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Modul 2 
 

Společenský a rodinný život 

 

 

Prezentace modulu 
 

V tomto modulu se seznámíte s Marií, Janou a její sestrou Natálií, které se 
setkávají po delší době a jdou společně na oběd, aby si popovídaly. Uslyšíte 
také dva rozhovory, v nichž se Natálie a Petr baví o tom, jak by rádi trávili svůj 
volný čas a Natálie a Linda si vyprávějí o svatbě své kamarádky. V dalších 
rozhovorech zve Natálie kamaráda Honzu na oslavu svých narozenin a Petr 
telefonuje Natálii o smutné události v rodině. V gramatické části najdete 
přehlednou informaci o dělení sloves v češtině. Modul uzavírá text, v němž 
najdete informaci o tom, jak rodiny v ČR tráví volný čas. 

 
Obsah modulu 

 
Názvy rozhovorů Způsob komunikace Cíl 

Pozdravy, představování,    

seznamování 

Rozhovor Výslovnost samohlásek v 

češtině 

Vyjádření přání, názorů, 

pocitů 

Rozhovor Slovní zásoba 

Svatba Rozhovor Předávání informace 

Narozeninová oslava Telefonický rozhovor Slovesa v češtině 

Vyjádření soustrasti Telefonický rozhovor Opakování větných struktur 

V České republice Informační text Informace o rodinném a 

společenském životě v ČR 
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Lekce 1 

Pozdravy, představování, seznamování  
 
Rozhovor 1 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 02.1) 
 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Jana jde se svou sestrou 
na oběd do restaurace. Cestou 
potkává bývalou kolegyni Marii. 
Přítelkyně se dlouho neviděly a rády 
by si popovídaly. Jana proto 
navrhuje Marii, aby poobědvaly 
společně a Marie souhlasí. 
Osoby: sestry Jana a Natálie; 
kamarádka Jany Marie 
Místo: ve městě na ulici 

 

Jana: Marie! Ahoj! Jak se máš?  

Marie: Ahoj. Dobře. A ty?  

Jana: Výborně. Je to dlouho, co jsme se neviděly. Asi znáš moji 

sestru.  

Marie: Neznám. Těší mě, jsem Marie. Tvoje sestra a já jsme společně 

dva roky pracovaly.  

Natálie: Ahoj, Marie, já jsem Natálie.  

Jana: Poslouchej, Marie, jdeme na oběd do nové restaurace, která 

byla otevřena na rohu náměstí, nechceš se k nám připojit? 

Musíme si říct, co je nového.  

Marie: Ano, půjdu ráda! Ale musím odejít za dvě hodiny, protože jsem 

slíbila svému bratranci, že ho přijdu odpoledne navštívit.  

Jana: Tvůj bratranec je ten, který byl vloni na tvých narozeninách?  

Marie: Ano, pamatuješ si na něj?  

http://www.l-pack.eu/
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Jana: Byl velmi vysoký, přibližně stejně starý jako my, s tmavými 

dlouhými vlasy a malou bradkou, ne? 

Marie: Ano, to je pravda. Ačkoli se od té doby hodně změnil. Měl 

nějaké zdravotní problémy a letos hodně zhubl. 

Natálie: Jana mi o něm vyprávěla, moc se jí líbil. Je už v pořádku?  

Marie: Ano, je v pořádku.  

Natálie: To je dobře. Říkala, že byl vtipný a měl velký smysl pro humor!  

Marie: Ano, já vím, stejně jako všichni členové naší rodiny. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                  Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  

 
 

 

 
 

Modul 2 Strana 4 
 

Kontrola porozumění 1 

 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Marie a Jana se setkávají každý den.          

b. Marie a Jana spolu dva roky pracovaly.               

c. Jana má sestru Natálii.               

d. Všechny tři jdou na narozeniny.                            

e. Narozeniny má Marie.                

f. Marie půjde navštívit bratrance.          

 

 

Kontrola porozumění 2 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Jana navrhuje Marii, aby šla s ní 

a. do kina.  

     b. do restaurace.  

 c. na narozeniny.  

2. Jana si chce s Marií  

a. popovídat o práci.           

b. zajít na kávu.           

c. popovídat o všem, co nového zažily.       

3. Bratranec Marie   

a. je doma nemocný.  

b. je v práci.  
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c. je doma zdravý.   

4. Natálie  

       a.     zná bratrance Marie.  

       b.     nikdy neviděla bratrance Marie.  

 c.     půjde na narozeniny k bratranci Marie.   

5. Bratranec Marie  

a. je starší než Marie.   

b. je mladší než Marie.  

c. je přibližně stejně starý jako Marie.  

 

Slovní zásoba 1 

Doplňte podle rozhovoru. 

 

Vy:    Ahoj, Petře/Petro! 

Kamarád/kamarádka: Ahoj! Jak __________ jsme se neviděli/y? 

Vy:    Celý rok. ______ se máš? 

Kamarád/kamarádka: ____________. A ty? 

Vy:    ____________. 

Kamarád/kamarádka: _______ se najíst do McDonaldu. Nepůjdeš se mnou? 

Vy:    Moc _________. Ve dvě hodiny ________ jít na  

    přednášku. 

Kamarád/kamarádka: Já jdu dnes ve dvě hodiny na ____________ k Pavlovi. 

Vy:    Na Pavla si dobře ___________. Jak ted´ vypadá? 

Kamarád/kamarádka: Stále stejně. Vůbec se _____________. Má se  

    moc_____.  
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Vy:    Co dělá?    

Kamarád/kamarádka: Je úspěšný architekt.  A moc se mi __________. 

 

Konverzační cvičení 1 

  

Co řeknete v situaci, 

 

1. kdy se seznamujete se stejně starým člověkem. 

 

_____________________________________________________________________ 

2. kdy chcete někoho pozvat na kávu/oběd/večeři. 

