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1. Obrázky ke konverzaci:

2. Slovní zásoba

pohled, pohlednice              dopis            adresa            poštovní schránka                      
poštovní známka         obálka                             adresát              odesílatel                    
posílat / poslat                              dostávat / dostat
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3. Napište definice ke slovům ze cvičení 2:

4. Doplňte slova ze cvičení 2 do textu:

 pohled, pohlednice - ____________________________________________________________________

 dopis - ___________________________________________________________________________________

 adresa - __________________________________________________________________________________

 poštovní schránka - _____________________________________________________________________

 poštovní známka - _______________________________________________________________________

 obálka - __________________________________________________________________________________

 adresát - _________________________________________________________________________________

 odesílatel - _______________________________________________________________________________

 posílat / poslat - __________________________________________________________________________

 dostávat / dostat - ________________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

        Víte, že můžete dostat _______________ z druhé strany světa od člověka, kterého vůbec
neznáte? A taky můžete úplně cizímu člověku pohled poslat. Jak je to možné? 
Postcrossing je projekt, díky kterému si můžete posílat pohledy s lidmi na celém světě.
Když vy pošlete jednu pohlednici, jednu potom ________________. Kouzlo projektu je v tom,
že nikdy nevíte, od koho vám pohled přijde. Vaše poštovní schránka se tak stane krabicí
plnou překvapení. A proto se autor projektu rozhodl Postcrossing v roce 2005 realizovat -
rád dostával reálné pohledy a ________________.
        Všechny informace najdete na webové stránce www.postcrossing.com. Tam si
vytvoříte zdarma svůj profil a můžete začít ________________ a dostávat pohledy. V prvním
kroku vygenerujete _______________ jiného “postcrossera”, kterému musíte poslat
pohlednici. S jeho adresou dostanete taky unikátní identifikační kód (ID). Každá
pohlednice má svůj kód. Když pohlednici pošlete, uvidíte, kdy ji _______________
zaregistroval do systému. To, že vaše pohlednice přišla, znamená, že další postcrosser
dostane vaši adresu. Takže teď už jen musíte každý den kontrolovat poštovní schránku a
hádat, odkud vaše první pohlednice bude! 
        Postcrosseři z celého světa (ale i ti z Česka) mají na Facebooku speciální skupiny,
kam dávají fotografie krásných (nebo také extrémně ošklivých) pohlednic, které dostali.
Na svém profilu můžete totiž specifikovat, jaké obrázky chcete dostat, jestli přírodu,
města, citáty, fotky lidí nebo zvířat. Potom můžete doufat, že __________________ vaše
preference bude respektovat a pošle pohlednici, která se vám bude líbit. Zajímavé je
sdílet také to, odkud vaše pohlednice přišly. Nejvíce postcrosserů je z Ruska, Tchaj-wanu
a Číny. Česko je na 11. místě. Postcrossing se stal tak populární formou zábavy, že několik
zemí (včetně České republiky) udělalo speciální poštovní známky s jeho tematikou. 

Tak “Happy Postcrossing”!
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5. Přečtěte si text ještě jednou a odpovězte na otázky:

 Co je Postcrossing?
 Proč a kdy projekt začal existovat?
 Kde najdu informace o Postcrossingu?
 Jak Postcrossing funguje?
 Jaké zajímavé informace sdílí postcrosseři na Facebooku?
 Ve které zemi je Postcrossing nejpopulárnější?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Představte si, že vám systém Postcrossingu vygeneroval novou adresu.
Napište pohled člověku do jiné země o vašem životě v Česku.

5. Zopakujte si pravidla pro dativ singuláru a zahrajte si lodě.
Pravidla hry najdete na https://cestinajehra.cz/lode/

Příklad tahu: Hráč se chce zeptat na pole kombinující řádek "Martin" a sloupec "Žofie".  Vytvoří
tedy větu "Martin posílá pohled Žofii.", v níž musí vytvořit formu dativu singuláru. Protihráč
odpoví podle svého herního plánu, zda je na dotazovaném poli "voda" nebo proběhl "zásah", či
zda je loď kompletně "potopená". 
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2x 2x 2x
= voda = zásah

= potopená

Martin

Pavla

Marie

Rudolf

Jan

Petra

Marek Václav Žofie Aneta Romana Ondřej Bára

Marek Václav Žofie Aneta Romana Ondřej Bára

Martin

Pavla

Marie

Rudolf

Jan

Petra

Příklad: Martin posílá pohled Žofii.
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        Víte, že můžete dostat pohled z druhé strany světa od člověka, kterého vůbec
neznáte? A taky můžete úplně cizímu člověku pohled poslat. Jak je to možné? 
Postcrossing je projekt, díky kterému si můžete posílat pohledy s lidmi na celém světě.
Když vy pošlete jednu pohlednici, jednu potom dostanete. Kouzlo projektu je v tom, že
nikdy nevíte, od koho vám pohled přijde. Vaše poštovní schránka se tak stane krabicí
plnou překvapení. A proto se autor projektu rozhodl Postcrossing v roce 2005 realizovat -
rád dostával reálné pohledy a dopisy.
        Všechny informace najdete na webové stránce www.postcrossing.com. Tam si
vytvoříte zdarma svůj profil a můžete začít posílat a dostávat pohledy. V prvním kroku
vygenerujete adresu jiného “postcrossera”, kterému musíte poslat pohlednici. S jeho
adresou dostanete taky unikátní identifikační kód (ID). Každá pohlednice má svůj kód.
Když pohlednici pošlete, uvidíte, kdy ji adresát zaregistroval do systému. To, že vaše
pohlednice přišla, znamená, že další postcrosser dostane vaši adresu. Takže teď už jen
musíte každý den kontrolovat poštovní schránku a hádat, odkud vaše první pohlednice
bude! 
        Postcrosseři z celého světa (ale i ti z Česka) mají na Facebooku speciální skupiny,
kam dávají fotografie krásných (nebo také extrémně ošklivých) pohlednic, které dostali.
Na svém profilu můžete totiž specifikovat, jaké obrázky chcete dostat, jestli přírodu,
města, citáty, fotky lidí nebo zvířat. Potom můžete doufat, že odesílatel vaše preference
bude respektovat a pošle pohlednici, která se vám bude líbit. Zajímavé je sdílet také to,
odkud vaše pohlednice přišly. Nejvíce postcrosserů je z Ruska, Tchaj-wanu a Číny. Česko
je na 11. místě. Postcrossing se stal tak populární formou zábavy, že několik zemí (včetně
České republiky) udělalo speciální poštovní známky s jeho tematikou. 

Tak “Happy Postcrossing”!

Klíč k textu:


