
ČEŠTINA JE HRA

LÉTO

1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.

borůvky        chodit na procházky           kraťasy           šaty            sandály                     péct
chata                            příroda              rybník             oheň                   koupat se

  zpívat             opékat buřty            sbírat houby                        meloun               opalovat se

slovní zásoba

____________________1. 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

5. ____________________ 6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

9. ____________________ 10. ___________________ 11. ___________________ 12. ___________________

13. ___________________ 14. ___________________ 15. ___________________ 16. ___________________



ČEŠTINA JE HRA

LÉTO konverzace

2. Popište, co vidíte na obrázcích. Diskutujte. 

A B

C

3. Odpovězte na otázky. 

 Jaká roční období máme?
 Jaké roční období je vaše nejoblíbenější?
 Jaké měsíce jsou v létě?
 Jaké je typické počasí v létě?
 Jaká je vaše ideální dovolená?
 Co v létě rádi jíte a pijete?
 Chodíte rádi na procházky? Máte tip na hezkou procházku?
 Jaké ovoce je typické na letní dezerty?
 Co znamená letní kino? Byli jste tam někdy?
 Co jste dělali v létě, když jste byli děti?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



ČEŠTINA JE HRA

LÉTO text

Miluju léto! Když v červnu konečně začíná být teplo, dám teplé oblečení do sklepa a do
skříně dám všechno, co nosím v létě. Kraťasy, šaty a sandály. Celý rok se těším na dlouhé
teplé večery, kdy můžu sedět na balkoně, pít dobré bílé víno, jíst saláty a grilované maso a
číst knihy. 
Ale úplně nejradši mám, když vyjedu ven z Prahy, třeba na naši chatu do přírody, protože
tam je ta správná letní atmosféra! Chodíme se s rodinou a kamarády koupat do rybníka,
opalujeme se na zahradě, pijeme ledovou kávu (někdo taky pivo nebo letní drinky!) a jíme
meloun. Když přijde večer, děláme oheň, na kterém opékáme buřty a chleba. Můj táta
vždycky bere kytaru a celý večer zpíváme oblíbené písničky, které jsme zpívali, už když
jsem byla malá. 
Skoro každý den chodíme na výlety a procházky do lesa, kde sbíráme houby a borůvky. Z
nich potom vaříme a pečeme domácí jídla. Léto je prostě nejkrásnější čas v roce. Ale
hlavně to je čas, kdy mám dobrou náladu a můžu si všechno užívat s rodinou!

1. Přečtěte si text. Označte, co je, nebo není pravda.

V dubnu začínám nosit sandály a kraťasy.                 
Večer na balkoně piju víno.                                         
Nejradši jezdím na chatu do přírody. 
Chodíme se koupat do bazénu. 
Opaluju se v soláriu. 
Večer u ohně hraju na kytaru. 
V lese sbíráme borůvky. 
V létě nikdy nemám dobrou náladu. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

Miluju 
 V 7 hodin začíná 
 V létě nosíme 
 Petr se těší 
 Ráda večer sedí 
 Piješ 
 Jíte rádi
 Čtu 
 Každý víkend
 Můžu se koupat 
 Opalujou se
 Večer chceme dělat
 Na ohni budeme 
 Táta bere kytaru, 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

2. Spojte části vět.
A. sandály a kraťasy.
B. protože chceme večer zpívat písničky.
C. oheň.
D. léto.
E. na balkoně.
F. moc hezkou knihu.
G. v rybníku?
H. na zahradě.
CH. opékat buřty.
I. lekce češtiny.
J. na dovolenou u moře.
K. maso?
L. pivo?
M. chodíme na procházky.



