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Přečti text a odpověz na otázky s ním související. Odpověď je buď správná
TRUE, nebo špatná FALSE.
FAMILY NOVAK GOES ON A TRIP TO PRAGUE

It is first weekend in October and the whole family goes for a trip to
Prague. Do they go by car? No, they take a train. Mum and Dad want
to show their children important places of the Czech Republic. At the
station there are grandfather and grandmother waiting for their family.
Grandfather and grandmother live in Prague.
Today they are going to see the Old Town Square and the Charles
Bridge. John is hungry. The whole family goes to a restaurant to eat.
At one o´clock they´ll buy a ticket to the National Museum on
Wenceslas Square. Alice likes reading. She wants to buy a book in the
House of Books. It is six o’clock and whole family goes to visit
grandmother and grandfather.
In the evening parents and their children go to the National Theatre.
Mother and Alice have their best clothes. Dad and John have a suit
and a tie.

Answer the question TRUE X FALSE
1. It is the second weekend in October and the whole family goes for a trip
to Prague.
_________
2.
The family goes to Prague by car.
_________
3.
In Prague there are Mum, Dad, Alice and John.
_________
4.
Grandfather is waiting for the family at the station.
_________
5.
The family visited the ZOO.
_________
6.
Alice likes reading.
_________
7.
John and Alice are hungry.
_________
8.
In the evening the parents and their children are in the National
Theatre.
_________
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Spoj čarou s rodinou Novákových všechna místa, která na svém výletě
navštívila.
Joint line, which places family Novak visits on their trip.
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Pracovní list pro učitele
Je první víkend v říjnu a celá rodina jede na výlet do Prahy. Jede
autem? Ne, jede vlakem. Maminka a tatínek chtějí ukázat svým dětem
hlavní město České republiky. Na nádraží čeká dědeček a babička.
Oni žijí v Praze. Dnes si prohlédnou Staroměstské náměstí a Karlův
most. Honzík má hlad. Celá rodina jde jíst do restaurace. V jednu
hodinu si kupují vstupenku do Národního muzea na Václavském
náměstí. Alenka ráda čte. Ona si chce koupit knihu v Domě knihy. Je
šest hodin a celá rodina jede metrem k babičce a dědečkovi. Večer
jedou rodiče i jejich děti do Národního divadla. Maminka a Alenka
mají své nejlepší šaty. Tatínek a Jan mají oblek a kravatu.
TRUE X FALSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

False
False
True
False
False
True
False
True

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Divišková.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

http://leccos.com/index.php/clanky/narodni-divadlo-v-praze
http://www.kamvpraze.info/Prazsky-hrad/index.htm
http://www.ceskydomov.cz/praha-2/clanek/z-narodniho-muzeaodstehovali-13-5-kilometru-knih-muzeum-se-zanedlouho-na-pet-letuzavre
http://www.velkaencyklopedie.estranky.cz/fotoalbum/zemepis/ceskarepublika/praha/praha-orloj.-.html

http://www.google.cz/imgres?q=s%C3%ADdli%C5%A1t%C4%9B+ji
%C5%BEn%C3%AD+m%C4%9Bsto&hl=cs&biw=1193&bih=762&
gbv=2&tbm=isch&tbnid=W4tQh_eo5SQYgM:&imgrefurl=http://bydl
eni.idnes.cz/panelstory-v-jednadvacatem-stoleti-sidliste-jizni-mestoslavi-33-narozeniny-1vq/reality_bdp.aspx%3Fc%3DA090910_163630_architektura_web&doc
id=2gOqb7qhJQbuyM&imgurl=http://i.idnes.cz/09/092/gal/WEB2dc8
66_jizak_1_MichalSvacek.jpg.JPG&w=460&h=306&ei=GLm2Tofg
HtHS4QTzp6nQAw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=11026138572
9435302590&page=1&tbnh=107&tbnw=161&start=0&ndsp=24&ved
=1t:429,r:0,s:0&tx=72&ty=81

http://www.google.cz/imgres?q=park&hl=cs&gbv=2&biw=1193&bih
=762&tbm=isch&tbnid=_q330j446nDcNM:&imgrefurl=http://pourle
x.blogspot.com/2011/02/ma-mesta.html&docid=ZvrwWbCy5kgcM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_FESyCnVM750
/TVAsIKN2Z2I/AAAAAAAAAFk/MHrVU9M-7_U/s1600/31_06_6--St-James-s-Park-London_web.jpg&w=1197&h=798&ei=_rm2TvrYBoTk4QSBldDwA
w&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=208&dur=2969&hovh=183&h
ovw=275&tx=104&ty=111&sig=110261385729435302590&page=1
&tbnh=172&tbnw=229&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
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