH ČEŠTINY PRO CIZINCE 

 

1. Kolik let učíte češtinu pro cizince? __________ 

2. Studoval/a jste někdy teorii týkající se výuky poslechu? (Zakroužkujte)  ANO  NE 

3. Jaké jsou podle Vás 3 hlavní důvody, proč učit poslech? 

I. 

II. 

III. 

4. Zařazujete poslech nahrávky/lektora čtoucího text v každé lekci?    ANO    NE 

5. Které z následujících materiálů využíváte? (Zakroužkujte celou sekci či jednotlivé podtypy 

a případně okomentujte, proč daný typ poslechu užíváte či nikoli.) 

 

CD z učebnic (monology i dialogy) 

 

 

reálné nahrávky (hlášení, záznamník 

atd.) 

 

audioknihy (reálné i upravené) a 

rozhlasové hry 

 

 

básničky, písničky, říkadla 

 

 

samostatně vytvořené materiály 

 

 

filmy, divadelní hry 

 

televizní programy (sport, zprávy, 

zábavné pořady, dokumenty, 

diskuse, reklama, seriály a 

večerníčky) 

 

 

klipy a trailery, videopodcasty 

 

 

lidé: učitel či student čtou, host na 

hodině 

 

 

6. V předchozí tabulce označte vykřičníkem 3 nejčastěji užívané materiály. 

7. Jmenujte 3 typy úkolů, které při poslechu nejčastěji zadáváte. 

I. 

II. 

III. 
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8. Jaké rysy má podle Vás mít dobrý poslechový materiál?  

 

 

9. Které faktory podle Vás nejvíc ovlivňují náročnost poslechu s porozuměním?  

 

10. Znáte a používáte ve své výuce následující poslechová cvičení? 

 Znáte? Používáte? 

dictogloss ANO     NE ANO      NE 

drilová cvičení ANO     NE ANO      NE 

jazz chants ANO     NE ANO      NE 

 

11. Dáváte poslech za domácí úkol?    ANO     NE 

12. Motivujete studenty, aby doma sami poslouchali různé materiály?  ANO    NE 

13. Kolikrát studentům pouštíte nahrávky? Minimálně_______, maximálně ________. 

14. Zakroužkujte kompenzační poslechové strategie, které své studenty učíte.  

a. všímat si neverbálních (př. gesta) a paralingvistických (př. intonace, pauzy) 

jevů  
  

b. brát v úvahu obecný kontext (znalost tématu, situace, mluvčího) 

c. brát v úvahu bezprostřední kontext (okolní slova a věty) Všímat si 

důležitých slov (klíčová slova, ale i např. spojky) Předvídat, jak bude 

poslech pokračovat 
  

d. říct si o pomoc (zopakovat, zpomalit, objasnit, potvrdit apod.) 

e. poslouchat různě podle zadaného úkolu 

f. psát si poznámky 

g. sám ohodnotit svou úspěšnost a poučit se z chyb 

h. jiné: 

 

15. Je podle Vás následující postup užitečný? Pokud chcete, svůj názor okomentujte.  

- pustit kus nahrávky a nechat žáka doslovně opakovat  ANO NE 

 

- pustit kus nahrávky a nechat žáka přesně přeložit    ANO NE 

 

- poslouchat a přitom číst text/titulky     ANO  NE 

 

- pustit nahrávku znovu po kontrole úkolu    ANO NE 

 

- pustit na úrovni A1 autentický poslech    ANO  NE 

 

 



III 
 

 

16. Souhlasíte s těmito názory? Proč? 

- Když diktuju a student prosí, abych zpomalil(a), neudělám to, protože CD to 

taky nedělá. 

 

- Poslouchat dialogy cizích lidí je zcela nepřirozené a nemá smysl to po 

studentech vyžadovat. 

 

 

- Video do výuky poslechu nepatří; u zkoušky taky nebude a student musí být 

schopen rozumět i bez vizuální podpory. 

 

 

 

17. Vadí Vám něco na nahrávkách k učebnicím češtiny pro cizince? Pokud ano, co je 

to? 

 

18. Co si myslíte o cvičeních, která v těchto učebnicích poslechy doprovázejí? 

 

 

 

19. Chybí Vám v učebnicích nějaké typy poslechů či cvičení? Které? 

 

20. Popište co nejpřesněji, jak se jako lektor(ka) zachováte v následujících situacích. 

 

Učíte 6 žáků na úrovni A1. Budou poslouchat minutový dialog, kde paní radí turistovi, jak se 

dostane na nádraží.  

 

 

Jak poslech 

uvedete?  

 

 

 

Jaký úkol zadáte?  

 

 

 

Co bude následovat 

po poslechu? 
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Učíte 6 žáků na úrovni B1. Budou poslouchat tříminutový monolog, kde cizinec popisuje své 

dojmy ze života v ČR. 

 

Jak poslech 

uvedete?  

 

 

 

Jaký úkol zadáte?  

 

 

 

Co bude následovat 

po poslechu? 

 

 

 

21. Podělíte se o osvědčený tip na dobré materiály k poslechu? (web, písničky, CD 

atd.) 

 

 

22. Máte jakékoli další postřehy či komentáře k tématu poslech ve výuce cizinců? 
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LISTENING IN CZECH – STUDENT QUESTIONARE 

How many years have you been learning Czech? ____________ 

Which textbook do you use? ___________________________________ 

How much do these factors influence your success when you listen to spoken Czech? 

/tick/ 

 not at all a bit a lot completely 

People (real or on CD) speak  too fast     

They don’t pronounce carefully     

The listening is long, so I don’t remember 
important facts 

    

I don’t know the words     

I can’t recognize the words in speech     

I don’t know much about the topic     

I can’t concentrate (I’m tired, there’s some 
noise outside etc.) 

    

I’m stressed/nervous that I will fail     

I must concentrate more on the task than on 
listening itself (eg. I must read a lot of text 
while listening/the task is long and I must 
remember many questions) 

    

Any other key factor? 
 

 

 

How much does the following help you to understand better? 

 not at all a bit a lot completely 

Speaking about the topic before I start 
listening 

    

Revising key words before I start listening     

Having some information about the listening 
before it starts (who will speak, why, what 
kind of listening – eg. A dialogue between 
two colleagues/a phone call) 

    

A possibility to see the speaker (his mouth, 
body language) 

    

A possibility to use some visual aids (a map, 
pictures, graphs, objects etc.) 

    

Being used to the speaker (eg. I can 
understand my teacher better than other 
Czechs) 

    

Any other key factor? 
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What do you think about the following procedures and features of listening: do they 

improve your listening skills and do you like them in the class? /tick two boxes in each line/ 

 It’s 
helpful 

It’s not 
helpful 

I like it I don’t 
like it 

Listen to the same thing twice     

Listen more than twice     

Listen  and read the text at the same time     

Repeat precisely after the CD/teacher     

Listen and translate      

Listen again after the exercise has been 
corrected and everything explained 

    

Listen to real (and consequently difficult) 
audio at A1 level  

    

Listen to the whole text at one time     

Listen to short passages (eg. one sequence = 
one comprehension question) 

    

Listen to an audio with background noises 
(steps, sounds of traffic, birds etc. during the 
dialogue) 

    

Listen and write (the teacher dictates the text 
– eg. questions to the following listening) 

    

Listen at home (part of HW or for fun)     

 

What do you think about listening in your Czech textbook from the following points of 

view: 

 My opinion 

diversity (different 
people, situations etc.) 

 

quantity (Is there 
enough listening?) 

 

quality (good actors, 
sounds authentically) 

 

suitability (useful topics 
for me, it’s neither too 
easy nor too difficult) 

 

 

Is there anything you would improve about the listening material in your Czech 

textbook? 
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Do/would you like to listen to the following kinds of material in the class? 

 YES NO 

CD from the textbook   

songs and poems   

audiobooks   

real audio (announcement at the train station etc.)    

teacher/another student reading aloud a text you don’t see   

(parts of) film, series or theatre plays   

(parts of) TV programs (news, documents, adverts, shows etc.)   

cartoons (bed time stories, fairy tales etc.)   

video podcasts (= short scenes made for foreigners, usually with 
exercises) 

  

Anything else? 
 

 

Do you listen to Czech music / TV / other material from the internet voluntarily at 

home?  YES NO 

 

Do you like the following kinds of exercises or not? What is good or bad about them? 

 I like 
it 

I don’t 
like it 

Why? 

Finding out information about 
the context (Where are they? etc.) 

   

Answering YES/NO questions    

Choosing the right answer from 
the list 

   

Searching for single facts (eg. How 
much is the single ticket?) 

   

Answering open questions (eg. 
What was his opinion about…?) 

