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ČEŠTINA

Tyto mini-úkoly by tě měly motivovat ke studiu češtiny a k

aktivnímu zapojení ve třídě. První úkoly jsou přeložené do

angličtiny, ale později si ověříš svou znalost češtiny. Prosím,

řekni svému učiteli, že na těchto úkolech pracuješ.

These tasks should motivate you to learn Czech and to

participate in class. The first tasks are translated into

English. Afterwards you will test your Czech language

skills. Please inform your teachers, that you are working

on these tasks.
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Slovíčka

Napiš 10 českých slov, kterým rozumíš.

Write down 10 Czech words you

understand.
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Jména

Napiš jména svých spolužáků.

Write down the names of your

classmates.
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Slovesa

Napiš 5 sloves, která slyšíš nebo můžeš

najít v textu, na kterém pracujete ve třídě

(např. v učebnici nebo pracovním sešitu).

Write down 5 verbs that you hear or that

you can find in the text you are working

on in class (e.g. in your schoolbook or

workbook).
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Matematika

Jak se česky řeknou následující aritmetická

znaménka: + ; - ; x ; ÷ ; = ?

What are the Czech names for these

arithmetic operators? Write down the

names for: + ; - ; x ; ÷ ; =.
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Abeceda

Opiš si do sešitu písmena české abecedy a

poslouchej slova, která slyšíš kolem sebe.

Začni si zapisovat slova, která začínají na

různá písmena z abecedy.

Write down letters of Czech albhabet in

your vocab book and listen to the word

you hear around you. Start writing down

Czech words beginning with a different

letter of the alphabet.
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Třída

Nakresli obrázek své třídy a pojmenuj věci,

které se v ní nacházejí, například tabule

(blackboard). Pokud neznáš názvy česky,

zeptej se svých spolužáků.

Draw a picture of your classroom and

name the things that are in it, for

example tabule (blackboard). If you dont

know the Czech words, ask your

classmates.
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Čísla

Napiš 20 čísel, která slyšíš. Zapiš je číslem i

slovem.

Write down 20 numbers you hear. Write

them as a number (20) and as a word.
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Slovníček

Připrav si slovníček. Každý den do něj zapiš

nová slova a věty. Pokud potřebuješ pomoc

s jejich významem nebo pravopisem, zeptej

se svých spolužáků.

Prepare a vocab book. Every day, write

down some new words and sentences. If

you need help with their meaning or

spelling, ask a classmate.
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Slova na „M“

Zapiš všechna slova začínající na písmeno 

M. Pokud nevíš, co znamenají, zeptej se 

svých spolužáků. (Tento úkol můžeš provést 

i s ostatními písmeny).

Write down all the words you hear

which begin with the letter "M". If you

don‘t know what they mean, ask a

classmate. (You can complete this task

with other letters as well.)
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Rozvrh v domovské zemi

Napiš si rozvrh, který máš ve své domovské

zemi.

Write down the timetable you have at

your home country.
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Rozvrh v ČR

Nyní si napiš svůj rozvrh v Česku. Porovnej 

oba rozvrhy. Které předměty jsou stejné, 

které nové a které chybí?

Now write down your timetable in the

Czech republic. Compare the two

timetables: Which subjects are the same,

which are new, which are missing?
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Téma hodiny

Dávej pozor ve třídě. Zapiš si hlavní téma

hodiny.

Pay attention to the class. Write down

the main topic of the class.
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Písmeno s háčkem

Najdi slova obsahující písmeno s háčkem (ž,

š, č, ř) v textu své učebnice a zapiš je.

Pokud nevíš jejich význam, vyhledej je ve

slovníku nebo se zeptej spolužáka.

Look for words containing a letter with

„háček“ (ž, š, č, ř) in a text in your

schoolbook and write them down. If you

don‘t know their meaning, look them up in

a dictionary or ask a classmate.
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Množné číslo

Poslouchej rozhovory ve třídě a zapiš si 10

slov v množném čísle. Pokud nevíš jejich

význam, vyhledej je ve slovníku nebo se

zeptej spolužáka.

