
                                   
  

 
 

 

 

 

 

  

JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA K TÉMATU „VOLNÝ ČAS“  

SPRACHFÜHRER ZUM THEMA „DIE FREIZEIT“ 

 Slovní zásoba: / Wortschatz: 

die Freizeit      volný čas 

in der Freizeit     ve volném čase 

Was machst du in der Freizeit?   Co děláš ve volném čase 

Fußball spielen     hrát fotbal 

Tennis spielen     hrát tenis 

Volleyball spielen     hrát volejbal 

Basketball spielen     hrát basketbal 

Tischtennis spielen    hrát stolní tenis 

Filme schauen     dívat se na filmy 

fernsehen      dívat se na televizi 

lesen       číst 

zeichnen      kreslit 

malen      malovat 

Rad fahren      jezdit na kole 

schlafen      spát 

ins Kino gehen     chodit/jít do kina 

Sport machen     sportovat, dělat sport    

schwimmen      plavat 

shoppen / einkaufen    chodit/jít nakupovat 

fishen / angeln     chytat ryby 

Judo machen     dělat judo 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karate machen     dělat karate 

Ski fahren      lyžovat, jezdit na lyžích 

fotografieren     fotografovat 

Musik hören     poslouchat hudbu/muziku 

Computer spielen     hrát na počítači 

gern       rád/a 

nicht gern      nerad/a 

Was machst du am Montag?   Co děláš v pondělí? 

am Montag      v pondělí 

am Dienstag      v úterý 

am Mittwoch     ve středu 

am Donnerstag     ve čtvrtek 

am Freitag      v pátek 

am Samstag      v sobotu 

am Sonntag      v neděli 

am Wochenende     o víkendu 

und       a 

 



                                   
  

 
 

 

 

Ich fahre Rad.       

Ich schlafe.      

Ich spiele Volleyball.      

Ich fotografiere. 

Ich schaue Filme.      

Ich sehe fern.       

Ich spiele Tischtennis.     

Ich zeichne.       

Ich fische. Ich angle.Ich male.       

Ich spiele Tennis. 

Ich fahre Ski. 

Ich mache Karate.       

Ich gehe ins Kino.      

Ich mache Sport.        

Ich spiele Fußball.  

Ich spiele Computer.Ich lese.        

Ich schwimme.       

Ich gehe shoppen.  

Ich gehe einkaufen.     

Ich höre Musik.   

Ich spiele Basketball.      

Ich mache Judo. 

  

Hraju basketbal. 

Čtu. 

Dělám judo. 

Hraju fotbal. 

Chytám ryby. 

Jezdím na kole. 

Kreslím. 

Dělám karate. 

Dívám se na filmy. 

Hraju tenis. 

Dívám se na televizi. 

Fotografuju. 

Hraju stolní tenis. 

Chodím/jdu do kina. 

Lyžuju, jezdím na lyžích. 

Maluju. 

Plavu. 

Poslouchám hudbu/muziku. 

Hraju volejbal. 

Chodím/jdu nakupovat. 

Spím. 

Sportuju/dělám sport 

hrát na počítači 

 

Spoj: / Verbinde: 

 



                                   
  

 
 

 

 

Časování / Konjugation 

ICH SPIELE 

ICH SCHWIMME 

ICH FAHRE RAD 

ICH SEHE FERN

Rád/ráda - GERN / NICHT GERN 

Ich lese gern. 

Ich spiele gern Tennis. 

Ich sehe gern fern. 

Ich fahre gern Rad. 

 

RÁD / NERAD – MÄNNLICH   RÁDA / NERADA – WEIBLICH 

Rád/a čtu.      Nerad/a čtu. 

Rád/a chodím do kina.    Nerad/a chodím do kina. 

Rád/a se dívám na filmy.    Nerad/a se dívám na filmy. 

Rád/a se dívám na film.    Nerad/a se dívám na film. 

hrát: HRAJU 

malovat: MALUJU 

číst: ČTU 

jít: JDU 

sportovat: SPORTUJU 

plavat: PLAVU 

nakupovat: NAKUPUJU 

lyžovat: LYŽUJU 

fotografovat: FOTOGRAFUJU 

kreslit: KRESLÍM 

jezdit: JEZDÍM 

spát: SPÍM 

dívat: DÍVÁM 

dělat: DĚLÁM 

chytat: CHYTÁM 

poslouchat: POSLOUCHÁM 
 

Gramatika: / Grammatik: 



                                   
  

 
 

 

Was machst du am Montag?   Co děláš v pondělí?  

Ich fahre Rad am Montag.    V pondělí jezdím na kole. 

    

 

Ich lese gern. Ich höre gern Musik. Ich spiele Computer. Ich mache gern Sport. 

Ich spiele Basketball und Volleyball. Ich mache Karate. Ich schlafe am 

Wochenende. Ich gehe ins Kino am Freitag. Ich schwimme nicht gern. Ich fahre 

gern Rad. Ich fahre nicht gern Ski. 

 

Rád/a čtu. Rád/a poslouchám hudbu. Hraju na počítači. Rád/a hraju basketbal a 

volejbal. Dělám karate. O víkendu spím. V pátek chodím do kina. Nerad/a plavu. 

Rád/a jezdím na kole. Nerad/a jezdím na lyžích. (Nerad/a lyžuju.) 

 

 

Was machst du gern?   Ich ______________ gern (______). 

Was machst du nicht gern?  Ich ______________ nicht gern (______). 

Was machst du am Freitag?  Ich _____________ am Freitag (______). 

Was machst du am Wochenede? Ich _____________ am Wochenende          

(______). 

Co děláš rád?    Rád/a ___________________. 

Co neděláš rád/a?    Nerad/a ___________________. 

Co děláš v pátek?    V pátek ___________________. 

Co děláš o víkendu?    O víkendu _________________. 

  

Přečti si text a přelož: / Lies den Text und übersetze: 

Odpověz: / Antworte: 



                                   
  

 
 

 

 

 

 

Vyprávěj o sobě, co děláš rád ve volném čase: / Erzähle von dir, was du gern in 

der Freizeit machst: 


