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CVIČENÍ 1 – Napište číslo symbolu k nápisu. 

1.           2.             3.        4.            5.  

ZÁKAZ KOUŘENÍ ………….. 

MLUVTE POTICHU ……5…… 

PŘEZUJTE SE ………….. 

NEPOUŽÍVAT MOBIL ………….. 

ZÁKAZ VSTUPU ………….. 

CVIČENÍ 2 – Spojte nápisy vlevo s jejich významy vpravo.  

1. ZÁKAZ KOUŘENÍ  Tady se nesmí křičet. 

2. MLUVTE POTICHU Tady se nesmí telefonovat. 

3. PŘEZUJTE SE Tady se nesmí procházet. 

4. NEPOUŽÍVAT MOBIL Tady se nesmí kouřit. 

5. ZÁKAZ VSTUPU Tady si musíte vzít přezůvky. 

CVIČENÍ 3 – Odpovězte.  

A) Jaké pomůcky musí mít děti na matematiku? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

B) Jaké pomůcky musí mít děti na češtinu? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

C) Jaké pomůcky musí mít děti na výtvarnou výchovu? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

  

 

CVIČENÍ 4 – Doplňte: Co musí mít děti na tělesnou výchovu? (trenýrky, tepláky, tričko, sportovní 

obuv, mikinu) 

          

……………………… a ……………………. ………………………………….  …………………….  ……………………. 



 

 
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 

TÉMA: ŠKOLNÍ ŘÁD Rodinný kurz R_10A  
 

 

www.cicpraha.org – www.kurzycestinyprocizince.cz 
Sídlo: Pernerova 32, 186 00 Praha 8 Vzdělávání: Nová půda – Karlínské nám. 7, Praha 8, e-mail: npk@cicpraha.org 

sociální poradenství – pracovní poradenství – dobrovolnický program – čeština pro cizince – další vzdělávání 

PAMATUJTE SI! 

 MUSET NEMUSET NESMĚT  MOCT NEMOCT 
já musím nemusím nesmím  můžu nemůžu 
ty musíš nemusíš nesmíš  můžeš nemůžeš 
on, ona, to musí nemusí nesmí  může nemůže 
my musíme nemusíme nesmíme  můžeme nemůžeme 
vy musíte nemusíte nesmíte  můžete nemůžete 
oni musí nemusí nesmí  můžou ne můžou 

CVIČENÍ 5 – Zakroužkujte, co myslíte, že je správně. Potom se podívejte do školního řádu. 

1. Nepřítomnost žáka ve škole  a) musíte omluvit do týdne. 

     b) nemusíte omlouvat.  

     c) musíte omluvit do tří dnů od nepřítomnosti dítěte ve škole. 

2. Omluvenku musíte psát do  a) žákovské knížky. 

     b) na papír. 

     c) nepíšeme nikam. 

3. Žáci musí být ve škole  a) v 7:40. 

     b) v 8:00.  

     c) v 7:55. 

4. Ve škole se žák   a) nemusí nepřezouvat. 

     b) musí přezouvat do sportovní obuvi.  

     c) musí přezouvat (např. pantofle). 

5. Žák musí nosit do školy   a) učebnice. 

     b) hračky.  

     c) domácí zvířata. 

6. Během výuky    a) může mít žák mobilní telefon zapnutý. 

     b) nemusí mít žák mobilní telefon zapnutý.  

     c) nesmí mít žák mobilní telefon zapnutý. 

7. Jíst může žák    a) během výuky. 

     b) o přestávce. 

     c) během výtvarné výchovy. 

8. Oblečení a boty    a) můžou nechat žáci v šatně.  

     b) musí nechat žáci v šatně. 

     c) nemusí nechat žáci v šatně. 

CVIČENÍ 6 – Přečtěte si školní řád. 


