
Jak to vidí studenti?
Můj den v Nizozemsku

áno vstávám v sedm hodin. Nepospíchám ráda,
proto  moje  snídaně  trvá  jednu  hodinu.  Piju

velkou kávu a jím müsli. V 8 hodin jedu autem do
práce.  Je  to  nedaleko.  Za  pět  minut  jsem
v kanceláři.  Takže  už  v  8.15  jsem  v  práci.  Často
musím  připravovat  schůzku,  čtu  dokumenty,
kontroluju smlouvy a potom telefonuju s kolegou.
Ve 12.00 hodin mám obvykle velký hlad. S kolegou
obědváme v jídelně. Obvykle pijeme po obědě kávu.
Nikdy  nepijeme  pivo  a  občas  jdu  na  procházku.
Každé  odpoledne  mám  nějaké  věci,  píšu  e-maily,
mám  jednání  a  nakonec  jsem  unavená.  Po  práci
obvykle sportuju, potom odpočívám.

R

Nelle

Létání. Užíváte si to, nebo se bojíte?
ikdy jsem nerozuměl lidem, kteří se báli létat.
Naopak jsem měl vždycky zájem o letadla a o

letiště.  Dříve,  když jsem byl mladší,  stály letenky
více než dvakrát víc než jízdenky na vlak, a proto
naše  rodina  prakticky  nelétala.  Dokonce
k příbuzným na Sibiř  jsme jezdili  vlakem až šest
dnů.

N

as od času jsme byli na letišti pro příbuzné nebo
kamarády a  i  tehdy jsem se  nadšeně díval  na

tyto krásné a mocné stroje. Moc jsem záviděl lidem,
kteří  na  těchto  strojích  létali.  V  tom,  jak  se  tito
mnohatunoví ptáci zvedají ze země a míří do nebe,
je něco kouzelného. 

Č

plynuly roky a nyní létám dost často, ale úcta
k letadlům mi zůstala. Pokaždé, když jsem na

palubě,  cítím  sílu  a  moc  té  techniky.  No  a  těm
cestujícím, kteří se ocitli vedle mne a trochu se bojí,
jsem  vždy  připraven  ukázat  svou  dlouhou  čáru
života na své levé ruce.

U

Vladimir

 

Moje město – Madrid
sem  z  Madridu.  Madrid  je  hlavní  město
Španělska.  Madrid  má  asi  4  miliony  obyvatel.

Máme tam asi  deset linek metra, ale taky hluk a
hodně aut. Do roku 2008 se tam pořád něco stavělo.
Pokud žiješ v centru, je možné, že nemůžeš dobře
spát kvůli hluku. Mezi věci, které bych doporučila,
patří park Retiro, muzeum Prado, královský palác
nebo čtvť Habsburg. 

J

a  posledních  dvacet  let  se  Madrid  hodně
změnil.  Teď máme lidi,  kteří  přišli  z  celého

světa:  ze  severní  Afriky,  z  jižní  Afriky,  z  Jižní
Ameriky  a  taky  z  východní  Evropy.  To  udělalo
z Madridu živější  a zajímavější  město. Předtím to
bylo trochu provinční město. Mezi věcmi, co mám
na  Madridu  nejradši,  jsou  trhy  s  potravinami.
Můžeš tam koupit  dobré čerstvé ovoce,  zeleninu,
ryby, maso atd. Je tam dobrá atmosféra, protože lidi
spolu mluví, prodavači jsou sympatičtí atd.

Z

 Madridu  lidé  spolu  rádi  mluví,  i  když  se
neznají. Tam je jednoduché se cítit jako doma,

i  když  jste  cizinci.  Na  druhé  straně  má  Madrid
všechny nevýhody města s  hodně obyvateli.  Když
jdeš na úřad nebo k doktorovi, je tam hodně lidí a
často  se  musíš  zapsat  do  pořadníku  a  čekat.
Naštěstí  jsou  blízko  Madridu  na  severu  hory
vysoké až 2000 metrů nad mořem a tam lidi jezdí
dobít baterky.

V

Estella
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Moje rodina
menuju se Felix  Zeman. Jsem student – studuju
medicínu.  Můj  tatínek  se  jmenuje  Robert.  Je

lékař.  Je  chytrý  a  veselý.  Moje  maminka  je
psycholožka. Je taky veselá a energická. Můj bratr
je student – studuje ekonomiku. Jmenuje se Alex. Je
sportovec a má rád fotbal. Moje babička se jmenuje
Ulrike.  Je  důchodkyně.  Je  stará  a  už  trochu
nemocná,  ale  je  ještě  veselá.  Moje  přítelkyně  se
jmenuje Jana. Je studentka – studuje psychologii. Je
moc chytrá a krásná.

J

Felix

Dopis z kurzu v Olomouci
hoj přátelé, mám se v Olomouci skvěle. Počasí
je velmi krásné. Dopoledne se učíme češtinu

ve  škole.  Odpoledne  chodím  do  města  a  máme
prohlídku města. Celý den se jenom učím, ale učím
se rád. Spolužáci jsou prima, ale jsou šprti. Učebnici
mi půjčují spolužáci. Učitelé mají zajímavé hodiny.
Jídlo tady je výborné a moc mi chutná. Ubytování je
čisté a útulné. Město si mě získalo. Celkový dojem
je, že příští rok určitě zase přijedu.