   

Inventing my own questions    

Filling the gaps    

Putting pictures in order    

Doing something/drawing 
according to instructions heard 
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Is there anything you would improve about the exercises in your Czech textbook? 
(with respect to diversity, quantity, quality, suitability…)  
 

 

How much do these factors motivate you to listen? 

 not at all a bit a lot completely 

The text is funny     

The topic is interesting     

I need the information in my daily life     

It’s a part of test or a competition     

He/she is telling me something personal     

The ability to listen to real things outside the 
class (real Czech books, people in the street etc.) 

    

Anything else? 
 

 

 

Do you use these strategies to understand better?  

 
Anything else you would like to add regarding listening in Czech language learning 
process?  

 YES NO 

I try to visualize it   

I translate it mentally to my native language   

I try to predict what can be said (based on situation, topic, context)   

If possible, I try to concentrate on body language (gestures, mimics, postures) 
or guess from the intonation of speaker 

  

I try to concentrate on words the speaker repeats or emphasizes in his speech   

I try to guess the words I don’t understand from the context (what was said up 
to now, what situation it is) 

  

I concentrate on structuring words like “ale/a taky/nebo” or formulas like 
“Taky si myslím, že/Je pravda, že” 

  

I take notes in Czech   

I take notes in my language   

I only concentrate on what I need to find out and omit the rest   

If I speak with someone and don’t understand well enough, I ask him to repeat 
it / to speak slowly / to confirm my summary of his speech  

  

After the listening, I try to find out the meaning of words I didn’t understand    

Anything else? 
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PŘÍLOHA 2 – LEKCE NA TÉMA ORIENTACE V UČEBNICÍCH ANGLIČTINY 

      A ČEŠTINY 
Učebnice Language to go 

 



X 
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Učebnice new English File 
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Učebnice Speak Out 
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Učebnice Basic Czech 
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Učebnice New Czech Step by Step 
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    Učebnice Čeština Expres

 



XX 
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PŘÍLOHA 3 – PRACOVNÍ LISTY 

BAJKA  

1. Co znamená bajka? Co je pro ni typické? 
2. Čtěte slova v seznamu. Jaká slova to jsou? 

Rozumíte jim? 
a, taky  ale, jenže  protože 

i když, ačkoli   a tak, a proto 

3. Znáte bajku O vráně, lišce a sýru? Čtěte 
text a doplňte slova ze cvičení 2. 
Poslouchejte a kontrolujte. 
 

Liška měla hlad ___ chtěla sýr. Na stromě seděla vrána.  

Vrána měla sýr _____ nechtěla ho lišce dát. _____ liška 

vymyslela plán. __ _____ ji vrána ignorovala, šla liška ke 

stromu a říkala: „Ty jsi tak krásná __ inteligentní! Určitě 

____ umíš zpívat! Proč nezpíváš?“ „_______ mám 

v zobáku sýr,“ řekla vrána, ___ to byla chyba. Sýr spadl 

dolů ___ liška ho snědla.      Zdroj: http://sibiatelier.blog.cz/ 

4. Poslouchejte další bajku „Kdo je nejsilnější?“  

a dokončete větu. 

Potom poslouchejte dál a kontrolujte. 

 

5. Poslouchejte pokračování bajky a pište co nejpřesněji. Pak porovnejte své verze a 

napište jednu ideální verzi. 

 

 

6. Co se asi stane teď? Diskutujte a napište to. Čtěte kolegům. Která verze se vám 

nejvíc líbí? 

 

 

7. Poslouchejte – která verze byla nejpřesnější? 

 

8. Taky se bojíte myší? Čeho se ještě bojíte? (Diskuse ve dvojicích) 
 

9. Znáte nějakou další bajku? Jak se jmenuje? O čem je? Napište ji a ilustrujte.  
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BOB A BOBEK 

1. Co znamená večerníček?  

 

2. Spojte obrázky a jména populárních českých večerníčků. Jedno jméno 

nepotřebujete. 

 

a/ Krteček  

 

b/ Spejbl a Hurvínek  

 

c/ Maková panenka  

 

d/ Bob a Bobek  

 

e/ Pat a Mat  

 

f/ Křemílek a Vochomůrka  

 

g/ Maxipes Fík  

 

h/ Krkonošské pohádky 

 

3. Který večerníček znáte? Jaký je hlavní hrdina? Znáte další české večerníčky? 

 

4. Poslouchejte večerníček Bob a Bobek v restauraci. Doplňte repliky do bublin.   
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5. Poslouchejte ještě jednou a seřaďte věty.  
 

a/ Host má hlad a nemá čas. 

b/ Bob a Bobek si vymění role. 

c/ Host si vaří jídlo. 

d/ Bobek zapomněl na talíř a na příbor. 

e/ Přijde první host a objedná si jídlo. 

f/ Bob a Bobek chtějí snídat, ale nemají jídlo. 

g/ Bob má problémy v kuchyni. 

h/ Najdou práci v restauraci – Bob bude kuchař a Bobek číšník. 

 

6. Jaký má asi Bob nápad?  Dívejte se – tipovali jste dobře? Myslíte, že je to dobrý 

nápad? Proč?  

 

7. Nakreslete k videu krátký komix. Pak seřaďte obrázky v komixu druhé skupiny a 

vyprávějte historku.  

 

8. Tady je seznam dalších českých večerníčků. Vyberte si jeden český večerníček, 

podívejte se na YouTube na 1 epizodu a napište, o čem to bylo. 

 

Broučci 

Káťa a Škubánek 

Kosí bratři 

Mach a Šebestová 

Maková panenka 

Malá čarodějnice 

O chytré kmotře lišce 

Rákosníček 

Rumcajs 

Včelí medvídci 

Víla Amálka 

Žofka 

 

 

 

 

Zdroj: www.geocaching.cz 
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POČASÍ 

1. Posloucháte předpověď počasí, když plánujete víkend nebo nějakou akci? Věříte jí? 

2. Jaká slova pro počasí už znáte?  

 

3. Poslouchejte, jaké počasí bude v noci, a zaškrtněte slova ze cvičení 2, která uslyšíte.  

4. Poslouchejte, jaké bude počasí o víkendu. Který obrázek popisuje reportérka?  

A      

  Zdroj: www.ceskatelevize.cz 

B      

  Zdroj: www.plzenskonakole.cz 
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C       

  Zdroj: www.nera-weather.estranky.cz 

D       

  Zdroj: www.ceskatelevize.cz 

5. Někdo bydlí na horách (nad 600m) a někdo v Praze. Jaké tam bude počasí a jaká 

bude teplota?  

6. Poslouchejte ještě jednou, jaké bude počasí v neděli. Co si vezmete na sebe?  

7. Chcete jet o víkendu na výlet. Je lepší jet v sobotu nebo v neděli? Proč?  

8. Prezentujte kolegovi počasí, které ukazuje obrázek A, B, C, nebo D. Rozumí 

kolega, který obrázek to je? 

9. Víte, co je aprílové počasí? Napište ve skupině fiktivní prezentaci aprílového 

počasí v ČR. (Inspirujte se ikonami dole!)  

10. Čtěte prezentaci pro kolegy – nakreslili do mapy dobré ikony?  
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RECEPT 

1. Baví vás vařit? Jak často vaříte? Co obvykle vaříte? Umíte uvařit nějaké české jídlo?  

2. Budeme poslouchat krátký recept na hermelínovou pomazánku. Znáte Hermelín? 

Chutná vám? 

3. Budeme potřebovat například tyhle ingredience. Přiřaďte slovo k obrázku a říkejte 

jako kuchařka: Budeme potřebovat…   

zakysaná smetana     

pomazánkové máslo 

Zdroj: http://zpravy.e15.cz                  vařené vejce       Zdroj: http://life.ihned.cz 

        anglická slanina 

      cibule                                             

Zdroj: www.porazkanyrany.cz           Zdroj: www.lidovky.cz/ 

4. Co s ingrediencemi uděláme? Přiřaďte slovo k tomu, co ukazuje učitel.  

A/ přidáme 

B/ promícháme 

C/ nakrájíme (najemno / na plátky) 

D/ osolíme 

E/ vaříme 

F/ podávám 
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5. Poslouchejte, kolik cibule, vajec atd. bude kuchařka potřebovat. Doplňte do textu:  

___ dkg sýru Hermelín 

___ lžíce pomazánkového másla 

___ lžíce zakysané smetany 

___ vařené vejce 

___ dkg anglické slaniny 

___ lžička sladké papriky 

sůl podle chuti 

____  cibule 

Podívejte se na seznam na nákup na internetu. Kontrolujte.  

 

6. Jak se dělá pomazánka? Dívejte se na video a pište si poznámky (co musíte udělat 

nejdřív, co potom a co nakonec?)  

 

 

 

 

 

 

 

7. Ve skupině použijte poznámky a popište celý proces pro kamarádku, která nemá 

internet.  

