
VE MĚSTĚ 1 

 

Cvičení 1 

Diskutujte ve skupině. 
 

1. Prohlédněte si obrázek dole. Co Honza 

s Michalem dělají? 

2. Jakým způsobem můžete poznávat 

neznámé město? 

3. Co rádi navštěvujete v neznámém 

městě? 
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Cvičení 2 

Honza a Michal jsou ubytováni ve  

     školícím středisku na okraji města. 

          Michal se dnes chystá do města.  

          Poslechněte si rozhovor mezi Honzou a  

          Michalem. Poté dejte ve skupině  

          dohromady všechny informace, které  

          jste slyšeli. 

 

 

Cvičení 3 

Nyní uslyšíte několik otázek. Zkuste  

     odpovědět podle rozhovoru, který jste    

 slyšeli. 
 

1. Proč jede Michal do města? 

2. Kde bude Michal večeřet? 

3. Co má Michal ve městě zařídit pro 

Honzu? 
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Cvičení 4 

     Poslechněte si rozhovor ještě jednou.        

     Doplňte chybějící slova. 

 

Michal:  Honzo, dneska __________ do 

města       zařídit pár věcí. 

Honza:   __________, a jakých? 

Michal:  No, musím do __________, pak 

poslat   balík na poště. A rád 

__________ se nechal ostříhat, 

pokud to __________. 

Honza:   A kdy myslíš, že _________ vrátíš? 

Michal:  Nevím. Možná budu __________ 

ve městě, __________ bude velký 

provoz. 

Honza:   ____ jak do města vůbec pojedeš? 

Michal:   Ještě nevím, ale asi __________. 
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POSLECH – VE MĚSTĚ 1 

Cvičení 2 

Michal:  Honzo, dneska musím do města       

zařídit pár věcí. 

Honza:   Aha, a jakých? 

Michal:   No, musím do banky, pak poslat    

balík na poště. A rád bych se 

nechal ostříhat, pokud to stihnu. 

Honza:    A kdy myslíš, že se vrátíš? 

Michal:   Nevím. Možná budu jíst ve městě, 

pokud bude velký provoz. 

Honza:    A jak do města vůbec pojedeš? 

Michal:    Ještě nevím, ale asi taxíkem. 

Honza:  Proč nejedeš autobusem? Je to 

levnější. 

Michal:  Máš pravdu. A nechceš něco 

přivézt? 
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Honza:   Jé, kdybys mi vzal pár poštovních 

známek, budu rád. A kdybys někde  

natrefil na tenisové míčky…..Jo a 

fotky z našeho kempování jsou už 

hotové, tak bys je mohl 

vyzvednout. 

Michal:   Jasně, šéfe. Tak večer. 
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