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CVIČENÍ 1 – Odpovězte: Kdy je kroužek a jaký?     CVIČENÍ 2 – Napište číslo kroužku k obrázku. 
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Co dělají děti na kroužku? 

 zpívají  tancujou   hrajou  fotí 

SLOVESA - KONJUGACE 

 - OVAT - AT IT, -ET NEPRAVIDELNÁ 

JÁ tancuju zpívám fotím hraju 

TY tancuješ zpíváš fotíš hraješ 

ON, ONA, TO tancuje zpívá fotí hraje 

MY tancujeme zpíváme fotíme hrajeme 

VY tancujete zpíváte fotíte hrajete 

ONI tancujou/tancují zpívají fotí hrajou/hrají 

NÁZEV KROUŽKU TERMÍN KONÁNÍ 

 1. dramatický kroužek středa 12:45 – 13:30 

 2. keramika čtvrtek 15:30 – 17:00 

 3. plavání pondělí 12:45 – 13:30 

 4. orchestr pátek 12:30 – 14:00 

 5. pěvecký sbor čtvrtek 14:00 – 15:30 

 6. šachy středa 14:00 – 16:30 

 7. turistický kroužek pondělí 13:30 – 15:00 

 8. počítače úterý 14:00 – 15:30 

9. košíková pondělí 15:00 – 16:30 

10. florbal čtvrtek 12:30 – 14:00 

11. fotokroužek úterý 12:30 – 14:00 

12. výtvarný kroužek pondělí 15:30- 17:00 
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CVIČENÍ 2 – Odpovězte. 

 Co dělá váš syn/vaše dcera? Co dělají děti na kroužku? 

modelovat ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

fotit ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

kreslit ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

pracovat na počítači ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

plavat ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

chodit na výlety ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

   

POZOR! 

SYN: Syn rád plave.  DCERA: Dcera ráda maluje.  DĚTI: Děti rády malují. 

 
CVIČENÍ 2 – Odpovězte.  

 Co rád/a dělá? (on/ona) Co rády dělají děti na kroužku? 

Eva – modelovat Eva ráda modeluje. Děti rády modelují. 

Petr – skákat   

Jana – fotit   

Štěpán – kreslit   

Honza – pracovat na počítači   

Eliška – plavat   

Karel – chodit na výlety   

Pavel – zpívat   

Karolína – číst   

Hanka – hrát šachy   

Jitka – tancovat   

Martin – hrát na kytaru   

Co dělá rád váš syn? Co dělá ráda vaše dcera? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