 

____________________________________________________________________ 

3. kdy přijímáte pozvání na kávu/oběd/večeři. 

 

____________________________________________________________________ 

4. kdy se omlouváte, že musíte odejít. 

 

____________________________________________________________________ 

5. kdy popisujete, jak vypadá kamarád/ka. 

 

_____________________________________________________________________ 
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Výslovnost  (Poslouchejte audio na  www.l-pack.eu –  modul 2 – výslovnost.) 
 

Výslovnost českých samohlásek 

V češtině je pět samohlásek a, e, i/y, o, u. Všechny samohlásky mohou být krátké 
nebo dlouhé: a/á, e/é, i/í, y/ý, o/ó, u/ú/ů. Krátké samohlásky se vyslovují krátce, 
dlouhé dlouze. V češtině nikdy nedochází k redukci samohlásek.  

V písmu se dlouhé samohlásky označují čárkou nad písmenem.  

Pozor! U samohlásky u pak ještě i kroužkem – ů (je-li dlouhé ú uprostřed nebo na 
konci slova). 

 

V rozhovorech tohoto modulu se často objevují přídavná jména mužského rodu tvrdá 
a měkká v jedn. a v množ. č.  

Procvičte si rozdílnou výslovnost samohlásek y/ý, i/í 

vysoký mladý muž zdravotní problémy 

velký  plán příští měsíc 

s tmavými a dlouhými vlasy svatební oznámení 

vtipný a otevřený  kulturní akce 

starý člověk nejlepší  narozeniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.l-pack.eu/
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Lekce 2 

 
Vyjádření přání, názorů, pocitů 

 
Rozhovor 2 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 02.2) 

 

 

Rozhovor 
 
Situace: Během polední přestávky v 
práci si Natálie a Petr vyprávějí o 
práci a sdělují si svá přání a názory 
na ideální způsob trávení svého 
volného času. 
Osoby: kolegové Natálie; Petr 
Místo: v jídelně firmy 

 

Natálie: Co se stalo, Petře? Vypadá to, že máš dnes špatnou náladu.  

Petr: Ani ne. Jsem jen velmi unavený. Každý den stejný. Je to nuda!  

Natálie: A čí je to vina? Proč  sám neuděláš něco, co by ti zlepšilo 

náladu? Nemá smysl si pořád jen stěžovat.  

Petr: Víš, ta moje pracovní doba. Nemám čas, ani energii na to, 

abych dělal, co chci.  

Natálie: A co bys rád?  

Petr: Kdybych nemusel pracovat celý týden,  trávil bych více času v 

přírodě. Vůbec nemám rád ten městský život, doprava a hluk 

kolem.  

Natálie: Naprosto s tebou souhlasím. Cítím se v pohodě a uvolněná jen 

u moře. Schází mi ten pocit.  

Petr: Neboj se. Příští měsíc máme prázdniny.  

Natálie: Doufám, že ano. Ušetřila jsem nedávno nějaké peníze a chtěla 

bych cestovat a návštívit některá místa.  

http://www.l-pack.eu/
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Petr: Kéž by se mi taky podařilo našetřit nějaké peníze. Kdybych je 

měl, utratil bych je jinak. Cestování mě nijak nepřitahuje. Je 

příliš únavné.  

Natálie: A jak se chystáš trávit volný víkend? Máš nějaký dobrý nápad?  

Petr: Ano, mám nápad. Chci se stát členem organizace migrantů, 

která je nedaleko odsud. Pořádají kulturní akce pro Rusy a 

potřebují na pomoc dobrovolníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                  Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  

 
 

 

 
 

Modul 2 Strana 10 
 

Kontrola porozumění 3 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Petr je stále veselý.        

b. Petr hodně pracuje.             

c. Natálie i Petr mají rádi přírodu.                            

d. Natálie se těší na dovolenou.                           

e. Petr rád cestuje a chce cestovat o víkendech.       

f. Natálie bude pracovat pro migranty.        

 

Slovní zásoba 2 

Doplňte do textu slova z nabídky.  

 

 moře, cestovat, nápad, dovolenou, dlouho, má, nudí se, budou, špatnou, peníze. 

 

Natálie ušetřila peníze, aby mohla ___________.  

Petr má  __________ náladu a ______________.  

Petr musí být _________v práci.      

Natálie a Petr _________mít brzy ____________.  

Natálie _______ ráda _________.  

Petr má zajímavý____________. 

 

 

 



 

   
   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                  Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  

 
 

 

 
 

Modul 2 Strana 11 
 

Konverzační cvičení  2 

 

Odpovídejte záporně. 

 

1. Máš dobrou náladu? 

2. Má smysl pro humor? 

3. Máte dnes čas? 

4. Mají na to dost energie? 

5. Má rád zmrzlinu? 

6. Máme prázdniny? 

7. Musíš pracovat celý týden? 

8. Musí to pro tebe udělat? 

9. Musíte už jít? 

10. Musíme přijít včas? 

11. Musím hodně pracovat? 

12. Mohu/můžu jít s tebou? 

13. Můžeme přijít za dvě hodiny? 

14. Mohou jet s námi? 

15. Může cestovat o víkendu? 

 

Konverzační cvičení 3 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Pracujete hodně nebo málo? 

2. Jak trávíte dovolenou? 

3. Nudíte se často? 

4. Jste optimista nebo pesimista? 

5. Kde se cítítíte dobře? 
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Lekce 3 

Svatba 
 

Rozhovor 3 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 02.3) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Kamarádky Natálie a 
Linda si povídají o svatbě svých 
přátel Milana a Jany, která bude 
za krátkou dobu. Ani jedna nezná 
přesné datum svatby. Chystají se 
jít koupit svatební dárek a uvažují, 
jaký bude nejlepší. 
Osoby: kamarádky Natálie; Linda 
Místo: v bytě Lindy 

 

Natálie: Máš na dnešní večer nějaký plán, Lindo? Já se chystám 

nakupovat. Jestli chceš, můžeš jít se mnou na nákupy. 

