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Koho nebo co tam můžete vidět?  
 
1. V divadle můžu vidět ______________________________________________________________ 
2. V galerii můžu vidět _______________________________________________________________ 
3. Na koncertě můžu vidět ____________________________________________________________ 
4. V kině můžu vidět ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Co kdo dělá? Doplňte výrazy v plurálu.   
Například: 1._______________ hrajou na hudební nástroje. – Hudebníci hrajou na hudební nástroje. 
 

1. _______________ hrajou na hudební nástroje. 
2. _______________ píšou romány a povídky. 
3.  _______________ se dívají na divadelní hry a na filmy. 
4.  _______________ skládají písně, symfonie nebo muzikály. 
5.  _______________ píšou scénáře pro divadelní hry nebo filmy. 

6.  _______________ píšou básně. 
7.  _______________ malují obrazy. 
8.  _______________ dirigují orchestr. 
9.  _______________ dělají sochy. 
10.   _______________ natáčejí filmy. 

 
 
 
 
 
Která slova mají společný základ? Doplňte. 
Například: hudebník, hudba, hudební (nástroj)  
  
divadelní (hra)  
výstava   
malíř    
výstavní (síň)   
režie   
fotografka 

skladatelka  
režisér   
skladatel   
skladba   
fotografie   
divák  

malířka   
fotograf   
povídka   
divačka   
divadlo   
režisérka 

 

1. vystavovat/vystavit, _______________________________________________________________ 

2. režírovat/zrežírovat, _______________________________________________________________ 

3. skládat/složit, ____________________________________________________________________ 

4. fotografovat/vyfotografovat (fotit/vyfotit)______________________________________________ 

5. dívat se/podívat se, _______________________________________________________________ 

6. malovat/namalovat, _______________________________________________________________ 

7. povídat/povědět, _________________________________________________________________ 
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Porovnejte významové rozdíly mezi těmito výrazy. Ověřte je ve slovníku. 
 
1. vyrazit na cestu – dorazit někam  
2. sedět někde – prosedět někde celou noc  
3. vládnout – ovládat se/ovládnout se 
4. zácpa – dopravní zácpa 
5. parkoviště – místo na zaparkování 
6. premiéra hry nebo představení – repríza hry nebo představení  
7. děj opery – dějství opery 
8. hodina – hodiny – hodinky  
 
 
Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa z textu. Vypište je vpravo. 
 
propouštět 

odmítat 

odtahovat 

krást* 

zamlouvat (si) 

vyhazovat 

kontrolovat 

žehlit 

ovládat se  

zamluvit (si) 

odmítnout* 

vyžehlit 

propustit 

ukrást* 

zkontrolovat 

ovládnout se*  

odtáhnout* 

vyhodit 

.........................................../........................................... 

........................................../........................................... 

........................................../........................................... 

........................................../........................................... 

........................................../........................................... 

........................................../........................................... 

........................................../........................................... 

........................................./........................................... 

........................................./........................................... 

 
 
 
 
Zopakujte si výrazy z textu Do Mnichova na Janáčka. Označte, co je správně – nominativ singuláru 
nebo genitiv plurálu?  
 
1. Do divadla jsme dorazili pět minuta/minut před začátkem.  
2. Parkoviště už bylo plné aut/auto. 
3. Místo, kam naše auto odtáhli, bylo asi deset kilometrů/kilometr od opery. 
4. Policista řekl, že tam v devět hodin/hodina zavírají.  
5. Přesný čas jsem si přečetl z nádražní hodiny/nádražních hodin nad manželčiným rozcuchaným 
účesem. 
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Proč měli pan Filip a jeho manželka problémy? Doplňte věty podle textu. 
Například:Přijeli pozdě do divadla, protože byla dopravní zácpa. 
 
1. Museli dlouho hledat místo na zaparkování, protože _____________________________________ 

2. Museli počkat v kavárně, protože _________________________________________________ 

3. Nemohli zaplatit, protože _________________________________________________ 

4. Pan Filip nenašel auto na parkovišti, protože _____________________________________ 

5. Policisti jeho auto odtáhli, protože_____________________________________ 

6. Pan Filip nemohl jet večer pro auto, protože_____________________________________ 

7. Číšník zavolal policii, protože_____________________________________ 

8. Pan a paní Filipovi nemohli přespat v hotelu, protože_____________________________________ 

9. Neměli klíče od domu, protože_____________________________________  

10. Museli přespat na nádraží, protože_____________________________________ 

11. Ráno neměli boty a hodinky, protože_____________________________________ 

12. Pojedou na operu ještě jednou, protože_____________________________________ 

 
 
Vyberte vhodné výrazy a doplňte je do vět. Hledejte víc možností.  
 
moderní operu  
sedadla v první řadě  
auto  
zajímavý film  
do hotelu 
dopravní zácpě  

doklady  
stížnost  
protokol 
pokoj v hotelu 
špatné silnici 
kolo  

peněženku  
špatnému počasí  
manželce  
lístky do divadla  
na chatu 
starý seriál 

na místo  
lístky na autobus  
nový seriál 
seznam věcí na dovolenou  
dovolenou na léto 
starou detektivku 

 
V televizi dávali_____________________________________________________________________ 
Někdo mi ukradl____________________________________________________________________ 
Přijel/a jsem pozdě kvůli______________________________________________________________ 
Zamluvil/a jsem si___________________________________________________________________ 
Sepsal/a jsem______________________________________________________________________ 
Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili__________________________________________________ 
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Odpovězte na otázky k textu povídky. 
 
