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1:00-2:00  od jedné do dvou 

2:00-3:00 od dvou do tří 

3:00-4:00 od tří do čtyř 

4:00-5:00 od čtyř do pěti 

5:00-6:00 … od pěti do šesti … 

DIALOG 1   VERZE A 

Sekretářka: Základní škola Václava Havla. Vondráčková, prosím? 

Matka:   Dobrý den, tady Nová. Prosím vás, kdy má konzultační hodiny paní učitelka Štěpánková? 

Sekretářka: Ve středu, od patnácti do šestnácti hodin. 

Matka:  Děkuju. A pan učitel Svoboda? 

Sekretářka: V pondělí od dvou do tří. 

Matka:  Děkuju. Na shledanou. 

 

CVIČENÍ 1 – Doplňte podle textu: pan učitel Svoboda, paní učitelka Štěpánová. 

     

Konzultační hodiny má ………………………………………… Konzultační hodiny má ………………………………………… 

KDY?  V/VE …  

 

 

  

 

 KDY?  OD …. – DO … 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENÍ 2 – Napište, kdy můžete přijít na konzultace.  

      

od ………………….. do …………………… od ……………….. do …devíti………… od ………………….. do …………………… 

CVIČENÍ 3 – Zeptejte se a doplňte informace do tabulky. 

Konzultační hodiny pro školní rok 2017/2018 

Vyučující Třída Den Čas 

Mgr. Blanka Štěpánová 5. A  15:00 – 16:00 

Mgr. Jana Rendlová 8. B   

Mgr. Věra Klíčová 1. A středa  

Mgr. Jarmila Plachá 4. C   

Mgr. Petr Šabata 3. B   

listopad 

27 PO 

28 ÚT 

29 ST 

30 ČT 

1 PÁ 

2 SO 

3 NE 

 
49. týden 

ve středu  v sobotu  v pondělí 

v pátek  v úterý  

 v neděli  ve čtvrtek 
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DIALOG 2 

Učitelka:  Štěpánová, prosím. 

Matka: Dobrý den, paní učitelko, tady Nová. Adam z vaší třídy je můj syn. Bohužel nemůžu přijít v 

konzultačních hodinách. Můžu přijít jindy?  

Učitelka:  Určitě. Hodí se vám to ve čtvrtek odpoledne?  

Matka:  Ano, to se mi hodí. V šestnáct hodin?  

Učitelka:  Dobře, budu s tím počítat. 

Matka:  Děkuju, na shledanou. 

Učitelka:  Na shledanou.  

PAMATUJTE SI! 

Otázka:  Můžu přijít jindy?   

Reakce:   ANO /    určitě / jistě / samozřejmě  / budu s tím počítat 

   NE /    bohužel ne /      určitě ne /      v žádném případě    /        nezlobte se, ale ne … 

Otázka:  Hodí se vám to v/ve ….? 

Reakce:  To se mi hodí. To se mi nehodí. 

CVIČENÍ 4 – Seřaďte dialog. 

……… Nezlobte se, ale v jednu to nejde. Můžu přijít ve dvě? 

……… Děkuji mockrát. Na shledanou. 

……… Bohužel, to se mi nehodí. Ale mám čas ve středu odpoledne. 

……… Hodí se vám to v jednu? 

……… Určitě. Hodí se vám to v pátek dopoledne? 

……… Samozřejmě. Budu s tím počítat. 

…1… Dobrý den, paní učitelko, tady Svoboda. 

……… Na shledanou.  

……… Dobrý den, pane Svobodo. 

……… Bohužel nemůžu přijít na třídní schůzku. Můžu přijít jindy? 

CVIČENÍ 5 – Domluvte si schůzku. Verze A – učitel. 

                   ST                              PÁ                             ČT      ÚT               PO 

  

 