Listen to the classtalks and write down

10 words in plural. If you don‘t know

their meaning, look them up in a

dictionary or ask a classmate.
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Infinitiv

Najdi 20 sloves v textu ve své učebnici a

zapiš si je. Zkus zapsat také jejich infinitivy.

Pokud potřebuješ pomoc, použij slovník

nebo se zeptej spolužáka.

Look for 20 verbs in a text in your

schoolbook and write them down. Try to

write down their infinitive. If you need

help or don‘t know the meaning, use

dictionary or ask a classmate.
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Podstatná jména

Najdi 20 podstatných jmen v textu ve své

učebnici a zapiš si je. Pokud nevíš jejich

význam, vyhledej je ve slovníku nebo se

zeptej spolužáka.

Look for 20 nouns in a text in your

schoolbook and write them down. If you

don‘t know their meaning, look them up

in a dictionary or ask a classmate.
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Předložky

Najdi všechny předložky v textu ve své

učebnici a zapiš si je. Pokud nevíš jejich

význam, vyhledej je ve slovníku nebo se

zeptej spolužáka.

Look for all prepositions in a text in your

schoolbook and write them down. If you

don‘t know their meaning, look them up

in a dictionary or ask a classmate.
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Přídavná jména

Najdi 20 přídavných jmen v textu ve své

učebnici a zapiš si je. Pokud nevíš jejich

význam, vyhledej je ve slovníku nebo se

zeptej spolužáka.

Look for 20 adjectives in a text in your

schoolbook and write them down. If you

don‘t know their meaning, look them up

in a dictionary or ask a classmate.

20



Samohlásky

Poslouchej rozhovory ve třídě a zapiš si 3

slova s rozdílnými samohláskami (a, e, i, o,

u, y). Pokud nevíš jejich význam, vyhledej je

ve slovníku nebo se zeptej spolužáka.

Listen to class and write down 3 words

with 3 different vowels (a, e, i, o, u, y). If

you don‘t know their meaning, look them

up in a dictionary or ask a classmate.

21



Dlouhé samohlásky

Zapiš si slova s rozdílnými samohláskami (á,

é, í, ó, ú, ů, ý). Pokud nevíš jejich význam,

vyhledej je ve slovníku nebo se zeptej

spolužáka.

Write down words with long vowels (á,

é, í, ó, ú, ů, ý). If you don‘t know their

meaning, look them up in a dictionary or

ask a classmate.
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Písmena Ú a Ů

Znáš rozdíl mezi použitím písmen ů a ú?

Pokud ne, zeptej se svého spolužáka a poté

doplň: ukol, stul, pul, unava, sul.

Do you know the difference in usage of

letters ú and ů? If not, ask your

classmate and then write them correctly

in following words.
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Barva oblečení

Zapiš si různé barvy oblečení, kterou mají

tví spolužáci na sobě. Pokud neznáš české

slovíčko pro barvu, zeptej se jich: „Jaká je to

barva?“

Write down the different colors of the

clothes that your classmates are

wearing. If you don‘t know the Czech

word for a color, ask them “Jaká je to

barva?".
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Věty

Napiš 5 podstatných jmen. Vymysli 5

přídavných jmen ke každému z nich a vytvoř

věty.
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Popis dne

Popiš v krátkých větách, jak obvykle vypadá

tvůj den. Nejprve popiš školní den, poté

víkendový den.
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Věty

Napiš 10 vět a v každé použij jiné sloveso,

např. hrát.
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O přestávce

Během přestávky se zeptej 3 spolužáků,

kolik mají sourozenců a popros je, aby ti

napsali jejich jména.
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Množné číslo

Najdi si v textu v učebnici 20 slov v množném

čísle a zapiš si je. Pokud nevíš jejich

význam, vyhledej je ve slovníku nebo se

zeptej spolužáka. S 5 z nich pak vytvoř věty.
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Na tabuli

Zapisuj si to, co učitel píše na tabuli. Slova,

kterým nerozumíš si vyhledej ve slovníku a

zapiš do svého slovníčku.
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Otázky

Dneska se alespoň jednou přihlas a odpověz

na otázku, kterou učitel položil studentům.

