
Czech Express 1 – Lekce 4

Test 1 - 6 - Část pro učitele

Cvičení 1 
Je pondělí ráno. Michal a Helena jsou ve firmě a povídají si..
Michal: Ahoj Heleno! Co jsi dělala v neděli?
Helena: Ráno jsem nakupovala v supermarketu a pak jsem vařila oběd. 
Michal: Co jsi vařila?
Helena: Dělala jsem česnekovou polévku, řízek a brambory.
Michal: A co jsi dělala pak?
Helena: Odpoledne jsem se dívala na televizi a večer jsem šla na koncert. A co jsi dělal ty?
Michal: Měl jsem moc práce. Ráno jsem vstával už v 6 hodin. 
Helena: V neděli? A proč? Co jsi dělal? 
Michal: Šel jsem do práce a pracoval jsem na počítači.  
Helena: A co večer?
Michal: Večer jsem spal.
Helena: A co děláš teď? Nechceš jít na tenis?
Michal: Teď nemůžu. Musím studovat, zítra píšu test. Můžeš jít na tenis v úterý? 
Helena: Můžu. Kdy se sejdeme?
Michal: Sejdeme se v 5 odpoledne. Hodí se ti to?
Helena: Ano, hodí. Těším se!
Michal: Měj se hezky. Ahoj!
Helena: Ty taky. Čau!

Cvičení 2
2, 12, 9, 11, 86, 52, 29, 10, 19, 93, 67, 18, 5, 71, 55, 33 

Ústní část testu (cvičení 16, 17 a 18) 

Cvičení 16
Seznámení. Otázky a reakce (zákl.info). Učitel se ptá studenta na následující infomace:
Jak se jmenujete? Odkud jste? Co děláte?  Máte rodinu/děti? Co rád děláte? Co jste dělal o víkendu? 

Cvičení 17 (4 fotografie – čas 3 minuty)
Učitel si předem vybere 4 vhodné fotografie (např. na www.google.com/Images). Student má za úkol samostatně 
hovořit o předložených fotografiích. Učitel může pomáhat následujícími otázkami. Za použité otázky ovšem musí 
strhnout body v plynulosti vyjádření.
Otázky: Kdo je to? Jak se jmenuje? Kolik mu/jí je?Odkud je? Co dělá? Co teď dělá? Co rád dělá? Je ráno nebo  
večer? Kde je? Co dělal včera?

Cvičení 18
Studenti pracují v párech. Losují  si 2 témata. Mají 10 minut na přípravu (bez papíru). Musí samostatně mluvit, ne 
číst z papíru! Učitel si předem připraví 2 obrázky fiktivního kamaráda  a 2 obrázky fiktivní rodiny z www.google.com 
a. Diář pro schůzku, což může být Schéma 4D.

1. Seznámení – formální dialog (vy a šéf) 2. Seznámení – neformální dialog 
(vy a nový kolega v práci)

3. Můj kamarád (fiktivní) 4. Moje rodina (fiktivní)

5. Domluvte si schůzku (vy a šéf)
Domluvte si schůzku (vy a kamarád) 6. V restauraci

7. Co jsi dělal o víkendu? 8. Interview  (vy a populární celebrita)

17

http://www.google.com/

