
ČEŠTINA JE HRA

pouštět draka              sbírat houby                  vánoční trhy             holínky                 košík
     dýně            pavouk            čarodějnice           svařák               svíčka           věnec
            krb                     fouká vítr                   je zataženo                 hřbitov         barevný

PODZIM

1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.

slovní zásoba

____________________1. 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

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

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

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

Klikněte nebo 
naskenute QR kód 

https://quizlet.com/617316424/podzim-slovni-zasoba-flash-cards/


ČEŠTINA JE HRA

PODZIM

2. Přečtěte si text a přiřaďte titulky k odstavcům.
 

text

1. Co děláme na podzim?
2. Podzimní svátky
3. Kdy je podzim

A. ____________________________

   Ještě neodešlo babí léto a už se začínáme připravovat na další roční období. Podzim.
Astronomický začátek podzimu je 22. září (tzv. podzimní rovnodennost). To je datum, kdy je den
stejně dlouhý jako noc - od té doby bude den vždycky kratší a noc delší, dokud nepřijde zase
jaro. Počasí začíná být chladnější a ošklivější. Na podzim často prší, fouká vítr a je zataženo. Na
druhou stranu stromy jsou barevnější, takže příroda vypadá jako krásné obrazy známých malířů. 

B. ___________________________

     Mezi oblíbené podzimní aktivity patří pouštění draka. Děti si můžou vyrobit draka z papíru
nebo ho koupit v obchodě, vyjdou na kopec nebo na místo, kde fouká silný vítr a pustí draka do
vzduchu. Drak potom létá vysoko nad zemí. 
      Lidé na podzim rádi sbírají houby, které rostou v lese. Vezmou si holínky, košík a nůž a jdou
do lesa na procházku. Z hub potom vaří omáčky, polévky nebo je suší na zimu. 
      Ve světě lidé slaví Halloween, pro který jsou typické dýně, pavouci a čarodějnice. V Česku není
Halloween tak oblíbený, ale taky máme na začátku listopadu (2. 11.) jeden svátek, kterému
říkáme Dušičky. Je to den, kdy myslíme na lidi, kteří už umřeli, navštěvujeme hřbitovy, zapalujeme
svíčky a dáváme na hroby květiny a věnce.
       Protože večer je brzo tma, podzim je ideální čas pít dobrý čaj, udělat oheň v krbu, upéct něco
dobrého a začít připravovat dům na zimu a Vánoce. Ve městech už můžeme vidět vánoční
dekorace a můžeme jít na procházku na vánoční trhy, dát si svařák nebo horký džus.
 
C. ________________________

     Na podzim máme tři státní svátky. 28. září je den, kdy umřel svatý Václav (v roce 935). Byl
český kníže, byl hodně religiózní a zabil ho jeho bratr Boleslav. Jeho sochu můžete vidět v Praze
na Václavském náměstí. 
     28. října slavíme den, kdy vznikla Československá republika. Stalo se to v roce 1918, když
skončila první světová válka. První československý prezident byl Tomáš Garrigue Masaryk.
      Třetí podzimní státní svátek slavíme 17. listopadu. Je to Den studentů a taky den, kdy v roce
1989 začala Sametová revoluce a skončil komunismus v Československu.

Co rádi děláte na podzim vy?



ČEŠTINA JE HRA

PODZIM

3. Vytvořte otázky k textu podle odpovědí.

cvičení

- 22. září.
- Den je stejně dlouhý jako noc.
- Často prší, fouká vítr a je zataženo.
- Houby.
- Navštěvujeme hřbitovy a myslíme na lidi, kteří umřeli.
- Byl český kníže.
- 28. října 1918.
- První československý prezident.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

4. Dokončete větu podle pravdy a diskutujte.

Podzim mám rád/a, protože…
Podzim se mi nelíbí, protože…
Na podzim nosím…
Moje oblíbená podzimní aktivita je…

1.
2.
3.
4.

5. Zopakujte si, jak tvoříme formy akuzativu plurálu a doplňte správné formy
do vět.

 Děti pouští _____________ (drak).
 Babička sbírá v lese ______________ (houba).
 Stromy mají barevné _____________ (list).
 Když prší, vezmeme si _____________ (holínka).
 Rádi jíme _______________ (omáčka) a ______________ (polévka).
 V říjnu můžeme všude vidět ____________ (dýně), __________ (pavouk) a _____________
(čarodějnice).
 Na Dušičky lidé navštěvujou _______________ (hřbitov), kde zapalujou ______________ (svíčka).
 Na podzim slavíme tři státní ________________ (svátek).
 Znáte nějaké krásné ___________ (socha) v Praze?
 17. listopad je důležitý den pro ______________ (student).
 Na hroby dáváme __________ (květina) a ___________ (věnec).

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

7.
8.
9.

10.
11.