8. Vyberte si 1 domácí úkol: 

a. Znáte jednoduchý recept na tradiční jídlo z vaší země? Napište ho!  

Můžete taky přidat fotky nebo video! (ingredience, proces)  

b. Chcete se naučit nový recept? Vyberte si 1 na webu http://ekucharka.net a 

uvařte ho! Můžete pak ukázat fotky nebo ideálně přinést jídlo  
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SEZNAMTE SE! 

1. Máte rádi pohádky? Proč? Máte oblíbenou pohádku?  

2. Uslyšíte 1 písničku z moderní české pohádky. Podívejte se na video a řekněte, jaká je 

to situace (kde to je, kdo tam je, ...). 

3. Poslouchejte ještě jednou a vypište důležitá slova  

 

chléb se solí 

 

4. Poslouchejte. Pan Drnec prezentuje rodinu. Kdo je jeho rodina?  

A 

B 

C 

5. Poslouchejte ještě jednou, dívejte se a odpovězte na otázky učitele.  

Jsou .......................................................................................................... ?  

Jsou .......................................................................................................... ?  

Je ............................................................................................................... ?  

6. Jaký je seznamovací rituál v České republice? 

Co dělají muži z delegace? Co děláte vy?  

 

 

 

 

 

7. Písnička je z pohádky Lotrando a Zubejda. O čem myslíte, že je ta pohádka? Napište 

osnovu.  
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STANICE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

1. Budeme poslouchat písničku od Jaromíra Nohavici. Znáte ho? Znáte nějaké jeho 

písničky? Líbí se vám?  

2. Poslouchejte písničku:  

a. Kde to je?  

b. Kdo tam je?  

c. Jaká je situace?  

 

3. Čtěte, poslouchejte a opravte chyby 
v textu.       Zdroj: http://kultura.idnes.cz 

 

Praha v pět hodin ještě sladce chrápe 

to jenom my dva blázni povinnosti chápem 

já dělám na Bulovce 
a ona v kavárně 

oba jsme černé ovce 

dva kusy z milionu 
a schody jedou a chtějí stát 

na zastávce Jiřího z Poděbrad. 

 
4. Poslouchejte a napište slova, která neznáte.  

 

5. Poslouchejte a tipujte, co bude v textu. Poslouchejte dál a kontrolujte.  

6. Čtěte a seřaďte text. Poslouchejte a kontrolujte.  

a/ a my jsme milenci velice opatrní 

b/ nás teprv čekají 

c/ Praha v šest hodin ještě sladce chrní  

d/ neb všecky věci příští 

e/ vlasy nám lítají 
f/ v průvanu na schodišti 

 
7. Poslouchejte celou písničku a můžete taky zpívat.  

8. Znáte někoho, kdo se seznámil na neobvyklém místě? Kde to bylo?  

9. Znáte nějaké zajímavé místo v Praze, kde by mohli mít reálné rande? Kde to je? Co 

tam můžete dělat? Popište – znají kolegové to místo?  

10. Udělejte dohromady romantickou mapu Prahy!
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SVATÝ VÁCLAV 

 

1. Diskutujte 

Víte, proč je v ČR 28. 9. volno? 

Kdo byl svatý Václav? 

Proč je pro Čechy důležitý? 

 

2. Pište věty z historie o svatém Václavovi. Jsou 

vždycky dvě možnosti.  

 

A 

B 

C 

D 

E 

  Zdroj: http://rkfboskovice.mtw.cz 
 

3. Budeme se dívat na krátký animovaný film na téma svatý Václav.  Dívejte se a 

vyberte správnou variantu ve cvičení 2.      

 

4. Seřaďte věty chronologicky. 

 

5. Přiřaďte k větám obrázky a doplňte, co ti lidé asi říkají.  

 

1.                                             
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2.   
 

3.             
                         

4.  

Zdroj: http://dejiny.ceskatelevize.cz  

6. Jaký má svatý Václav charakter? Myslíte, že je pro Čechy typický?  

 

7. Máte sourozence? Hádali jste se jako děti? Proč? Napište krátký dialog 

2 sourozenců, kteří se hádají.  
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VELIKONOCE 

1. Podívejte se na krátké video. Téma je nějaká česká tradice. Znáte ji?  

2. Slavíte Velikonoce? Jak?  

3. Dívejte se na video. Co Martin, Mařenka, Honzík a paní Vojtová připravují na 

Velikonoce? Přiřaďte slova a obrázky. /1 slovo nepotřebujete/  

Pomlázka 

Kočičky 

Barevná vajíčka 

Řechtačka 

                  Zdroj: www.soundlights.cz                      Zdroj: www.decuobchudek.cz                  Zdroj: www.veverusak.cz 

 

4. Je Velikonoční pondělí a kluci jdou na koledu. Co asi říkají? Tipujte a kontrolujte 

s videem. Pozor – musíte koledy taky seřadit.  

