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DIALOG 1 

Rodič: Dobrý den.  

Vrátný: Dobrý den. Co potřebujete?  

Rodič: Dobrý den. Prosím Vás, kde je třída 3.B? 

Vrátný: Jděte do druhého patra, pak rovně a jsou to třetí dveře vpravo. 

Rodič: Děkuji moc. 

Vrátný: Není zač. 

 

DIALOG 2 

Rodič: Dobrý den. Jdu za panem Kolářem. 

Učitel: Dobrý den. Ten má kabinet o patro níž. 

Rodič: Aha, děkuji. 

Učitel: Prosím. 

 

CVIČENÍ 1 – Ptejte se ve dvojici. 

 Prosím Vás, kde je ……..? 

 Jděte …… 

přízemí 

Sborovna 

Třída 1.A Třída 1.B Tělocvična 

 

Ředitelna Třída 2.A Třída 3.B Třída 4.A 

 

1. patro 

Družina 

Třída 4.B Třída 5.A Knihovna Kabinet 

 

Jazykovka 
Počítačová 
učebna 

Třída 6.A Třída 7.A 

 

 

Jděte do … 

  prvního patra 

  druhého patra 

  třetího patra 

Jsou to … 

  první dveře 

  druhé dveře 

  třetí dveře 

  čtvrté dveře 

Jděte … 

←  ↑  → 
doleva  rovně  doprava 

o patro níž   ↓ o patro výš   ↑ 
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CVIČENÍ 2 – Doplňte. 

jděte          vpravo               druhého             doprava              jdete          druhé 

Rodič:  Dobrý den.  

Vrátný: Dobrý den. Za kým ……………………….………? 

Rodič:  Dobrý den. Jdu za paní Stejskalovou. 

Vrátný: Tak ………..…………  do ……..…………… patra, pak ………………….. a jsou to …………..…….. dveře …………………... 

Rodič:  Děkuji moc. 

Vrátný: Není zač. 

 

CVIČENÍ 3 – Co hledají muž, žena a maminka s dětmi. 

 

  

 

 

  Jděte rovně a potom doleva.   Jděte o patro níž, jsou to první dveře vlevo 

 

 

 

      Jděte do druhého patra a jsou to první dveře vpravo. 

Prosím vás,  

kde je …………………… 

Prosím vás,  

kde je …………………… 

Prosím vás,  

kde je …………………… 