Linda: To je dobrý nápad! Co chceš koupit? 

Natálie: Ještě nemám žádný svatební dárek pro Milana a Janu a zítra 

mají svatbu. 

Linda: Víš to jistě? Já jsem ztratila svatební oznámení, ale v kalendáři 

mám napsané, že svatba je příští sobotu. 

Natálie: Jsem si jista, že svatební obřad je zítra o půl druhé v kostele sv. 

Jiří a svatební hostina je potom v hotelu Praha. 

 Linda: Víš, kdo bude svědek a kdo družičky? 

Natálie: Myslím, že svědek bude bratr ženicha a družičky dvě nevěstiny 

sestřenice. 

Linda: Víš nějaké podrobnosti o svatebních šatech nebo výzdobě? 

Natálie: Když jsem dostala svatební oznámení, volala jsem Janě, abych 

jí blahopřála  a potvrdila svou účast na svatební hostině. Jana 

mi pak řekla, že chce všechno jednoduché a romantické. 

http://www.l-pack.eu/
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Linda: Určitě to bude hezká svatba a moc bych jim přála, aby měli 

šťastné manželství. 

Natálie: Ano, jsou pěkný pár. A máš nějaký návrh na dárek? 

Linda: Nejspíš něco užitečného pro novou domácnost, třeba  elektrický 

přístroj nebo nějakou dekoraci, co myslíš? 

Natálie: No, já nevím. Pojďme do obchodu a uvidíme.  
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Kontrola porozumění 4 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Natálie a Linda 

a. půjdou zítra na svatbu kamarádky.  

b. půjdou nakupovat svatební dárek pro kamarádku.   

c. půjdou se zeptat kamarádky, kdy bude mít svatbu.    

2. Svatba Jany a Milana bude 

a. v sobotu dopoledne v kostele.  

b. v sobotu odpoledne v kostele.  

c. v sobotu odpoledne v hotelu.  

3. Linda navrhuje koupit 

a. něco užitečného do domácnosti.   

b. deku.   

c. květiny.  

 

Situační fráze  

Přiřaďte k popsané situaci vhodnou frázi. 

1. Pozvání na oslavu narozenin A. Bohužel nemohu, jedu na 

dovolenou. 

2. Odmítnutí s odůvodnění B. Prosím tě (Vás), kdy bude…? 

3. Zjišťování data  C. Jano, zvu tě na oslavu narozenin. 

1 ._________________ 2. ________________ 3. ________________ 
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Lekce 4 

 
Narozeninová oslava 

 
Rozhovor 4  (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 02.4) 

 

 

Telefonický rozhovor 
 
Situace: Honza blahopřeje Natálii 
k narozeninám. Natálie zve Honzu 
a jeho ženu na narozeninovou 
oslavu. Domlouvají se na 
organizaci oslavy. 
Osoby: přátelé Natálie; Honza 
Místo: v bytě Honzy a v bytě 
Natálie 

 

Honza: Všechno nejlepší k narozeninám!  Přeji ti, ať se ti v tomto roce 

všechno daří! 

Natálie: Děkuji! Děkuji moc, Honzo!  

Honza: Kolik ti teď vlastně je? Asi bych se neměl ptát?  

Natálie: Ne, to je v pořádku. Jsem stále velmi mladá, zatím nemusím 

tajit svůj věk! Je mi 27.  

Honza: Kéž by mi bylo taky tolik! Jak budeš oslavovat své narozeniny?  

Natálie: Můj bratranec se narodil ve stejný den, jen o 4 roky později, a 

tak uděláme narozeninovou oslavu společně v sobotu večer. 

Byla bych ráda, kdybys přišel, pokud nemáš jiné plány.  

Honza: Určitě. Moc rád. Kde to bude?  

Natálie: U mně doma. Pozvali jsme jen několik blízkých přátel a několik 

příbuzných. Objednáme pizzu, nic velkého.  

http://www.l-pack.eu/
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Honza: Bude to veselé. Co mám přinést? Už jste koupili narozeninový 

dort?  

Natálie: Ne, ale můj bratranec je cukrář. Upeče dort sám.  

Honza: V tom případě mohu donést něco k pití, třeba lahev vína.  

Natálie: Jediná věc, kterou bys měl vzít s sebou, je tvoje žena. Všechno 

ostatní je zařízeno.  

Honza: Dobře. Marta opravdu ráda přijde, jsem si tím jist. Takže, 

uvidíme se brzy, pěkný zbytek narozenin.  

Natálie: Děkuji ti. Ahoj. 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

 



 

   
   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                  Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  

 
 

 

 
 

Modul 2 Strana 17 
 

Kontrola porozumění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. Natálie má narozeniny.     

b. Honza ví, kolik let má Natálie.   

c. Honza přinese na oslavu narozenin dort.    

d. S Honzou přijde na narozeniny Marta.   

e. Natálie bude slavit narozeniny sama.   

 

Konverzační cvičení 4 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Kdy máte narozeniny? 

2. Kde oslavujete narozeniny? 

3. S kým oslavujete narozeniny? 

4. Jak oslavujete narozeniny? 

5. Kupujete dort nebo dort peče někdo z příbuzných? 
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Lekce 5 

 
Vyjádření soustrasti 

 
Rozhovor 5 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 02.5) 

 

 

Telefonický rozhovor 
 
Situace: Petr telefonuje Natálii o 
úmrtí své tety. Domlouvají se spolu 
na záležitostech kolem pohřbu. 
Osoby: Petr; Natálie 
Místo: v bytě Petra; v bytě Natálie 

 

Petr: Ahoj, Natálie, u telefonu Petr.  

Natálie: Ahoj, Petře! Jak se máš? Chtěla jsem ti dnes zavolat.  