  

Bukú, bukú, bukú, 

Otevřete ruku, 

Panímámo zlatá, 

vyjděte před vrata, 

Koledy ______ dejte, 

Nic se nám nesmějte. 
 

 
Mé srdce jediné,  
probuď se včas, 
loni jsem dynoval, 
_______ jdu zas. 

 
 
______________ se čepejří,  

má milá mi nevěří,  
našlehám jí u dveří! 

 
 

 

Hody hody doprovody 

Dejte _______ malovaný 

Nedáte-li malovaný 

Dejte aspoň bílý 

Slepička vám snese jiný. 

 

 
Pomlázka se čepejří  
babička mi nevěří 
Vystrčte dědečku __________ ze 
dveří! 
 
 
Kohoutek kokrhá, 

 _____________ kdáče 

Do komůrky paní máma  

pro vajíčko skáče. 

 
5. Čtěte spolu koledy. 
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6. Líbí se vám tahle česká velikonoční tradice? Proč?  

 

7. Tohle jsou další slova typická pro tradiční české Velikonoce. Znáte všechna? Když 

ne, hledejte doma na internetu, co znamenají.  

 

 
 

 

8. Chcete taky koledovat? Na příští lekci budete potřebovat pomlázku (kluci), 

malované vajíčko (holky) a taky znát nějakou velikonoční koledu! 

 
Zdroj: ww.vratislavova.cz    
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Přílohy k dalším úlohám: 

ČESKÁ POEZIE – cvičení 4 

Není to v něčem, 

v ničem, co lze vyložiti z krásy nebo ze slohu. 

Není to Prašná věž ani Staroměstské náměstí ani Karlův hrad, 

ani stará, ani velká Praha 

není to v ničem, co lze zbourat, není to v ničem, co lze zase postavit. 

Není to v tvých legendách, není to v tvé kráse, Praho 

Že jsi jediná v Evropě a že se nezměníš, i kdyby tě zbořili. 

 

JAKÝ JE TVŮJ STYL UČENÍ? – cvičení 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁKUP OBLEČENÍ – cvičení 2

 

 A B C 

OTÁZKA 1 
   

OTÁZKA 2 
   

OTÁZKA 3 
   

OTÁZKA 4 
   

OTÁZKA 5 
   

OTÁZKA 6 
   

OTÁZKA 7 
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RÉBUS – cvičení 1 

 

- Cvičení 2 

a. Aleš bydlí v malém domě vpravo. 

b. V domě s balkonem bydlí manželé. 

c. David bydlí mezi domem s trojúhelníkovým arkýřem a domem Zuzany. 

d. V čísle 8 a 9 bydlí dohromady čtyři lidé. 

e. Karel bydlí naproti Tomášovi a Janě. 

f. Petr bydlí ve velkém domě s garáží a rovnou střechou. 

g. Petr bydlí naproti Aleně. 

h. Manželé se jmenují Anna a Martin Horákovi. 

i. Tereza bydlí na konci ulice a má dva sousedy. 

j. Katka bydlí v domě s číslem na dveřích. 

REAGUJEME – cvičení 4 

Ty se máš! 
To je 

zajímavé. 
Souhlasím! 

To není 

pravda. 
Neříkej! 

To je 

legrační. 

A co...(bylo 

dál/budeš 

dělat)? 

Rozumím 

tomu dobře, 

že...? 

To je smůla! To je skvělé! Takže...? 
Myslím, 

že... 

Podle mě... Gratuluju! 
A kdo / kde /  

kdy / proč / jak? 

To máš 

pravdu. 
Rozumím. 

To je 

škoda. 

To mě mrzí! Jakto? Připadá mi, že...  Aha. Vážně? 

To si 

nemyslím. 
Chápu. To je k vzteku! Cože? 

To je dobrý 

nápad. 

To je 

fakt. 

To snad 

není možné! 
No jo. Přesně tak! 

Chápu dobře, 

že...? 

To 

nechápu! 
Hurá! 

 

 