6. Spojte slovesa s podstatnými jmény. Pak použijte slovní spojení ve
větách.

Sbírat                                                   
Sušit                                         
Pouštět                                               
Vyrábět                                         
Vyjít   
Vzít si  
Slavit   
Zapalovat  
Dělat  
Péct   

houby
dekorace
holínky
draka
Halloween
svíčky
oheň
houby
dort
na kopec



ČEŠTINA JE HRA

PODZIM hra

start

cíl

Jaké máme
podzimní
měsíce?

Kdy chodí
děti v ČR do

školy?

Jaký kostým
byste si vzali,

kdybyste šli na
halloweenskou

party?

Máte oblíbený
film nebo seriál,

který má
podzimní

atmosféru?

Jaké je
typické

podzimní
počasí?

Kdy chodí
děti do
školy ve

vaší zemi?

Jaké
oblečení

nosíme na
podzim?

Jaké jsou
typické

podzimní
barvy?

Jaké aktivity
děláme na
podzim?

V Americe slaví
Den díkůvzdání.

Za co byste
chtěli

poděkovat?

Co plánujete
dělat 

letos na
podzim?

Jaký byl váš
první den
ve škole?

Řekněte 4
adjektiva,

která
charakterizují

podzim.

Nakreslete
dýni.

Jaké svátky
a oslavy
jsou na

podzim?

Jaké roční
období máte

nejradši a
proč?

Má někdo z
vaší rodiny

narozeniny na
podzim? Kdy?

Jaké jídlo
sbíráme a

jíme na
podzim?

Máte rádi
vánoční trhy?

Proč?
Jaká máme 

4 roční
období?

Jaké výhody
mají krátké
podzimní

dny?

Jaké 
nevýhody 
mají krátké
podzimní 

dny?



200g dýňového pyré (upečená nebo uvařená dýně, potom rozmixovaná)
200g hladké mouky
1/2 prášku na pečení
150g cukru
3 vejce
3 lžíce oleje
50g vlašských ořechů
50g rozinek
2 lžičky koření (zázvor, skořice, kardamom)

Recept na sladký dýňový chléb

Ingredience

Postup

Smíchejte dýňové pyré a všechny ostatní ingredience na těsto. Potom přimíchejte rozinky a
ořechy. Dejte těsto do formy na chléb a pečte na 180°C asi 50 minut. Dobrou chuť!

ČEŠTINA JE HRA

PODZIM cvičení

Máte oblíbený podzimní recept? Napište ho sem.

Ingredience Postup



ČEŠTINA JE HRA

PODZIM křížovka

Horizontálně

Vertikálně

2. 11.

2 3 6 8

9 11 12 13

7

1 2

4 5

10
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ČEŠTINA JE HRA

PODZIM slovní zásoba

pouštět draka sbírat houby vánoční
trhy

holínky

košíkdýněpavoukčarodějnice

svařáksvíčkavěneckrb

fouká vítr je zataženo hřbitov barevný

pexeso v kombinaci s obrázky ze cvičení 1
karty na hru "Aktivity" (popiš - nakresli - zahraj pantomimou) 
hádání slov ve dvojici - definice
"Pictionary" - jeden z týmu kreslí na tabuli, ostatní hádají
klíčová slova na tvoření příběhů

Tyto karty lze využít jako:



ČEŠTINA JE HRA

PODZIM

3. Vytvořte otázky k textu podle odpovědí.

klíč

Kdy začíná podzim? - 22. září.
Co znamená rovnodennost? - Den je stejně dlouhý jako noc.
Jaké je typické počasí na podzim? - Často prší, fouká vítr a je zataženo.
Co sbíráme na podzim v lese? - Houby.
Co děláme, když jsou Dušičky? - Navštěvujeme hřbitovy a myslíme na lidi, kteří
umřeli.
Kdo byl svatý Václav? - Byl český kníže.
Kdy vznikla Československá republika? - 28. října 1918.
Kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk? - První československý prezident.

2. Přečtěte si text a přiřaďte titulky k odstavcům.
     A - 3
     B - 1
     C - 2

5. Zopakujte si, jak tvoříme formy akuzativu plurálu a doplňte
správné formy do vět.

 Děti pouští draky.
 Babička sbírá v lese houby.
 Stromy mají barevné listy.
 Když prší, vezmeme si holínky.
 Rádi jíme omáčky a polévky.
 V říjnu můžeme všude vidět dýně, pavouky a čarodějnice.
 Na Dušičky lidé navštěvujou hřbitovy, kde zapalujou svíčky.
 Na podzim slavíme tři státní svátky.
 Znáte nějaké krásné sochy v Praze?
 17. listopad je důležitý den pro studenty.
 Na hroby dáváme květiny a věnce.

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

10.
11.

6. Spojte slovesa s podstatnými jmény. Pak použijte slovní spojení ve větách.

Sbírat houby                                                
Sušit houby                                      
Pouštět draka                                              
Vyrábět dekorace                                       
Vyjít na kopec
Vzít si holínky
Slavit Halloween
Zapalovat svíčky
Dělat oheň
Péct dort



ČEŠTINA JE HRA

PODZIM klíč

Křížovka