Petr: Bohužel, nemůžu ti říct, že je vše v pořádku. 

Natálie: To zní vážně. Řekni mi, co se děje?  

Petr: Naše teta v noci zemřela.  

Natálie: Ach! Jakže? Co se stalo?  

Petr: Doktor říkal, že to byl infarkt ve spánku. Nejspíš nic necítila, jen 

bolest na hrudi. Bylo to náhlé.  

Natálie: Její syn byl doma, když se to stalo?  

Petr: Ne, byl venku. Dozvěděl se to, až za dvě hodiny, až když se 

vrátil.  

Natálie: Jak je na tom teď? Musím mu zavolat a vyjádřit mu soustrast.  

Petr: Snaží se zaměstnat přípravou pohřbu, který bude zítra.  

Natálie: Zítra? Tak brzy? Musíme poslat květiny.  

http://www.l-pack.eu/


 

   
   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                  Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  

 
 

 

 
 

Modul 2 Strana 19 
 

Petr: Ano, samozřejmě, zařídím to. Dnes odpoledne se všichni blízcí 

příbuzní sejdou v tetině domě. Přijď po práci, jestli budeš chtít. 

Moje matka je velmi rozrušena, bojím se o její zdraví, snažím 

se ji utěšit. Moc svou sestru milovala.  

Natálie:  To je samozřejmé, byla to milá žena. Přijdu, jakmile budu moci. 

Buď opatrný.  
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Rozhovor 

Doplňte telefonický rozhovor. Přítel vám chce pozvat na oslavu narozenin, ale vy v 

pondělí odpoledne musíte jít do práce a ve středu máte kurz češtiny do šesti. V 

sobotu máte celý den volno. 

Přítel:  Ahoj, Natálie. 

Vy:  _________________________________________________________ 

Přítel: Celkem dobře. Chtěl bych tě pozvat na oslavu, mám tento týden 

narozeniny. Můžeš v pondělí? 

Vy: ________________________________________________________ 

Přítel: To je škoda, že nemůžeš, přijde i Pavla a Milan. A co ve středu 

odpoledne, máš něco? 

Vy:  ________________________________________________________ 

Přítel: No, doufám, že v sobotu máš volno. 

Vy:  ________________________________________________________ 

Přítel:  Tak  se můžeme sejít u mě v bytě v pět hodin, tam si dáme kávu a 

  dort a přitom si popovídáme.  

Vy:  ________________________________________________________ 

Přítel:  A večer všechny zvu na večeři do restaurace.  

Vy:  _____________________________________________________ 
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GRAMATIKA 
 

Slovesa v češtině - Základní informace 

Slovesa v češtině dělíme na: 

 plnovýznamová - mají samostatný věcný význam: číst, psát, mluvit, koupat se… 

 pomocná - vyskytují se ve spojení s významovým slovesem: 

• vlastní pomocná slovesa – být doma, být s ním, mít dům, mít význam 

• sponová - být, stát se ekonomem, architektem 

• modální - pojí se s infinitivem významového slovesa: moci jít, muset jít 

• fázová - vyjadřují fáze děje významového slovesa: začít, končit, pokračovat 

 

Česká slovesa vyjadřují 3 časy: minulý, přítomný a budoucí     

Přítomný čas se tvoří pomocí zvláštních koncovek: 

Osoba Číslo jednotné Číslo množné 

1. -m/-i/-u -me 

2. -š -te 

3. -á/-í/-e -ají/-(ej)í/-ou 

 

Slovesa se rozdělují do 5 tříd podle toho, jak tvoří přítomný čas. 

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 

Tvary sloves být, jíst, vědět a chtít se neshodují s žádným vzorem pěti slovesných tříd. Jsou to 

slovesa nepravidelná.  

Infinitiv:  být mít jíst   vidět   vědět   chtít  

ZVRATNÁ ZÁJMENA A SLOVESA 

Některá slovesa v češtině se pojí se zvratnými zájmeny  se – si. Jsou to tzv. zvratná slovesa: 

smát se, bát se, narodit se, divit se, stěžovat si, apod. 

Zvratná zájmena vyjadřují nejen zvratnost, např. myje se, ale i vzájemnost, např. zdravíme se, máme 
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se rádi. 

Některá stejná slovesa mají jak zvratnou tak nezvratnou formu: 

mýt (něco, někoho) – mýt se (sebe) 

pomáhat (komu) – pomáhat si (navzájem) 

 

Gramatické cvičení 1 

 

Doplňte ve slovesech koncovku přítomného času. 

 

1. (Mít, my) ________________ přijít v 5 hodin nebo v 6 hodin? 

2. Kdy (mít) ______________ tvůj bratr narozeniny? 

3. Zítra (být, já) _____________ doma, můžeš přijít. 

4. Všichni (znát) _________ datum svatby, jen ty jsi to zapomněla. 

5. Doufám, že mi (zavolat, oni) ____________ a (říct, oni) ____________ mi 

výsledek. 

6. Odpoledne (být) ____________ setkání všech zájemců. 

7. Každý pátek (chodit, my) ______________ nakupovat. 

8. Co (nakupovat, vy) _________________? 

9. Myslím, že Petra (mít) __________ dobrý nápad. 

10. Určitě si (udělat, my) ____________ čas. 

 

Gramatické cvičení 2 

 

Doplňte ve větách správný tvar zvratných zájmen. 

 

1. Nechceš _____ k nám připojit? 

2. Musíme _____ popovídat. 

3. Pamatujete ____ na mou sestřenici? 
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4. Oslava narozenin ____ všem líbila. 

5. Podařilo ___ ti ušetřit peníze? 

6. Chce ___ koupit nový byt. 

7. Čím _____ chceš stát? 

