Oblast I - Komunikace bazální
Úkol č.
1
2,3
4
5
6
7
8
9
10

Zadání úkolu
Vyberte jenom jména
Jak se jmenuje autor textu, Co odpovíte, na tyto
otázky?
Označte pouze křestní jména
Vyberte ze slov jména a příjmení a doplňte do textu.
Doplňte podle pokynů
Napište na pohlednici své jméno na správné místo
Správně vyplňte.
Podepište se na správná místa. (3x)
Seřaďte do správného pořadí

11, 12

Přiřaďte správný popisek, Odpovězte na otázky.

13

Zakroužkujte správnou adresu

14

Zapište uvedenou adresu správně.

15
16

Zapište vlastní adresu na místo pro zpáteční.
Která adresa je zapsána špatně a proč?

17
18
19

Zapište svou adresu správně na pohlednici.
Vyplňte správně adresy na podací lístek.
Vyberte z nabídky jenom pozdravy.

20, 21

Co řeknete nejdříve, když přijdou děti, Doplňte do
textu slova z nabídky.
Podtrhněte slova, která nejsou pozdrav, Jak
pozdravíte lékaře?
Jaké slovo použijete, když dostanete dárek?

22, 23
24
25, 26
27

Napište jak pozdravíte tyto osoby, Jaké pozdravy
znáte?
Napište jak byste reagovali na tuto situaci.

28, 29

Doplňte slovo -Prosím-, Co řeknete když…

30

Vyberte správné dokončení věty.

31

Jak se zeptáte když…

32

Tvořte věty se slovem -Prosím- z těchto vět.

33

Doplňte vhodná slova

Cíl úkolu
Chápe jméno
Chápe jméno
Chápe jméno
Chápe jméno
Chápe jméno a příjmení
Automatické formy
Orientace ve formulářích
Orientace ve formulářích
Orientace v adrese vlastní
i cizí
Orientace v adrese vlastní
i cizí
Orientace v adrese vlastní
i cizí
Orientace v adrese vlastní
i cizí
Automatické formy
Orientace v adrese vlastní
i cizí
Automatické formy
Automatické formy
Automatické formy pozdrav
Automatické formy pozdrav
Automatické formy pozdrav
Automatické formy poděkování
Autoamtické formy pozdrav
Komunikace se známými
lidmi
Automatické formy prosba
Automatické formy prosba
Automatické a gramatické
formy - prosba
Automatické a gramatické
formy - prosba
Automatické a gramatické
formy - prosba

Oblast II – Sociální komunikace
Úkol č.
1
2
3
4
5

Zadání úkolu
Prohlédněte si obrázky
Přiřaďte telefonní číslo
Vytočte telefonní čílso
Přečtěte nahlas
Spojte jednotlivá telefonní čísla

Cíl úkolu
Čísla tísňového volání
Čísla tísňového volání
Čísla tísňového volání
Schopna zavolat pomoc
Čísla tísňového volání

6
7
8
9, 10

Schopna zavolat pomoc
Schopna zavolat pomoc
Čísla tísňového volání
Schopna zavolat pomoc

11
12
13
14

Doplňte důvody…
Zkuste si hovor
Doplňte chybějící
V jakých případech se volá, Co všechno má volající
říct.
Vyberte vhodnou odpověď
Jak se zachováte když…
Dokončete věty
Popište rozdíl ve významu

15
16

Doplňte významy
Odpovězte na otázky

17
18
19
20

Doplňte a vysvětlete význam
Doplňte slova do vět
Doplňte do připravených vět…
Doplňte do připravených vět…

Komunikace s cizími lidmi
Komunikace s cizími lidmi
Komunikace s cizími lidmi
Pochopení kresleného
vtipu
Automatické formy
Pochopení kresleného
vtipu
Automatické formy
Iniciace komunikace
Iniciace komunikace
Iniciace komunikace

Oblast III – Čtení a psaní
Úkol č. Zadání úkolu
1
Řekněte kde najdete tyto obrázky
2
Řekněte co znamenají tyto obrázky

Cíl úkolu
Pochopení významu základních piktogramů
Pochopení významu základních piktogramů

3
4

Přiřaďte fotografii k symbolu
Napište k jednotlivým obrázkům co
znamenají

Pochopení významu základních piktogramů
Pochopení významu základních piktogramů

5

Spojte čárou symboly, které
znamenají totéž

Pochopení významu základních piktogramů

6

Co všechno je na cedulkách
zakázáno. Vypište

Pochopení významu základních piktogramů

7
8

Přiřaďte správnou dopravní značku Orientace v dopravním značení
Orientace v dopravním značení
K čemu je toto zařízení a co
znamená barva?
Piktogramy v dopravních prostředcích
Vysvětlete a napište co znamenají
tyto symboly

9
10
11

Co znamenají tyto symboly
Vyberte z nabídky jednotlivá
pojmenování

Pochopení významu základních piktogramů
Pochopení významu základních piktogramů

12

Napište co znamenají dopravní
značky
Popište co znamenají tyto značky
Přečtěte vzkaz a odpovězte na
otázky pod ním

Orientace v dopravním značení

13
14

Orientace v dopravním značení
Pochopení psaného vzkazu

15

Jaký je správný postup přípravy.
Seřaďte věty

Orientace v psaném návodu

16

Přečtěte si text a odpovězte na
otázky
Jaký pokrm vznikne?...
Přečtěte si návod a odpovězte na
otázky pod ním

Orientace v psaném návodu

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Orientace v psaném návodu
Orientace v psaném návodu

Pochopení psaného vzkazu
Co je ve vzkazu napsáno špatně?
Přečtěte si recept a doplňte chybějící Orientace v psaném návodu
Orientace v psaném návodu
Odpovězte písemně na otázky pod
návodem
Porovnejte tyto dva vzkazy a určete, Pochopení psaného vzkazu
který je napsaný správně
Tvorba psaného vzkazu
Doplňte uvedená slova do vzkazu
Tvorba psaného návodu
Doplňte správná slova do postupu
Napište krátký vzkaz o tom, že jdete Tvorba psaného vzkazu
na nákup.

