
Cvičíme a
zdravě jíme!
Dbáme o své
zdraví!

Odpověz na otázky 

a vyzpovídej i

svého kamaráda.

Děláš pravidelně věci, které Tě těší?

Máš vždy dostatek spánku?

U LÉKAR�E

Ty    Tvůj kamarád

Jíš ovoce a zeleninu několikrát denně?

Ahoj, jsem medvídek Brumla. Pracuji  

v nemocnici. Pomáhám dětem, které jsou

nemocné, aby se nebály. aby věděly, že jsem

tam s nimi. Lékarǐ a lékarǩy a také zdravotní

sestry se mezitím o ně dobrě starají.

Největším lékem je ale odpočinek a úsměv.

Umíš se alespoň občas zasmát sám sobě?

Sportuješ často?



Сполучення.

Spojky.

Jak často? Doplň naučená slovíčka.
Як часто? Доповни вивченими словами.

nikdy pořád

Každý den jí ovoce, ................ skoro nikdy nejí zeleninu.

Pravidelně sportuje ................ jí velmi zdravě.

Hraju hokej a najdu si čas ................ na fotbal.

Máš raději tělocvik ................ výtvarnou výchovu?

Je v dobré kondici, ................ pravidelně běhá.

Obtížnější bude zrějmě správné užívání spojky
"i", v ukrajinštině "i" je jako naše "a", v češtině

spíše jako "a také," prí̌padně jen "také".

Spojky a slovesa.
Сполучення і дієслова..

C�asto s rodiči _________ (sportovat), buď běháme ................ bruslíme. 

Chci jít ven, ................ bolí mě v krku, takže _______ (nejít).

Honza rád ________ (lyžovat) ................ jezdí na hory.

Baví mě i snowboard ................ lyže, vždy když můžu, _____ (jet)              

 na hory.

a

nebo
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i



Тіло людини.

Máme ______, abychom chodili, máme ______, abychom mohli něco  
zvednout, podržet nebo trěba na někoho zamávat. Máme ______,
abychom viděli a ______, abychom slyšeli. Na rukou máme ______,   
na každé jich máme pět. 
                          

Lidské tělo.

Vlož slova v množném čísle.
Встав cлова у множині.

Obrázek pro 
toto cvičení nakreslila

Petra Kubjatková.

prst
hlava
nos
pusa
koleno
ruka
prsa
loket
noha
brǐcho
dlaň
krk
rameno
chodidlo
stehno
lýtko
vlasy
oko
ucho
záda
zadek

Zazpívejte si písničku:
Hlava, ramena, kolena,

palce...



Zájmena - 4.p.

To jsem já, vidíš _____? 
To jsi Ty, vidím _____! _____ se nedá prěhlédnout!
To je on, vidím _____! _____ nemůžeš nevidět!
To jsme my, vidíte _____? 
To jste vy, vidíme _____! 
To jsou oni, vidíš _____? 

займенники - Знахідний відмінок.

Діалоги.
Dialogy.

Ahoj, jak se máš?
Dobrě, ale bolí mě v krku.
Jsi nachlazená?
Ano, byly jsme s Luckou o víkendu
v horách, byl silný vítr, neměly jsme
teplé šály a ofouklo nás.
Aha, a já vás zrovna chtěla pozvat
na bazén. Tak snad prí̌ště.

Ahoj! Tebe jsem už dlouho neviděl!
Ahoj, to jsem rád, že jsem tě potkal.
Včera jsem viděl tvého bratrí̌čka.
Tedy, jeho teď vidím skoro každý
den, když ho vzali do skautu. Skauti
mají klubovnu v naši ulici. Potkávám
je porá̌d.

Najdi správná 
zájmena 

v dialozích.

Kdo jsou to skauti? Jak může vypadat skautská
rozcvička? Zacvičte si také! Protáhněte si prsty, kružte
rameny, kotníky, koleny... cvičte a opakujte slovíčka.



Давайте пограємо в доктора!
Zahrajme si na doktora!
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Zahrajte si na lékarě 
a pacienty! R�ekněte, co

děláte, abyste byli zdraví
a dobrě se cítili!

Dobrý den, pane
doktore, _____
mě záda a jsem
porá̌d unavený.
_______ se moc
dobrě.

Vidím (vidět)
Я бачу (бачити)

Spoj rámečky 
a doplň slovesa.

Doplň tvary
pomocí vět z

prědchozí stránky.
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my
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oni, ony, onavidí vidí

 Měl byste začít
_______, trěba
jógu a zdravě jíst.
______ Vám, ať 
 se naučíte zdravě
relaxovat.

Pane doktore,
_______ mě oči.
Můžete mi něco
prědepsat?

Pane doktore,
______ mě
brǐcho. Snědl
jsem celý dort. 

Ano, prědepíšu
Vám tyto kapky,
jsou moc dobré,
______ je ale
užívat pravidelně. 

Dám vám
pastilky, ale vy
mi teď slíbíte, že
začnete dávat
větší pozor na to,
co _____.

cvičit radit bolet (2x)
necítit

pálitmuset jíst



Як почуваєшся? Що сталося?
Jak se cítíš? Co se stalo?

Honzík má  a) teplotu  b) kašel 

Aničku bolí  a) záda  b) brǐcho  c) v krku

Davídek je  a) unavený  b) smutný 

Maruška si  a) zlomila ruku  b) odrěla koleno

Janička se  a) rí̌znula do prstu  b) bouchla do hlavy 

Klárka má  a) má hlad  b) žízeň

Míša potrěbuje  a) na záchod  b) prǐtulit

Zahrajte si pantomimu 
a hádejte, co ze seznamu

spolužáci prědvádějí.

155 
lékar ̌jede hned

Určil jsi všechno správně?
Tak si teď obrázky hezky

vybarvi.