ČEŠTINA JE HRA

LÉTO gramatika

3. Doplňte do textu prepozice.

4. Přiřaďte slovesa z textu do skupin podle konjugace.

Miluju léto! Když _____ červnu konečně začíná být teplo, dám teplé oblečení _____ sklepa a
_____ skříně dám všechno, co nosím _____ létě. Kraťasy, šaty a sandály. Celý rok se těším
na dlouhé teplé večery, kdy můžu sedět _____ balkoně, pít dobré bílé víno, jíst saláty a
grilované maso a číst knihy. Ale úplně nejradši mám, když vyjedu ven _____ Prahy, třeba
_____ naši chatu _____ přírody, protože tam je ta správná letní atmosféra! Chodíme se s
rodinou a kamarády koupat _____ rybníka, opalujeme se _____ zahradě, pijeme ledovou
kávu (někdo taky pivo nebo letní drinky!) a jíme meloun. Když přijde večer, děláme oheň,
na kterém opékáme buřty a chleba. Můj táta vždycky bere kytaru a celý večer zpíváme
oblíbené písničky, které jsme zpívali, už když jsem byla malá. Skoro každý den chodíme
_____ výlety a procházky _____ lesa, kde sbíráme houby a borůvky. Z nich potom vaříme a
pečeme domácí jídla. Léto je prostě nejkrásnější čas _____ roce. Ale hlavně to je čas, kdy
mám dobrou náladu a můžu si všechno užívat s rodinou!

v (3x), do (5x), na (4x), z (1x)

milovat           začínat             nosit                těšit se             sedět              pít               jíst                       
         číst                   chodit            koupat se           opalovat se        dělat            opékat
brát            zpívat                  sbírat                   vařit                    péct            mít.         užívat si

-Á -Í -E* -OVAT
(dělá) (rozumí) (čte) (pracuje)



ČEŠTINA JE HRA

LÉTO psaní

5. Dokončete věty podle pravdy.

1. Miluju…
 2. V létě rád/a nosím…
 3. V létě nikdy nenosím…
 4. Těším se na…
 5. V létě piju…
 6. Rád/a čtu…
 7. Rád/a chodím na procházky…
 8. Na dovolené vždycky…
 9. Na ohni rád/a opékám…
 10. Rád/a zpívám…

6. Vyberte si jedno téma a napište o něm krátký text.
 Moje nejlepší dovolená.
 Ideální dovolená.
 Můj typický letní den.
 Moje nejoblíbenější letní aktivity.
 Můj Recept na krásnou dovolenou.

1.
2.
3.
4.
5.



ČEŠTINA JE HRA

LÉTO tipy

Hry

To vše a mnohem více na webu
www.cestinajehra.cz

= na webu najdete link na set na Quizletu



ČEŠTINA JE HRA

LÉTO

1. Přečtěte si text. Označte, co je, nebo není pravda.

V dubnu začínám nosit sandály a kraťasy. (N)
Večer na balkoně piju víno. (A)
Nejradši jezdím na chatu do přírody. (A)
Chodíme se koupat do bazénu. (N)
Opaluju se v soláriu. (N)
Večer u ohně hraju na kytaru. (N)
V lese sbíráme borůvky. (A)
V létě nikdy nemám dobrou náladu. (N)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

klíč

Miluju léto.
 V 7 hodin začíná lekce češtiny.
 V létě nosíme  sandály a kraťasy.
 Petr se těší  na dovolenou u moře.
 Ráda večer sedí na balkoně.
 Piješ pivo?
 Jíte rádi maso?
 Čtu moc hezkou knihu.
 Každý víkend chodíme na procházky.
 Můžu se koupat v rybníku?
 Opalujou se na zahradě.
 Večer chceme dělat oheň.
 Na ohni budeme opékat buřty.
 Táta bere kytaru, protože chceme večer zpívat písničky.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

2. Spojte části vět.

-Á -Í -E* -OVAT
(dělá) (rozumí) (čte) (pracuje)

milovat
opalovat se

začínat
dělat

opékat
zpívat
sbírat

mít
užívat si

nosit
těšit se
sedět

jíst
chodit
vařit

pít
číst

koupat se
brát
péct

4. Přiřaďte slovesa z textu do skupin podle konjugace.