26

Doplňte do textu slova v závorce ve
správném tvaru

Užívání správných gramatických forem

27
28
29

Napište postup při přípravě kávy
Napište postup při posílání pohledu
Dostali jste dopis, přečtěte si ho a
odpovězte

Tvorba psaného návodu
Tvorba psaného návodu
Psaní dopisu

30

Napište návod na přípravu
obložených chlebíčků

Tvorba psaného návodu

31

Popište postup při strojení
vánočního stromku

Tvorba psaného návodu

32
33
34
35

Odpovídejte pouze ano nebo ne
Označte pouze ano nebo ne
Vyplňte dotazník spokojenosti
Vyplňte následující objednávku
zájezdu

Schopnost vyplnit formulář
Schopnost vyplnit formulář
Schopnost vyplnit formulář
Schopnost vyplnit formulář

36
37
38
39

Vyplňte správně podací lístek
Vyplňte dotazník o MHD
Vyplňte dotazník
Vyplňte správně tiket k dobití
vašeho mobilního telefonu

Schopnost vyplnit formulář
Schopnost vyplnit formulář
Schopnost vyplnit formulář
Schopnost vyplnit formulář

40
41

Vyplňte tento formulář
Přečtěte si text a odpovězte na
otázky
Přečtěte si článek a odpovězte na
otázky

Schopnost vyplnit formulář
Čtení s porozuměním

43
44

Odpovězte na otázky pod článkem
Přečtěte si článek a krátce napište o
čem byl

Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním

45
46

Přiřaďte k článkům správný titulek
Najděte si v novinách vlastní článek
a napište o čem byl

Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním

42

Čtení s porozuměním

Oblast IV – Čísla a orientace
Úkol č.
1
2,3
4
5,6

Zadání úkolu
Cíl úkolu
Orientace v čase
Řekněte kolik hodin je na obrázcích?
Ukažte které hodiny ukazují …, v kolik Orientace v čase
hodin bývá oběd?
Orientace v čase
Napište pod obrázek kolik je na něm
hodin
Doplňte velkou ručičku…, doplňte obě Orientace v čase
ručičky

7

Správně přiřaďte

Orientace v čase a pojmech

8
9
10
11
12, 13

Pod obrázek zapište čas na hodinách
Zakreslete na ciferníku čas…
Správně přiřaďte
Odpovězte na slovní úkoly
Řekněte kolikátého je dnes?, jaké
datum je zakroužkováno v
kalendářích?

Orientace v čase
Orientace v čase
Orientace v čase a pojmech
Orientace v čase, čtení s porozuměním
Orientace v kalendáři a práce s ním

14

Ukažte na kterém kalendáři je označen Orientace v kalendáři a práce s ním
víkend
Orientace v kalendáři a práce s ním
Dnes je 8. ledna a pozítří máte jít k
lékaři. Kolikátého bude?
Orientace v kalendáři a práce s ním
Pod kalendáře napište kdo má
svátek…
Zapište do kalendáře na správné místo Orientace v kalendáři a práce s ním
Orientace v kalendáři a práce s ním
Doplňte všechny informace…
Zapište do kalendáře na správné místo Orientace v kalendáři a práce s ním
Synchronizace osobního diáře
Vše naplánujte a zapište správně do
diáře
Orientace v programu
Určete o jaký typ programu se jedná
Orientace v programu
Jaké televizní stanice se vyskytují v
programu?

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Pro jakou linku platí jízdní řád
Přiřaďte správný popisek…
V kolik hodin se na TV vysílá pořad…
Najděte nejbližší spoj
Jaký pořad bude vysílán…
Zjistěte v kolik hodin bude cestující…
Najděte odjezd autobusu ze zastávky
tak, abyste ho stihli po skončení…

Orientace v jízdním řádu
Orientace v programu
Orientace v programu
Orientace v jízdním řádu
Orientace v programu
Orientace v jízdním řádu
Synchronizace programu a jízdního
řádu

30

Ukažte na kterém obrázku je večerka

Orientace v nápisech

31

Najděte na obrázku jaká bude příští
zastávka…

32
33

Zjistěte z obrázku. V kolik odjíždí vlak Orientace na informačních tabulích
Orientace v nápisech
Zjistěte z obrázku jaké je číslo a
konečná zastávka…
Orientace na informačních tabulích
Zjistěte z obrázku
Orientace na informačních tabulích
Opište si z informační tabule
Orientace na informačních tabulích
Odpovězte s pomocí obrázku
Orientace na informačních tabulích
Zjistěte z informační tabule…
Zapište čas odjezdu, na jiný papír
Práce s čísly
Seřaďte čísla od největšího…
Práce s penězi
Přiřaďte k mincím jejich správnou
hodnotu

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Orientace na informačních tabulích

Přiřaďte k bankovkám jejich správnou Práce s penězi
hodnotu
Kupecké počty
Zapište kolik je to dohromady
Co si můžete koupit? Označte křížkem Kupecké počty
Kupecké počty
Ukažte jen na jednu minci nebo
bankovku, která bude stačit…
Spočítejte cenu jednotlivých nákupů
Zjistěte v obchodě…

Kupecké počty
Orientace v obchodě

