
Volný čas. Kolo. 

5.

PAMATUJTE!

cyklista (muž, Ma)
cyklistka (žena, F)

cyklisté (pl.)

Petr píše e-mail do servisu, chce se objednat. Pomůžete mu napsat text? Doplňte do textu
tato slova:

4.

bych / děti / jak dlouho / od / přijet / týden 
Dobrý den,
potřebuji velký servis 4 kol, 2 kola pro dospělé a 2 kola pro ………….. (1). Chtěl ……….. (2) se
objednat. Hodí se mi to tento ……………….. (3) v úterý nebo ve středu odpoledne
………...….. (4) 16 hodin. Můžu ……………….. (5)? A ……………….. (6) bude prosím servis trvat?
Děkuji. S pozdravem
Petr Klapálek

Jaké oblečení nosíte na kolo? Vypravujte podle obrázků:

6. Lucie mluví v práci s kolegyní o výletu.

             ............... (1)               včas                   pozdě

Téma: Volný čas. Kolo. Úroveň A2. Gramatika: komparace adjektiv, imperfektivní a perfektivní slovesa, kondicionál. Komunikační situace:
vybíráme trasu pro jízdu, plánujeme výlet, žádáme o radu, objednáváme službu. Slovní zásoba: kolo, servis kola, cyklistika, bezpečnost na
silnici, oblečení. Foto: Canva.com, Pixabay.com                                                                                                                        jitkapourova.cz

Odpovídejte na otázky.
a) Co můžete udělat sami, než pojedete do servisu?
b) Jaký problém můžou mít pláště kola?
c) Proč je důležité zkontrolovat brzdy?
d) Co znamená „malý“ a „velký“ servis?

cyklistika
(aktivita)

x
cyklistický (adj.)

6.1

   pondělí         .......... (3)            .......... (4)     ........... (5)         ........... (6)           .......... (7)       .......... (8)

Doplňte do časové linky slova:

Když jezdím na kole, nosím       ,          nebo          a                  . Potřebuji taky                 

a             . Někdy si vezmu              a               . Moje velikost oblečení je 38/40/42/44/46/48 

nebo taky S/M/L/XL. Moje velikost bot je 35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46… 

Mám/Nemám rád(a)                barvu.

3.6 Vyberte pro článek nejlepší titulek:
a) Jak vám v servisu zkontrolují kolo        b) Jarní servis kola        c) Brzdy jsou vaše bezpečnost

Zopakujte si komparaci
adjektiv v Quizlet setu. 
 
Jestli nevíte, jak funguje
Quizlet, podívejte se na video. 
 

nízký –
 nižší – nejnižší

vysoký – 
vyšší – nejvyšší

                                                  2018                2019               2020
                     minulý rok = loni = vloni         ............... (11)       ............... (12)

nejdřív              teď         .................. (2)

                                 včera          ........... (9)         ...........(10)            

Zopakujte si „slova času“ v online křížovce.


