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Kdo kde bydlí

ČEŠTINA JE HRA



Slečna Drobná má psa.
Žena, která bydlí v čísle 12, má dvě zvířata: želvu a králíka.
Majitel psa pije pivo.
Paní Novotná je vdaná.
Pan Starý je vdovec. Člověk, který bydlí vedle něj, je rozvedený.
Vdaná žena čte detektivky.
Žena, která má ráda kávu, nemá zvíře.
V domě č. 18 nežije žádné zvíře.
V Příčné ulici je dohromady 5 zvířat: kočka, pes, kanárek, králík a želva.
Svobodný muž má rád historické romány.
Pan Starý nemá rád knihy, raději se dívá na televizi.
Vdovec a svobodná žena mají rádi pivo.
Paní Macháčková ráda čte romány Charlese Dickense.
Člověk, který pije whisky, má kanárka.
Člověk, který má psa a který bydlí vedle svobodného muže, rád čte romantické romány.
Pan Kříž bydlí mezi slečnou Drobnou a paní Macháčkovou.
Vdaná žena pije víno.
V domě č. 14 žije pes.
Pan Starý žije v domě č. 20.
Pes a kočka nebydlí vedle sebe.
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Slečna Drobná má psa.
Žena, která bydlí v čísle 12, má dvě zvířata: želvu a
králíka.
Majitel psa pije pivo.
Paní Novotná je vdaná.
Pan Starý je vdovec. Člověk, který bydlí vedle něj, je
rozvedený.
 

Vdaná žena čte detektivky.
Žena, která má ráda kávu, nemá zvíře.
V domě č. 18 nežije žádné zvíře.
V Příčné ulici je dohromady 5 zvířat: kočka, pes,
kanárek, králík a želva.
Svobodný muž má rád historické romány.

Pan Starý nemá rád knihy, raději se dívá na televizi.
Vdovec a svobodná žena mají rádi pivo.
Paní Macháčková ráda čte romány Charlese Dickense.
Člověk, který pije whisky, má kanárka.
Člověk, který má psa a který bydlí vedle svobodného muže,
rád čte romantické romány.

Pan Kříž bydlí mezi slečnou Drobnou a 
paní Macháčkovou.
Vdaná žena pije víno.
V domě č. 14 žije pes.
Pan Starý žije v domě č. 20.
Pes a kočka nebydlí vedle sebe.
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Kdo kde bydlí

ČEŠTINA JE HRA

popis

Kdo kde bydlí je logická hádanka pro vaše studenty. Lze ji řešit individuálně, ale především má
sloužit jako komunikační aktivita.

Jak na to?

Cílem této aktivity je doplnit informace do tabulky (schématu Příčné ulice s 5 domy) na základě
daných indicií. 
 
Předučení slovní zásoby
 
Je důležité, aby studenti rozuměli, jaké informace o obyvatelích domů hledají. V prvé řadě je tedy
nutné vysvětlit kategorie (jméno, stav atd.). Lze to provést formou myšlenkové mapy, kdy studenti
k jednotlivým kategoriím dopisují slovní zásobu, kterou již znají. Dále by pak učitel měl vysvětlit
slova, která se v zadání budou objevovat - především slova rozvedený, vdovec, svobodný, vdaná
atd. 
 
Kontrola řešení
 
Vyzvěte studenty, aby doplněné informace prezentovali v celých větách.


