
 

cíl: procvičení konverzačních frází 

 
Tento typ dialogu velmi ráda zahrnuji do různých hodin. Vytvářím ho podle potřeby. 

Výhodou je, že děti si procvičují přesně to, co chci.  

 

Práce ve dvojici, jeden je Jane, druhý Jack, nevidí si do papírů. Děti překládají tučně vytištěný 

ČESKÝ text. Ten netučný, anglický, jim slouží ke kontrole toho druhého, zda danou frázi říká 

dobře. Když dokončí rozhovor, vymění si papíry a znovu.  

 

 



Jane:       Jack: 
J: Jak se jmenuješ? 

 My name is Jack? And what is your 

name? 

J: Jmenuji se Jane. Ráda tě poznávám 

 Nice to meet you too. Where are you 

from? 

J: Jsem z České republiky. A ty? 

 I´m from the USA. How old are you? 

J: Je mi 25. A kolik je tobě? 

 Are you single? 

J: Ano, jsem a ty jsi ženatý? 

 No, I´m not. I´m single too. 

J: Jaká je tvá profese? (Čím jsi?) 

 I´m a lorry driver. And what is your 

job? 

J: Jsem herečka. Máš rád divadla? 

 Not much. Do you like going to the 

cinema? 

J: Jo, mám ráda kino. A mám hlad. 

 Let´s go to the restaurant and then to 

the cinema. 

 

What is your name? 

 J: Jmenuji se Jack? A jak se ty 

jmenuješ? 

My name is Jane. Nice to meet you. 

 J: Také tě rád poznávám. Odkud 

jsi? 

I´m from the Czech Republic. And you? 

 J: Já jsem z USA. Kolik je ti? 

I´m twenty five. And how old are you? 

 J: Je mi 21. Jsi svobodná? 

Yes, I´m. And are you married? 

 J: Ne, nejsem. Jsem také svobodný. 

What is you job? 

 J: Jsem řidič náklaďáku. A čím jsi 

ty? 

I´m an actress. Do you like theares. 

 

 J: Ne moc. Chodíš ráda do kina? 

 

Yes, I like cinema. And I´m hungry. 

 J: Tak pojďme do restaurace a pak 

do kina. 

 

 

Jane:       Jack: 
J: Jak se jmenuješ? 

 My name is Jack? And what is your 

name? 

J: Jmenuji se Jane. Ráda tě poznávám 

 Nice to meet you too. Where are you 

from? 

J: Jsem z České republiky. A ty? 

 I´m from the USA. How old are you? 

J: Je mi 25. A kolik je tobě? 

 Are you single? 

J: Ano, jsem a ty jsi ženatý? 

 No, I´m not. I´m single too. 

J: Jaká je tvá profese? (Čím jsi?) 

 I´m a lorry driver. And what is your 

job? 

J: Jsem herečka. Máš rád divadla? 

 Not much. Do you like going to the 

cinema? 

J: Jo, kino mám ráda. A taky mám hlad. 

 Let´s go to the restaurant and then to 

the cinema. 

 

What is your name? 

 J: Jmenuji se Jack? A jak se ty 

jmenuješ? 

My name is Jane. Nice to meet you. 

 J: Také tě rád poznávám. Odkud 

jsi? 

I´m from the Czech Republic. And you? 

 J: Já jsem z USA. Kolik je ti? 

I´m twenty five. And how old are you? 

 J: Je mi 21. Jsi svobodná? 

Yes, I´m. And are you married? 

 J: Ne, nejsem. Jsem také svobodný. 

What is you job? 

 J: Jsem řidič náklaďáku. A čím jsi 

ty? 

I´m an actress. Do you like theares. 

 

 J: Ne moc. Chodíš ráda do kina? 

 

Yes, the cinema I like. And also I´m hungry. 

 J: Tak pojďme do restaurace a pak 

do kina. 

 

 

 