8. Moc ___ přeji, aby se mu to podařilo. 

9. Co ____ o tom myslíte? 

10. Jsem ____tím jist. 
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V ČESKÉ REPUBLICE… 

INFORMACE O ČESKÉ RODINĚ   

 

PRAHA (Plus) - 78% českých rodin s dětmi ve školním a předškolním věku věnuje 

téměř každý víkend rodině. Více než polovina rodin považuje za ideální strávit víkend 

s dětmi aktivně, na výletech do přírody nebo na hrady a zámky. Přesto rodiny těmto 

aktivitám věnují méně času než by samy chtěly. Naopak nakupování v nákupních 

centrech je na předposledním 23. místě v lákavosti, nicméně ve skutečnosti jde o 7. 

nejčastější víkendovou činnost. Tato zjištění vyplývají z unikátního průzkumu na 

téma „Jak české rodiny tráví své víkendy“, kterou uskutečnila výzkumná agentura 

STEM/MARK. Celorepublikový reprezentativní průzkum proběhl v květnu 2007 a 

zúčastnilo se ho 1016 respondentů.  

 

Podle výsledků průzkumu považuje více než polovina rodin za ideální strávit víkend s 

dětmi aktivně. Jako ideální aktivitu respondenti uváděli výlet do přírody (18 %), 

návštěvu aquaparku nebo bazénu  (9 %), hory (7 %), cestování po ČR (6 %), jízdu 

na kole, aktivní sport, výlet do zoo, lyžování, turistiku nebo výlet pod stan. Další 

čtvrtina by ráda cestovala do zahraničí (15 %) nebo k moři či na jachtu (13 %). 

Zbývající  by volili odpočinek blíže k domovu, ať už u vody (6 %), v zábavním parku 

(3 %), na dětském hřišti, při dobrém obědě v restauraci, v klidu na zahradě při 

opékání buřtů nebo grilování, návštěvě kina nebo pobytu v lázních. Současný chrám 

konzumu – nákupní centra – považuje za vhodné místo ke strávení ideálního 

víkendu poněkud překvapivě pouze 1 % dotázaných rodičů.  

 

Ale jaká je realita? Průzkum ukázal, že alespoň jednou za měsíc jezdí na výlety do 

přírody 52 % rodin, do multikin chodí 9 % (39 % alespoň jednou za půl roku) a do 

aquaparků chodí 21 %. Na druhou stranu sleduje každý druhý víkend nebo častěji  

48 % rodin videa nebo DVD doma. Také návštěva nákupních center, která patří v 

žebříčku lákavosti na předposlední místo, je ve skutečnosti sedmou nejčastější 

víkendovou činností.  

Další zajímavá zjištění ukazují, že ve 48 % rozhoduje o víkendových aktivitách žena, 

ve 33 % muž a pouze v 9 % děti. Alarmující je fakt, že 69 % rodin s dětmi ve školním 

a předškolním věku nikdy nenavštěvuje divadla a koncerty vážné hudby, stejně tak, 

jako 67 % celé populace. Pozitivní ale je, že 75 % rodičů tráví víkendy se svými 

dětmi. 

Zdroj: www.topzena.cz/clanek-583-Vyzkum_Jak_ceska_rodina_travi_vike... - Archiv 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VjbNP50UVQMJ:www.topzena.cz/clanek-583-Vyzkum_Jak_ceska_rodina_travi_vikend.htm+%C4%8Desk%C3%A1+rodina&cd=11&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a
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Kontrola porozumění 6 

 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. V České republice tráví rodiče se svými dětmi 

většinu víkendů.      

b. Češi mají raději pasivní odpočinek.      

c. Do první desítky oblíbených činností o 

víkendech patří v ČR návštěva nákupních 

center.      

d. Do přírody jezdí o víkendech polovina českých 

rodin.      

e. Divadla a kina mají Češi více v oblibě než 

sport.     

Formy sňatků 

     Občanský sňatek - v tomto případě snoubenci činí prohlášení o 

uzavření manželství před starostou či pověřeným členem obecního 

zastupitelstva matričního úřadu, kde chtějí uzavřít manželství a to za 

přítomnosti matrikáře. Kromě snoubenců, starosty a matrikáře musí 

být u obřadu přítomni dva svědci, kteří musí být zletilí a před 

podpisem zápisu do protokolu o uzavření manželství musí předložit 

občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 

     Církevní sňatek - charakteristikou církevního sňatku je, že 

svátost manželství je chápána mnohem důstojněji a je jí také 

přikládána mnohem větší vážnost. Prohlášení o uzavření manželství 

činí snoubenci před příslušným orgánem církve, jejíž působení v ČR 

je povoleno registrací Ministerstva vnitra ČR. Církevní sňatek může 

být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu 

osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, ne starším tří 

měsíců.  

 

uzavření manželství před 

starostou (primátorem) 

nebo členem matričního 

úřadu, v jehož obvodu má 

jeden ze snoubenců trvalý 

pobyt. Sňatek probíhá 

podle platných zákonů 

země. 

uzavření manželství v kostele, 

oddávajícím je kněz. Sňatek 

probíhá podle předpisů a 

zvyklostí příslušné církve 

pár (obvykle muž a 

žena), kteří se 

rozhodli vstoupit 

do manželství 

osoba, která vede 

matriku, většinou 

úředník nebo 

funkcionář příslušného 

úřadu 

 úřad (v obci, městské 

části, městě apod.), který 

registruje, uchovává a 

vydává občanům potřebné 

matriční doklady (rodné, 

oddací nebo úmrtní listy) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
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Doklady potřebné k uzavření manželství cizinců v ČR 

Pokud chce cizinec uzavřít manželství před Obvodním úřadem, je 

povinen podle českých obecně platných právních předpisů předložit 

k žádosti tyto doklady: 

 doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno 
a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích, 

 potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným 
úřadem domovského státu, 

 potvrzení o státním občanství.  
 

