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DÍTĚ x DĚTI x DĚTÍ
Cvičení 1: Napište jedno (I) nebo více (I I):
P. Máme hodné děti.

II

1. Máme hodné dítě.
2. Kam běží to dítě?
3. Kam běží ty děti?
4. Venku sedí nějaké děti.
5. Venku sedí nějaké dítě.
6. To dítě jedlo čokoládu.
7. Pár dětí jedlo čokoládu.
8. Ty děti jedly čokoládu.
9. Naše dítě by chtělo psa.
10. Naše děti by chtěly psa.
hodný,-á,-é = good, obedient; běžet – to run; venku = outside; sedět = to sit; nějaký,-á,-é = some, a,
an; jíst (jí, jedl) = to eat; náš = our(s); chtít (chce, chtěl) = to want; pes = dog

Cvičení 2: Doplňte tabulku, napište větu o jednom dítěti (I), nebo o více dětech (II):
JEDNO (I)

VÍCE (I I)

To je moje dítě.

To jsou moje děti.

Tvoje dítě je hodné.
Naše děti jsou doma.
Vaše dítě tady není.
To dítě běží ven.
Ty děti sedí venku.
Tyhle děti se učí plavat.
To dítě rádo plave.
Až budu mít vlastní děti…
Když máš dítě…
Dokud nemáš děti…
doma = at home; ven = outside; venku = outside; (:na)učit se = to learn; plavat (plave) = to swim;
rád,-a,-o, = to like, to enjoy doing st; až = when; vlastní,-í,-í = (my) own; když = when; dokud ne = until
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Cvičení 3: Co je správně?
Moje dítě / děti je ve škole.
1. Naše dítě / děti teď nejsou doma.
2. Vaše dítě / děti rády plavou, že?
3. Jejich dítě / děti je pořád u babičky.
4. Moje dítě /děti není skoro nikdy nemocné.
5. Až budu mít vlastní dítě / děti, určitě ho nebudu rozmazlovat.
6. Až budu mít vlastní dítě / děti, určitě je budu brát všude s sebou.
7. Když máš dítě / děti, tak se o ně musíš starat.
8. Když máš dítě / děti, tak pro něj uděláš všechno na světě.
9. To dítě / děti krásně tancuje.
10. Ty dítě / děti krásně tancujou.
škola = school; teď = now; že? = (is that) right? (don’t they?); pořád = all the time; babička = Granny;
skoro nikdy = almost never; nemocný,-á,-é = ill, sick; určitě = certainly; rozmazlovat / :rozmazlit
někoho 4A = to spoil; brát / :vzít = to take; všude = everywhere; s sebou = with me; starat se o
někoho 4A = to look after sb; pro někoho 4A = for sb; svět = world; krásně = beautifully; tancovat = to
dance

Cvičení 4: Doplňte tabulku, napište větu s tvarem DĚTI, nebo DĚTÍ:
DĚTI

hodně DĚTÍ

Jsou tam děti.

Je tam hodně dětí.

Děti zůstanou doma.

Hodně dětí
Hodně dětí má rádo čokoládu.

Děti běží ven.
Hodně dětí sedí venku.
Děti docela dobře plavou.
Mají hodně dětí.
Všude vidíme děti.
Určitě chci mít hodně dětí.
Byly tam děti.
Plavalo tam hodně dětí.
hodně = many, a lot; zůstávat / :zůstat (zůstane) = to stay
© 2017 www.janaharperova.cz

Čeština extra

Český blog pro cizince

www.janaharperova.cz

Cvičení 5: Napište DÍTĚ, DĚTI, nebo DĚTÍ:
Má jedno dítě. 1. Máme dvě ________. 2. Mají pět ________. 3. Ty ________
jsou moc hodné. 4. Slyšel jsem, že moc ________ neumí dobře číst a psát,
protože nečtou a nepíšou. 5. Kolik ________ pojede na ten výlet? 6. Kde je naše
________? 7. Kde jsou moje ________? 8. Bylo tam asi deset ________.
9. Vaše ________ je moc hodné! 10. Všechny ________ běžely rychle ven.
11. Naše ________ moc rádo plave. 12. Určitě chci mít aspoň dvě ________.
13. Všechny ________ jsou hodné. 14. Každé ________ je hodné. 15. Venku je
nějaké ________. 16. Venku je hodně ________. 17. Venku jsou nějaké
________. 18 Všechny ________ zůstaly doma, protože byly nemocné.
19. Hodně ________ zůstalo doma kvůli počasí. 20. Moje ________ taky zůstalo
doma.
slyšet = to hear; moc = much; umět = to know how to…; protože = because; kolik = how many;
výlet = trip; asi = about; rychle = quickly; aspoň = at least; každý,-á,-é = every;
kvůli něčemu 3D = because of st.; počasí = weather; taky = also

KLÍČ
cvičení 1: 1.I 2.I 3.II 4.II 5.I 6.I 7.II 8.II 9.I 10.II
cvičení 2: 1. Tvoje děti jsou hodné. 2. Naše dítě je doma. 3. Vaše děti tady
nejsou. 4. Ty děti běží ven. 5. To dítě sedí venku. 6. Tohle dítě se učí plavat.
7. Ty děti rády plavou. 8. Až budu mít vlastní dítě… 9. Když máš děti… 10. Dokud
nemáš dítě…

cvičení 3: 1. děti 2. děti 3. dítě 4. dítě 5. dítě 6. děti 7. děti 8. dítě 9. dítě 10. děti
cvičení 4: 1. … zůstane doma. 2. Děti mají rády čokoládu. 3. Hodně dětí běží
ven. 4. Děti sedí venku. 5. Hodně dětí docela dobře plave. 6. Mají děti. 7. Všude
vidíme hodně dětí. 8. Určitě chci mít děti. 9. Bylo tam hodně dětí. 10. Plavaly
tam děti.
cvičení 5: 1. děti 2. dětí 3. děti 4. dětí 5. dětí 6. dítě 7. děti 8. dětí 9. dítě 10. děti
11. dítě 12. děti 13. děti 14. dítě 15. dítě 16. dětí 17. děti 18. děti 19. dětí 20.
dítě
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