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Dialog – oblékání �� 

� Pojď se obléct, za chvíli jdeme! 

☺ Počkej, mami, já si hraju… 

� Ne, ne, šup-šup, ať už jsi tady! 

☺ No jo, už jdu. 

� Tak, sundej si to tričko… Máš tílko? Kalhotky… Ne, 

tričko s krátkým rukávem ne… 

☺ A proč ne? 

� Protože je tam zima. Musíš mít tričko s dlouhým 

rukávem. A taky punčocháče. 

☺ Já nechci punčocháče! 

� Všechny děti mají na sobě punčocháče. Nebo ti 

zmrznou nožičky. 

☺ A můžu si vzít tyhle džíny? 

� Můžeš. A ten modrý svetr… 

☺ Já potřebuju čůrat! 

� Teď? Ale honem. Maminka se zatím obleče. … 

Hotovo? Tak, ještě bundu. Nandej si šálu, natáhni 

rukavice, nasaď čepici… A obuj si boty. Mám je 

zavázat? Jdeme! 

� Come, get dressed, we’re leaving in a minute! 

☺ Wait, Mum, I’m playing… 

� No way, come on, get here! 

☺ OK… I’m coming. 

� So, take the T-shirt off… Do you have a vest? 

Panties… No, not a T-shirt with short sleeves… 

☺ And why not? 

� Because it’s cold. You have to have a T-shirt with 

long sleeves. And also tights. 

☺ I don’t want tights! 

� All children have tights on. Or else, your legs will 

get frozen. 

☺ And can I put on these jeans? 

� You can. And the blue jumper… 

☺ I need to pee! 

� Now? But quickly. Mum will get dressed in the 

meantime. … Finished? OK, also the jacket. Put on 

the scarf, pull on your gloves, put on the hat… And 

put on your shoes. Shall I lace them? Let’s go! 

 
Slovní zásoba – oblečení �� 

Co je co? bota  bunda čepice džíny kalhotky tričko s dlouhým rukávem 

punčocháče rukavice svetr šála tílko tričko s krátkým rukávem 

 

 

  

Instrukce � 

� Podívejte se na prezentaci na YouTube nebo si poslechněte podkast. / Watch the YouTube presentation and/or listen to the podcast. 

� Přečtěte a vyplňte tento pracovní list, abyste si ověřili porozumění. / Read and fill in this worksheet to check you understand. 

� Opakujte si nová slovíčka s kartičkami v programu Anki. / Practise new vocabulary with Anki flashcards. 

� Poslechněte si zase podkast nebo se podívejte na YouTube prezentaci. / Listen to the podcast or watch the YouTube presentation again. 

� Udělejte si online test, abyste si ověřili znalosti. / Take an online test to check your knowledge. 
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Gramatika – verba �� 

KDO? čůrat nandat počkat sundat nasadit hrát si jít 

já čůrám      jdu 

ty  nandáš      

on, ona, ono   počká     

my    sundáme    

vy     nasadíte   

oni      hrajou si  
 
 

KDO? natáhnout nechtít obléct se obout vzít si zavázat zmrznout 

já natáhnu      zmrznu 

ty      zavážeš  

on, ona, ono     vezme si   

my    obujeme    

vy   oblečete se     

oni  nechtějí      
 

Slovní zásoba – oblečení a verba �� 
 mít na sobě, nandat si, nasadit si, natáhnout si, nosit, obléct se, obléct si, obléct, obout, sundat si, vzít si, zavázat 

1. Do práce vždycky     nosím    formální oblečení, jenom v pátek můžu mít džíny.  

2. Až __________________ a učešeš, zavolám taxi a pojedeme. 

3. Haló! Ty už jsi tam? A co _____________________? Já se ještě strojím a nevím, co ___ mám 

_______________ na sebe, jestli sukni nebo šaty… 

4. Je ti teplo? Proč ___ ne____________ ten svetr? 

5. Když máš boty s tkaničkami, musíš si je vždycky _______________, jinak ti budou padat. 

6. Martinko, pojď sem! Musím tě _______________.  

7. Myslím, že bude lepší, když __________________ bundu, protože je dnes zima. 

8. Počkej, __________________ brýle, špatně bez nich vidím. 

9. Tak, děti, __________________ všichni čepici a půjdeme. 

10. Ty jsi ještě bosa? Musíš ___ rychle _______________ ponožky a _______________ boty. Spěcháme. 

Anglický překlad � 

1. I always wear formal clothes to work, I can only wear jeans on Friday. 

2. When you get dressed and comb your hair, I’ll call the taxi and we’ll go. 

3. Hello! You’re already there? And what are you wearing? I’m still getting dressed and don’t know what to put on, whether a 

skirt or a dress... 

4. Are you hot? Why don’t you take the sweater off? 

5. When you wear shoes with laces, you always have to tie them, or else they’ll keep falling off. 

6. Martinka, come here! I have to get you dressed. 

7. I think it’ll be better if you put the jacket on, because it’s cold today. 

8. Wait, I’ll put on my glasses, I don’t see well without them. 

9. OK then, children, we’ll all put on a hat and go. 

10. Are you still barefoot? You have to pull on your socks quickly and put on your shoes. We’re in a hurry. 

Správné odpovědi � 

1. se oblečeš, 2. máš na sobě, 3. si … vzít, 4. si … nesundáš, 5. zavázat, 6. obléct, 7. si oblečeš, 8. nasadím si / nandám si, 9. nasadíme si / 

nandáme si, 10. si natáhnout, obout 