1. Jak se jmenuje autor opery Příhody lišky Bystroušky?  
______________________________________________________ 
2. Kam jeli pan a paní Filipovi na operu? 
______________________________________________________ 
3. Proč přijeli na představení pozdě? 
______________________________________________________ 
4. Kde museli čekat, až skončí první dějství? 
______________________________________________________ 
5. Co zjistil pan Filip, když vypili víno a chtěli zaplatit? 
______________________________________________________ 
6. Kde si zapomněl peněženku? 
______________________________________________________ 
7. Proč nenašel auto na místě, kde zaparkoval? 
______________________________________________________ 
8. Koho zavolal číšník v kavárně? 
______________________________________________________ 
9. Proč Filipovi nemohli přespat v hotelu? 
______________________________________________________ 
10. Kde nakonec přespali? 
______________________________________________________ 
11. Co jim někdo ukradl? 
______________________________________________________ 
12. Chtějí jet na operu ještě jednou? 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Doplňte výrazy do textu.  
 
číslo kreditní karty 
na nádražní hodiny  
rozcuchaný účes 
sáhl do kapsy 

klíče od domu 
nestihli poslední vlak 
ve večerních šatech  
vysvětlovali svoji trapnou situaci 

cesta trvala  
podepsat protokol 
se vešel do obleku 
vyrazili na cestu  

 
1.  Pan Filip byl rád, že _________________________, protože měl o pár kilogramů víc. 
2.  V šest odpoledne pan a paní Filipovi _________________________ do Mnichova. 
3.  Kvůli dopravní zácpě _________________________ dvě hodiny.  
4.  Když chtěl pan Filip zaplatit, __________________________, ale peněženka nikde. 
5.  Na policejní stanici musel pan Filip __________________________. 
6.  Policisti je propustili pár minut před jedenáctou, Filipovi _________________________, 
7.  _________________________ byly v odtaženém autě.  
8.  Ve dvou hotelech Filipovi _________________________.  
9.  Pan Filip si nepamatoval _________________________. 
10.  Policisté se divili, proč pán ve smokinku a dáma _________________________ spí na lavičce. 
11.  Paní Filipová měla ráno _________________________. 
12.  Panu Filipovi někdo ukradl hodinky, takže když chtěl znát přesný čas, musel se podívat  

_________________________. 
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Doplňte tabulku. 
 

To je … To jsou … To je hodně… 

1. dítě   

2.  přátelé  

3.  oken 

4. X  peníze  

5. člověk   

6. ruce  

7.  vajec 

8. psi  

9. houba   

10. uši  

11.  lžic 

12. přítelkyně  
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Co je ve městě? Opakujte nominativ plurálu.  
 
Ve městě jsou … 
1. ulic____ 
2. dom__ 
3. budov___ 
4. instituc____ 
5. úřad____ 
6. radnic_____ 
7. nemocnic____ 
8. obchod_____ 
9. kostel______ 
10. galeri_____ 
11. muze_____ 

12. nákupní centr___ 
13. hřišt____ 
14. hotel______ 
15. bar____ 
16. pizzéri___ 
17. sídlišt___ 
18. park____ 
19. lavičk____ 
20. fontán____ 
21. strom___ 
22. květin___ 

23. tramvaj____ 
24. autobus____ 
25. vlak____ 
26. aut___ 
27. taxík__ 
28. kol___ 
29. motork____ 
30. nádraž____ 
31. zastávk___ 
32. stanic____ 
33. kiosk____ 

34. lid____ 
35. žen___ 
36. muž____ 
37. policist____ 
38. prodavač____ 
39. úřední(k)____ 
40. ps___ 
41. kočk____ 
42. holub____ 
43. kachn____ 
44. myš____ 

 
 
Co je ve městě? Procvičujte nominativ a genitiv plurálu.  
Například: Ve městě jsou budovy. – Je tam mnoho budov. 
 
Ve městě jsou... 
 