Všechny doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními 

příslušným vyšším úřadem v cizině. Doklady musí být přeloženy 

soudním překladatelem do českého jazyka. Cestovní pas cizince a 

povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují 

doklady potřebné k uzavření manželství. 

 

 

Kontrola porozumění 7 

 

Odpovězte na otázky. Odpovědi vyhledejte v textu. 

 

1. Co je matriční úřad (matrika)? 

2. Jaké doklady potřebujete, když chcete uzavřít manželství v ČR? 

3. Jaké údaje najdete v rodném listě? 

4. Kdo vám musí přeložit doklady? 
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SLOVNÍ ZÁSOBA 

1. narozeniny, mít narozeniny (mám narozeniny) 

2. oslavovat, oslavovat narozeniny (oslavuji narozeniny) 

3. narozeninový, narozeninový dort 

4. cukrář/ka, dobrý cukrář/dobrá cukrářka 

5. návštěva, jít na návštěvu (jdu na návštěvu) 

6. pracovní, pracovní doba (pravidelná) 

7. městský, městský život 

8. ušetřit, ušetřit  peníze 

9. unavený, být unavený (jsem unavený, jsi unavený, je unavený) 

10. svatba, mít svatbu (mám svatbu, mají svatbu) 

11. hostina, svatební hostina 

12. užitečný, být užitečný (je užitečný/není užitečný) 

13. soustrast, vyjádřit soustrast 

14. pohřeb, pohřeb známého 

15. příbuzní,  moji příbuzní 

16. rozrušený, být rozrušen/rozrušena 

17. nálada, mít špatnou náladu (mám špatnou/dobrou náladu) 

18. nuda, nudit se (dnes se nudím) 

ONLINE SLOVNÍKY 

www.slovnik.cz/ 

www.online-slovnik.cz/ 

www.slovnik.seznam.cz/ 

www.slovniky.centrum.cz/

http://www.slovnik.cz/
http://www.online-slovnik.cz/
http://www.slovnik.seznam.cz/
http://www.slovniky.centrum.cz/


 

   
   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                  Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  

 
 

 

 
 

Modul 2 Strana 28 
 

  

ZDROJE ILUSTRACÍ A OBRÁZKŮ: 
 

1. https://www.google.cz/search?q=spole%C4%8Densk%C3%BD+a+rodinn%C3%BD+%
C5%BEivot+-+obr%C3%A1zky&hl=cs&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=3sRZUKWFN8uVswaGpYDgAg&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1138&bih=5
40. 

2. http://www.pixmac.cz/pictures/pohodov%C3%BD#/page/45/obj/20. 
3. http://www.fotosearch.com/lushpix-illustration/family-life-illustration/UNN187/. 
4. http://www.pixmac.cz/pictures/kreslen%C3%A9+svatebn%C3%AD#/page/4/obj/20. 
5. http://www.fotosearch.com/lushpix-illustration/family-life-illustration/UNN187/. 
6. http://www.google.cz/search?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+narozeniny&hl=cs

&lr=&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s
a=X&ei=GhJaUIrOI4_Wsgaq84GYDA&ved=0CB8QsAQ&biw=1138&bih=540.. 
http://www.pranicka.net/pindex.php?act=form&pic=145. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cz/search?q=spole%C4%8Densk%C3%BD+a+rodinn%C3%BD+%C5%BEivot+-+obr%C3%A1zky&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3sRZUKWFN8uVswaGpYDgAg&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1138&bih=540
https://www.google.cz/search?q=spole%C4%8Densk%C3%BD+a+rodinn%C3%BD+%C5%BEivot+-+obr%C3%A1zky&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3sRZUKWFN8uVswaGpYDgAg&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1138&bih=540
https://www.google.cz/search?q=spole%C4%8Densk%C3%BD+a+rodinn%C3%BD+%C5%BEivot+-+obr%C3%A1zky&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3sRZUKWFN8uVswaGpYDgAg&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1138&bih=540
https://www.google.cz/search?q=spole%C4%8Densk%C3%BD+a+rodinn%C3%BD+%C5%BEivot+-+obr%C3%A1zky&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3sRZUKWFN8uVswaGpYDgAg&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1138&bih=540
https://www.google.cz/search?q=spole%C4%8Densk%C3%BD+a+rodinn%C3%BD+%C5%BEivot+-+obr%C3%A1zky&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3sRZUKWFN8uVswaGpYDgAg&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1138&bih=540
http://www.pixmac.cz/pictures/pohodov%C3%BD#/page/45/obj/20
http://www.fotosearch.com/lushpix-illustration/family-life-illustration/UNN187/
http://www.pixmac.cz/pictures/kreslen%C3%A9+svatebn%C3%AD#/page/4/obj/20
http://www.fotosearch.com/lushpix-illustration/family-life-illustration/UNN187/
http://www.google.cz/search?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+narozeniny&hl=cs&lr=&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GhJaUIrOI4_Wsgaq84GYDA&ved=0CB8QsAQ&biw=1138&bih=540
http://www.google.cz/search?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+narozeniny&hl=cs&lr=&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GhJaUIrOI4_Wsgaq84GYDA&ved=0CB8QsAQ&biw=1138&bih=540
http://www.google.cz/search?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+narozeniny&hl=cs&lr=&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GhJaUIrOI4_Wsgaq84GYDA&ved=0CB8QsAQ&biw=1138&bih=540
http://www.google.cz/search?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+narozeniny&hl=cs&lr=&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GhJaUIrOI4_Wsgaq84GYDA&ved=0CB8QsAQ&biw=1138&bih=540
http://www.pranicka.net/pindex.php?act=form&pic=145
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Klíče ke cvičením 
 
Lekce 1 
 

Kontrola porozumění 1 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Marie a Jana se setkávají každý den.         

b. Marie a Jana spolu dva roky pracovaly.                    X  

c. Jana má sestru Natálii.                                 X   

d. Všechny tři jdou na narozeniny.                             X 

e. Narozeniny má Marie.              X 

f. Marie půjde navštívit bratrance.       X  

 

Kontrola porozumění 2 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Jana navrhuje Marii, aby šla s ní 

a. do kina.           

b. do restaurace.           

c. na narozeniny.   

