
3.2 Klikněte na link: ...
    Pak poslouchejte audio ještě jednou. Koncentrujte se na datum 
    a v online cvičení seřaďte aktivity chronologicky.

4.2 Zopakujte si, kdo je kdo v rodině. bit.ly/kahoot_rodina_A1

5.2 Přečtěte si text 
    a odpovězte na otázky:
    a) Kde bydlel Karel IV.? 
    b) Kde je hrad Karlštejn? 
    c) Co jsou korunovační klenoty? 
    d) Co je v hradu? 
    e) Kdy můžeme navštívit hrad? 

  Karel IV. bydlel v Praze na Pražském hradě. Ale chtěl privátní místo – reprezentační           
i relaxační. Tak začal stavět v roce 1348 hrad blízko Prahy. Jmenuje se Karlštejn. Bylo to důležité
místo, protože tam chtěl mít taky korunovační klenoty – dostal je vždycky nový český král a byly
symbol jeho moci. Jsou moc drahé a cenné.
    Karlštejn je asi 30 km od Prahy na západ. Je to velký hrad, má dvě kaple a jeden kostel. Má
krásnou dekoraci uvnitř. Hrad je otevřený nonstop, každý rok tam přijde asi 200 000 turistů.

Karel IV.                                                                                                                                                 A1

5. Co je Karlštejn 

5.1 Nová slova. Podívejte se do slovníku, 
    co znamenají tato slova. Doporučuji vám 
    online slovník: slovnik.seznam.cz
    cenný, kaple, klenoty, 
    korunovace (adjektivum korunovační), moc

3.1 Poslechněte si audio. Pak napište číslo, která žena byla manželka č. 1, č. 2 atd.
    Anna Svídnická                            
    Anna Falcká                                  
    Alžběta Pomořanská
    Blanka z Valois
Audio 1: ...

3. Karel IV. a jeho manželky 

4. Karel IV. a jeho děti 

4.1 Klikněte na link: ...
    Nahoře vidíte čtyři manželky Karla IV. a dole jsou děti. 
    Kdo je maminka? Doplňte tabulku.

4.3 Mluvte, kdo je vaše rodina. 
    Klikněte na link .... Udělejte zdarma registraci do aplikace .... Pak klikněte 
    na topic Moje rodina_mluvení. Podívejte se na modelové video (JitkaP). A pak klikněte na 
    Add to topic a děláte vaše video. Mluvíte, kdo je vaše rodina. Minimálně 30 sekund, maximálně 
    1 minutu. JitkaP  (autorka handoutu) udělá korekturu a pošle vám privátní komentář.

Téma: Karel IV. Úroveň A1. Gramatika: prézens, minulý čas, akuzativ Komunikační situace: mluvíme o rodině, ptáme se na datum akce, píšeme formální e-mail. Slovní zásoba:
datum, rodina, lokality. Foto: Karel a Blanka: Autor: Diligent: small edit on the bottom right corner – from de:wikipedia [1]. The image is from a manuscript of the autobiography of
Charles IV., dated 1475, stored in: Österreichische Nationalbibliothek, cod. 581, fol. 1r., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1912741. Karlštejn: Pixabay,
volné dílo; 20. 12. 2022                                                                                                                                                                                                 jitkapourova.cz

https://bit.ly/kahoot_rodina
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1912741

