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Poznávej, co vše můžeš dělat ve volném čase

HRÁT CHODIT JEZDIT

HRÁT SI SPORTOVAT CVIČIT

MALOVAT Č STÍ
POSLOUCHAT

PSÁT

KRESLIT

ZPÍVAT  D VAT SEÍ

LUŠTIT

SBÍRAT

TANCOVAT FOTOGRAFOVAT UČIT SE
    LYŽOVAT LÉZT SPÁT

Nejdříve si s dětmi popovídáme o tom,
co dělají, když nejsou ve škole nebo když je rodiče 

nepověří nějakým úkolem. Budeme se snažit zjistit, zda a do 
jaké míry rozumí pojmům volný čas, koníčky, záliby, hobby. Vyzveme 
je, aby popřemýšlely a říkaly, co všechno může člověk dělat ve svém 
volném čase. Jejich odpovědi budeme zapisovat ve tvaru infinitivu.

Angli
ština:    

Ruština:           
Vietnamština:  

čtina:       
Ukrajin

Identify what you can do in your free time

Nhận biết những việc bạn có thể làm trong thời gian rảnh

Дiзнайся, що можеш робити 
Узнавай, что ты можеш делать в свободное время

у вiльний час



Co můžeš hrát ve volném čase

KARTY ŠACHY DOMINO

 ČLOVĚČE,
NEZLOB SE

POČ TAČOVÉ 
         HRY

Í

FOTBAL HOKEJ KUŽELKY

VOLEJBAL TENIS BASKETBAL

  DIVADLO



Na co můžeš hrát ve volném čase

KYTARA HOUSLE KLAVÍR

S č m si můžeš hrát ve volném časeí

AUTÍČKO KOSTKY VLÁČEK PLYŠÁK

Kam můžeš chodit ve volném čase

ZOO KINO RYBY
Na čem m  ůžeš jezdit ve volném čase

TANCOVAT

KOLO BRUSLE SKATEBOARD BOBY

   

    FLÉTNA



O co se můžeš ve volném čase starat

KOČKAPES KŘEČEK

Čemu se můžeš věnovat ve volném čase

ATLETIKA GYMNASTIKA TURISTIKA PLAVÁNÍ

Co můžeš luštit a sbírat ve volném čase

HLAVOLAM KŘÍŽOVKY ZNÁMKY MINCE

RYBA



Napiš, co rád děláš ve volném čase

Napiš, co nejraději dělají tvoji rodiče ve volném čase

Angli
ština:    

Ruština:           
Vietnamština:  

čtina:       
Ukrajin

Write what you like to do in your free time

Hãy viết những việc bạn thích làm trong thời gian 
                        rảnh

Напиши, що з радiстю робиш у вiльний час
Напиши, чем вы увлекаетесь в свободное время

Angli
ština:   

Ruština:          

Vietnamština: 

čtina:      
Ukrajin

Write what your parents  like to do in their free time

Hãy viết những việc cha mẹ bạn thích làm nhất trong thời 
                       gian rảnh

Напиши, чим захоплюються твої батьки у вiльний час
Напиши, что предпочитают твои родители в свободное 

                       время

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



Napiš, kterým zálibám se může člověk věnovat 
když je sám

Napiš, kterým zálibám se člověk může věnovat 
ve společnosti

Označ p smenem:   - sportovn  aktivitu 
                               kulturn  aktivitu 

S
K - 

í í
í

Karate  Návštěva divadla  Turistika  Hra na hudební nástroj

Tancování Pěvecký kroužek  Jízda na koni  Návštěva galerie

Psaní pohádky Fotografování  Běhání  Poslech hudby

Sledování filmů    Návštěva ZOO   Lyžov Volejbal     Plaváníání   

Angli

ština:   

Ruština:          

Vietnamština: 

čtina:      

Ukrajin

Write some hobbies that people can  devote their
                       time to in society

Hãy viết những sở thích mà con nguời có thể làm trong xã hội

Напиши, чим може людина захоплюватися 
                       разом з iншими людьми

Напиши, какими увлечениями может человек 
                       заниматься когда он в компании 

Angli

ština:  

Ruština:         

Vietnamština: 

čtina:     

Ukrajin

Write some hobbies that people can  devote their 
                      time to  when they are alone

Hãy viết những sở thích mà nguời ở 1 mình có thể làm

Напиши, чим може людина  займатися на 
                      самотi

Напиши, какими увлечениями может человек 
                      заниматься когда он один  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