2. Jana si chce s Marií  

a. popovídat o práci.   

b. zajít na kávu.  

c. popovídat o všem, co nového zažily.  X 

3. Bratranec Marie   

a. je doma nemocný.  

b. je v práci.           

c. je doma zdravý.  X 
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4. Natálie  

 a. zná bratrance Marie.   

 b. nikdy neviděla bratrance Marie.  X 

 c. půjde na narozeniny k bratranci Marie.   

5. Bratranec Marie  

a. je starší než Marie.   

b. je mladší než Marie.  

c. je přibližně stejně starý jako Marie.  X 

 

Slovní zásoba 1 

Doplňte podle rozhovoru. 

 

Vy:    Ahoj, Petře/Petro! 

Kamarád/kamarádka:  Ahoj! Jak dlouho  jsme se neviděli/y? 

Vy:    Celý rok.  Jak se máš? 

Kamarád/kamarádka:  Výborně.  A ty? 

Vy:    Dobře. 

Kamarád/kamarádka:  Jdu se najíst do McDonaldu. Nepůjdeš se mnou? 

Vy:    Moc  rád/a. Ve dvě hodiny musím jít na přednášku. 

Kamarád/kamarádka:  Já jdu dnes ve dvě hodiny na návštěvu k Pavlovi.  

Vy:    Na Pavla si dobře pamatuju.  Jak ted´ vypadá? 

Kamarád/kamarádka:  Stále stejně. Vůbec se  nezměnil. Má se moc dobře.  

Vy:    Co dělá?    

Kamarád/kamarádka:  Je úspěšný architekt.  A moc se mi líbí. 
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Konverzační cvičení 1 

  

Co řeknete v situaci, 

 

1. kdy se seznamujete se stejně starým člověkem. 

Ahoj. Rád bych se s tebou seznámil/a. Mohli bychom se seznámit/představit? Neseznámíme 

se? Seznámíme se? 

2. kdy chcete někoho pozvat na kávu/oběd/večeři. 

Zvu tě na kávu, na oběd, na večeři. Zajdeme na kávu, na oběd, na večeři. Platím já. 

Rád bych Vás pozval na kávu, oběd, večeři. 

3. kdy přijímáte pozvání na kávu/oběd/večeři. 

To je od tebe (od Vás) milé. Rád/a půjdu. Takové pozvání neodmítnu. 

4. kdy se omlouváte, že musíte odejít. 

Omlouvám se, ale musím dnes odejít. Mám neodkladné jednání. 

Nezlobte se, ale budu muset odejít.  

5. kdy popisujete, jak vypadá kamarád/ka. 

Můj kamarád (moje kamarádka) je vysoký/á, středně vysoký/á, není velký/á, je malý/á. Měří 

180 cm, měří 160 cm. 

Má dlouhé/krátké vlasy. Má tmavé/černé/světlé vlasy.  

Je hubený/štíhlý. Je plnoštíhlá. Má sportovní postavu. 

 

Lekce 2 

Kontrola porozumění 3 
  

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

        a.    Petr je stále veselý.         

  b. Petr hodně pracuje.       X   

        c.  Natálie i Petr mají rádi přírodu.  X   

    d.  Natálie se těší na dovolenou.                          X   

    e. Petr rád cestuje a chce cestovat o víkendech.        X 
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f.   Natálie bude pracovat pro migranty.         X 

 

Slovní zásoba 2 
 

Doplňte do textu slova z nabídky.  

 

Natálie ušetřila peníze, aby mohla cestovat. Petr má špatnou náladu a nudí se. Petr musí být 

dlouho v práci. Natálie a Petr budou mít brzy dovolenou. Natálie má ráda moře. Petr má 

zajímavý nápad. 

 
Konverzační cvičení  2 

 

Odpovídejte záporně. 

 

1. Máš dobrou náladu?   Nemám dobrou náladu. 

2. Má smysl pro humor?   Nemá smysl pro humor. 

3. Máte dnes čas?   Nemáme dnes čas. 

4. Mají na to dost energie?  Nemají na to dost energie. 

5. Má rád zmrzlinu?   Nemá rád zmrzlinu. 

6. Máme prázdniny?   Nemáte prázdniny. 

7. Musíš pracovat celý týden?   Nemusím pracovat celý týden. 

8. Musí to pro tebe udělat?  Nemusí to pro tebe/mne udělat. 

9. Musíte už jít?    Nemusíme už jít. 

10. Musíme přijít včas?   Nemusíte přijít včas. 

11. Musím hodně pracovat?  Nemusíte/nemusíš hodně pracovat. 

12. Mohu/můžu jít s tebou?  Nemůžete/nemůžeš jít se mnou. 

13. Můžeme přijít za dvě hodiny?  Nemůžete přijít za dvě hodiny. 

14. Mohou jet s námi?   Nemohou jet s námi. 

15. Může cestovat o víkendu?  Nemůže cestovat o víkendu. 
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Konverzační cvičení 3 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Pracujete hodně nebo málo?  Pracuji hodně/málo. Nepracuji hodně. Pracuji dva 

      dny v týdnu. 

2. Jak trávíte dovolenou?   Dovolenou trávím doma, u moře, na horách. 

      Cestuji. 

3. Nudíte se často?   Nenudím se vůbec. Mám stále co dělat.  

      Nudím se často. Nic mě nebaví. 

4. Jste optimista nebo pesimista? Jsem optimista, nejsem optimista, jsem  

      pesimista. 