Pokud jsi neporozuměl/a zadání, polož

svému učiteli otázku, která se týká tématu.
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Spolužáci

Dávej pozor, jaká slova tvůj učitel používá na

začátku otázek (question words). Zapiš si je

a vytvoř s nimi vlastní otázky. Na ty se poté

zeptej svých spolužáků.
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Spolužáci

Napiš, kolik tvých spolužáků má blonďaté,

hnědé, černé nebo červené (zrzavé) vlasy.

Dokážeš odhadnout, kolik z nich si vlasy

barví?
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Hodiny

Zapiš si, kolik je hodin. Využij alespoň 3

různé druhy zapisování času (číslicí i slovy).
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Ano, ale, protože

Spočítej, kolikrát za hodinu zazněla slovíčka:

ano, ale, protože. Poté s každým z nich

vytvoř tři věty.
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Dějepis

Zapiš si všechna data, která zazněla při

hodině dějepisu. Nejprve je zapiš číslicí

(1993) poté slovy (tisíc devět set devadesát

tři).
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Aktivity

Znáš hru „jméno, město, zvíře, věc"? Připrav

si následující tabulku, vyber si písmeno a

zapiš vždy do řádku slova začínající na

stejné písmeno. O přestávce se na hru

zeptej svých spolužáků.
Jméno Město Zvíře Věc 

Adam Atheny Anakonda Auto

Barbora Brno Beran Banán
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Aktivity spolužáků

Zapiš si všechny aktivity, které tví spolužáci

dělají a které nesouvisí s výukou, např.

dívají se z okna.
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Debata

Zapoj se do debaty ve třídě. Vyprávěj

spolužákům zkušenosti ze své země k

danému tématu.
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Zeměpis

Vyprávěj svým spolužákům o své zemi. 

Vytvoř alespoň 10 vět. Klidně si je můžeš 

připravit předem. 
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Psaní

Sleduj styl výuky tvého českého učitele. 

Napiš, co se podobá stylu výuky v tvé 

domovské zemi. 
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Psaní

Sleduj styl výuky tvého českého učitele. 

Napiš, co se liší od stylu výuky v tvé 

domovské zemi. 
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Psaní

Napiš všechna slova obsahující písmeno „ř“, 

na která si vzpomeneš, např. přání. Napiš 

alespoň 5 vět, ve kterých použiješ tato slova.  
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Psaní

Vypiš z textu všechna podstatná jména a 

napiš krátký článek, ve kterém jich alespoň 5 

použiješ.  
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Psaní

Napiš všechna slova, která znějí vtipně nebo 

která se ti líbí. Pokud nevíš, co znamenají, 

zeptej se svého spolužáka.  
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Zapoj se

Přihlas se dnes alespoň třikrát (v různých 

předmětech) a odpověz na otázky, na které 

se učitel ptá. 
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Psaní

Napiš všechna slova, na která si 

vzpomeneš, začínající předponou (-vy), 

např. vyprat. Napiš alespoň 5 vět, ve kterých 

použiješ tato slova.  

47



Čtení

Přečti si článek v učebnici a napiš k němu 5 

otázek. Na otázky odpověz celou větou. 
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Psaní

Vypiš z textu všechna podstatná jména a 

napiš krátký článek, ve kterém jich alespoň 5 

použiješ.  
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Hotovo

Gratulujeme! Dokončil/a jsi všechny úkoly, které ti 

měly pomoci zorientovat se ve škole v prvních 

týdnech nebo měsících tvého pobytu. 

Nyní se do výuky můžeš zapojit naplno. 

Hodně štěstí s češtinou. Pokud bys 

měl/a zájem o další výukové materiály, 

zeptej se své kontaktní osoby nebo v 

kanceláři AFS. 

www.afs.cz50