1. ulic___  
2. dom___  
3. instituc___  
4. úřad___ 
5. hotel______ 
6. radnic_____ 
7. nemocnic____ 
8. obchod_____ 
9. kostel______ 
10. galeri_____ 
11. muze______ 
12. škol___  
13. hřišt____ 
14. strom___ 
15. bar____ 
16. pizzeri___ 
17. sídlišt(ě)___ 
18. park____ 
19. lavičk____ 
20. fontán____ 

 
Je tam... 
 
mnoho ulic___ 
spousta dom___  
málo instituc___  
hodně úřad___  
víc hotel___ než jinde 
míň restaurací___ než jinde 
spousta nemocnic____ 
několik obchod____ 
hodně kostel____ 
mnoho galeri____ 
málo muze____ 
spousta škol___  
hodně hřišt____ 
málo strom___ 
hodně bar____ 
několik pizzeri___ 
víc sídlišt(ě)___ než jinde 
míň park____ než jinde 
málo lavič___k 
mnoho fontán____ 

  
Ve městě jsou... 
 
21. květin___ 
22. tramvaj____ 
23. autobus____ 
24. trolejbus___ 
25. vlak____ 
26. aut___ 
27. taxík__ 
28. kol___ 
29. motor__k____ 
30. nádraž____ 
31. zastáv___k___ 
32. stanic____ 
33. žen___ 
34. muž____ 
35. policist____ 
36. prodavač____ 
37. úředník____ 
38. lid____ 
39. dět___ 
40. zvířata 

 
Je tady... 
 
víc květin___ než jinde 
hodně tramvaj____ 
hodně autobus____ 
spousta trolejbus___ 
několik vlak____ 
mnoho aut___ 
málo taxík__ 
víc kol___ než jinde 
míň motor__k než jinde 
několik nádraž____ 
hodně zastáv___k___ 
mnoho stanic____ 
spousta žen___ 
hodně muž____ 
málo policist____ 
několik prodavač____ 
víc úředník____ než jinde 
míň lid____ než jinde 
hodně dět____ 
několik zvířat____ 
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Zapište často používané jednotky míry, váhy a objemu na správné místo do tabulky.   
 
decilitr  
metr  
centimetr  

tuna  
gram  
litr 

dekagram  
milimetr  
decimetr 

kilogram  
kilometr 
metrický cent 

 

míra váha objem 

 
 
 
 

  

 
 
Spojte často používané jednotky míry, váhy a objemu a jejich zkratky. 
 
1. milimetr 
2. centimetr 
3. decimetr 
4. metr  
5. kilometr 
6. gram  
7. dekagram, kol. deko 
8. kilogram, kol. kilo 
9. decilitr 
10. litr 

A. dkg 
B. dcl 
C. km 
D. l  
E. cm 
F. dm 
G. m 
H. mm 
I. g 
J. kg 

 
 
Romana a David Jandákovi byli na návštěvě v Praze u Romaniny sestry Hany a jejího manžela 
Václava. Teď jsou doma a mluví o tom, co zažili. Všimněte si označených forem posesivních 
adjektiv. Jaký je to pád? 
 

1. Bydleli jsme blízko Husovanáměstí. – ...................................... 
2. Šli jsme na návštěvu k Václavově mamince. – ...................................... 
3. Mluvili jsme o Václavovu dědečkovi. – ...................................... 
4. Potkali jsme Hanina kamarádaMileny. – ...................................... 
5. Všimla jsem si Haniny nové sukně. – ...................................... 
6. Byli jsme na obědě s Václavovým kamarádem. – ...................................... 
7. Večer jsme šli na Dvořákovu Rusalku. – ...................................... 
8. Procházeli jsme se po Karlově mostě. – ...................................... 
9. V televizi jsme viděli Čapkovu hru. – ...................................... 
10. Mluvili jsme o Svěrákově novém filmu. – ...................................... 
11. Šli jsme kolem Kafkovy sochy. – ...................................... 
12. Byli jsme v divadle na Havlově hře. – ...................................... 
13. Šli jsme do galerie kvůli jednomu Picassovu obrazu. – ...................................... 
14. Poslouchali jsme Beethovenovu symfonii. – ...................................... 
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Romana a David Jandákovi byli na návštěvě v Praze u Romaniny sestry Hany a jejího manžela 
Václava. Teď jsou doma a mluví o tom, co zažili. Vyberte vhodná slova.  
 
 
1. Bydleli jsme blízko Husova náměstí / ulice. 

2. Šli jsme na návštěvu k Václavově tatínkovi / mamince.  

3. Mluvili jsme o Václavovu dědečkovi / babičce.  

4. Potkali jsme Haninakamarádku / kamaráda.  

5. Všimla jsem si Haninysukně / svetru.  

6. Byli jsme na obědě s Václavovým kolegyní / kolegou. 

7. Večer jsme šli na Dvořákovu operu / koncert. 

8. Procházeli jsme se po Karlově mostě / ulici. 

9. V televizi jsme viděli Čapkovu hru / drama. 

10. Viděli jsme Svěrákův film / komedii. 

11. Šli jsme kolem Kafkovy pomníku / sochy. 

12. V divadle jsme viděli Havlovu hru / drama. 

13. Šli jsme do galerie kvůli Picassovu obrazu/ koláži. 

14. Poslouchali jsme Beethovenovu koncert / symfonii. 
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