5. Kde se cítítíte dobře?   Cítím se dobře všude/ doma/ s přáteli. 

 

Lekce 3 

 
Kontrola porozumění 4 
 
 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Natálie a Linda 

a.  půjdou zítra na svatbu kamarádky.  

b.  půjdou nakupovat svatební dárek pro kamarádku.  X 

c.  půjdou se zeptat kamarádky, kdy bude mít svatbu.    

2. Svatba Jany a Milana bude 

a.   v sobotu dopoledne v kostele.          

b.   v sobotu odpoledne v kostele.         X 

c.   v sobotu odpoledne v hotelu.         

3. Linda navrhuje koupit 

a. něco užitečného do domácnosti.        X 
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b. deku.            

c. květiny.           

 

Situační fráze  

Přiřaďte k popsané situaci vhodnou frázi. 

1. Pozvání na oslavu narozenin A. Bohužel nemohu, jedu na 

dovolenou. 

2. Odmítnutí s odůvodněním B. Prosím tě (Vás), kdy bude…? 

3. Zjišťování data  C. Jano, zvu tě na oslavu narozenin. 

1. C, 2. A, 3. B 

 
Lekce 4 
 
 
Kontrola porozumění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. Natálie má narozeniny.   X   

b. Honza ví, kolik let má Natálie.   X 

c. Honza přinese na oslavu narozenin dort.   X 

d. S Honzou přijde na narozeniny Marta.  X  

e. Natálie bude slavit narozeniny sama.   X 
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Konverzační cvičení 4 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Kdy máte narozeniny? Narozeniny mám… 

2. Kde oslavujete narozeniny?  Narozeniny oslavuji doma,    

               v restauraci, na horách, na chatě. 

3. S kým oslavujete narozeniny?  Narozeniny oslavuji s rodinou,   

     s přáteli… 

4. Jak oslavujete narozeniny?  Povídáme se, jíme dort a dobré jídlo,  

     pijeme víno. Dostanu dárky a   

     rozbaluji/u je. 

5. Kupujete dort nebo dort peče   Kupuji/u dort, dort upeče maminka, 

někdo z příbuzných?              sestra, babička, já. 

 

Rozhovor 

Doplňte telefonický rozhovor. Přítel vás chce pozvat na oslavu narozenin, ale vy v pondělí 
odpoledne musíte jít do práce a ve středu máte kurz češtiny do šesti. V sobotu máte celý den 
volno. 

 

Přítel:  Ahoj, Natálie. 

Vy:  Jak se máš? 

Přítel: Celkem dobře. Chtěl bych tě pozvat na oslavu, mám tento týden narozeniny. 
Můžeš v pondělí? 

Vy: Bohužel, nemůžu. Jsem celý den v práci. 

Přítel: To je škoda, že nemůžeš, přijde i Pavla a Milan. A co ve středu odpoledne, 
máš něco? 

Vy:  Také nemůžu. Mám kurz češtiny až do 18 hod. 

Přítel: No, doufám, že v sobotu máš volno. 

Vy:  Ano, v sobotu nic nemám, jen jsem chtěl/a dočíst knihu. 
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Přítel:  Tak  se můžeme sejít u mě v bytě v pět hodin, tam si dáme kávu a  
  dort a přitom si popovídáme.  

Vy:  Přijdu rád/a. 

Přítel:  A večer všechny zvu na večeři do restaurace.  

Vy:  To je dobrý nápad. Už se těším. Tak v sobotu u tebe. 

 
 
Lekce 5 
 
Gramatické cvičení 1 

 

Doplňte ve slovesech koncovku přítomného času. 

 

1. Máme přijít v 5 hodin nebo v 6 hodin? 

2. Kdy má tvůj bratr narozeniny? 

3. Zítra jsem doma, můžeš přijít. 

4. Všichni znají datum svatby, jen ty jsi to zapomněla. 

5. Doufám, že mi zavolají a řeknou mi výsledek. 

6. Odpoledne je setkání všech zájemců. 

7. Každý pátek chodíme nakupovat. 

8. Co nakupujete? 

9. Myslím, že Petra má dobrý nápad. 

10. Určitě si uděláme čas. 

 

Gramatické cvičení 2 

 

Doplňte ve větách správný tvar zvratných zájmen. 

 

1. Nechceš se k nám připojit? 

2. Musíme si popovídat. 

3. Pamatujete si na mou sestřenici? 

4. Oslava narozenin se všem líbila. 

5. Podařilo se ti ušetřit peníze? 
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6. Chce si koupit nový byt. 

7. Čím se chceš stát? 

8. Moc si přeji, aby se mu to podařilo. 

9. Co si o tom myslíte? 

10. Jsem si tím jist. 

 

 

V České republice… 

 
Kontrola porozumění 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. V České republice tráví rodiče se svými dětmi 

většinu víkendů.   X    

b. Češi mají raději pasivní odpočinek.     X  

c. Do první desítky oblíbených činností o víkendech 

patří v ČR návštěva nákupních center.   X    

d. Do přírody jezdí o víkendech polovina českých 

rodin.   X    

e. Divadla a kina mají Češi více v oblibě než sport.     X 

 

Kontrola porozumění 7 

 

Odpovězte na otázky. Odpovědi vyhledejte v textu. 

 

1. Co je matriční úřad (matrika)? 

2. Jaké doklady potřebujete, když chcete uzavřít manželství v ČR? 

3. Jaké údaje najdete v rodném listě? 

4. Kdo vám musí přeložit doklady?      
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1. Matrika je státní evidence, která zaznamenává:  

•    narození  

•    uzavření manželství  

•    vznik registrovaného partnerství  

•    úmrtí  

Matriku nalezneme na pověřených obecních úřadech. 

 

2. doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a 
místo narození a tytéž údaje o rodičích, 
potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu, 
potvrzení o státním občanství. 
 

3. RL obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, 
popřípadě také osobní identifikační údaj (v ČR rodné číslo), a údaje o rodičích. 
 

4. soudní tlumočník 
 

 

 

 