A

Mějte se hezky. S pozdravem

Markus 

Jak to vidíte vy?
Pozdrav z kurzu češtiny 
Mám se

skvěle
líp než doma
jako všude
nic moc

Vzpomínám
jak se máte
co dělá pes
na univerzitu
na krásné počasí

Počasí
je jak má být
nádherné
je aprílové
lije tu jako z konve

Dopoledne
dlouho spím
se snažím něco naučit
si musím dát kávu 
je největší legrace

Odpoledne
chodím plavat
dělám úkoly
chodím do města
cvičím

Celý den
se jenom učím
se něco zajímavého děje
se nudím
a každý večer mám nějaký 
program

Učím se
od rána do večera
rád/a
zpívat
taky trochu

Píšu
deník/ blog
úkoly
pohledy domů
e-maily a esemesky přátelům

Dělám
pokroky
zajímavé věci
pořádek na pokoji
jako že dělám

Spolužáci
jsou prima
umí česky jako já
mi pomáhají s češtinou
jsou šprti

Učitelé/učitelky
mají zajímavé hodiny
hodně vědí a hodně naučí
připravují nudné hodiny
jsou staromódní

Učebnici
beru všude s sebou
vůbec nepotřebuji
jsem zapomněl doma
mi půjčují spolužáci

Jídlo tady
je výborné a moc mi chutná
no jo
je moc tučné
se nedá vůbec jíst

Ubytování
je jako na zámku
je čisté a útulné
stačí
Hrůza!!!

Město
si mě získalo
je zkrátka nádherné
je plné turistů
stojí za to

Celkový dojem
nechci jet domů
příští rok určitě zase přijedu
uvidíme
nikdy více



www.mozaika.eu Olomoucký expres 2013 Strana 3

Hodinový manžel

I. Spojte slova v prvním sloupci s jejich významem v druhém sloupci.

1. činnost A. určitě
2. žárovka B. udělat něco
3. drobný C. svítí, je v lampě
4. vrtat D. starat se o dům, byt – opravovat doma to, co se pokazí
5. kutit E. rozbít se
6. prasknout F. nevelký
7. přiložit ruku k dílu G. hodit se
8. přijít vhod H. dělat díru (např. do zdi)
9. bezpochyby I. aktivita

II. Najděte správný výraz

 novinách  i  na  internetu  můžeme  objevit
inzeráty,  1.                       D                                  kterých  nabízí  své

služby hodinový manžel. Jedná se o činnosti, které
každá  domácnost  dříve  nebo  2.                                                         
potřebuje – od smontování skříně přes malování až
po  drobné  opravy.  Není  to  tak  dávno,  co  bylo
samozřejmé,  3.                                                          takové  věci  dělal
manžel. Dnes už ale ne každý muž má čas anebo
chuť malovat, tapetovat, složit novou skříň, vyvrtat
díru do zdi,  vyměnit  prasklou  4.                                                          nebo
opravit  něco,  co  se  doma  pokazí,  např.  kapající
kohoutek  apod.  I  když  někdy  by  chuť  ani  čas
nechyběly, co ale chybí, jsou šikovné ruce. Mnoho
dnešních  mužů  už  totiž  nekutí  ani  nepracuje
manuálně tolik jako ještě před 5.                                                          lety.

V
ěkdy sice manželky své muže a i samy sebe
překvapí,  když  některé  dříve  6.                                                         

mužské práce udělají doma raději samy. Důvodem
je,  že  se  jim už zkrátka nechce  čekat  na pomoc
manžela nebo 7.                                                          příbuzného či souseda.
Pokud se ale ani manželka neodváží přiložit ruku
k dílu, přijde vhod hodinový manžel.

N

odinový  manžel  umí  několik  8.                                                         .
Většinou  je  to  pro  něj  práce  navíc

k 9.                                                          hlavnímu  pracovnímu  poměru.
Ceny nejsou vysoké. 10.                                                          hodinově. Je to
bezpochyby zajímavá a potřebná služba. Nabízí se
jen otázka, jestli má hodinový manžel kromě práce
u jiných 11.                                                          čas a energii mít v pořádku
všechno u sebe doma.

H

1. a) během b) při c) o d) ve       D         

2. a) pozdě b) později c) brzy d) nejdříve                       

3. a) že b) protože c) když d) co                       

4. a) lampou b) baterku c) světlo d) žárovku                       

5. a) více b) méně c) několika d) nějakými                       

6. a) výhradně b) výjimečně c) nečekaně d) exklusivně                       

7. a) nějakého b) jednoho c) žádného d) toho                       

8. a) řemeslníků b) řemesla c) řemesel d) řemeslo                       

9. a) svému b) svého c) něho d) jeho                       

10. a) zaplatí se b) platí se c) člověk platí d) zaplatíš                       

11. a) znovu b) už c) ještě d) potom                       
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III. Ano, nebo ne? (Odpovědi jsou v textu.)

1)  Muži pracují manuálně stejně často jako dříve.

2)  Většina žen dneska doma opraví, když se něco pokazí.

3)  Hodinový manžel má i jiné zaměstnání.

4)  Hodinový manžel pracuje jen jednu hodinu denně.

IV. Odpovědi jsou v textu:

1)  Co dělá hodinový manžel?

2)  Kdo dělá v domácnostech drobné opravy?

3)  Proč ženy někdy vrtají díru do zdi?

4)  Kdy lidé potřebují služby hodinového manžela?

V. Vaše názory:

1)  Jaké informace pro vás byly nové?

2)  Co zajímavého jste se dozvěděl/a?

3)  Jaké drobné opravy doma děláte?

4)  Malujete sám/ sama?

5)  Umíte složit skříň?

6)  Umíte opravit pračku/ vysavač/ kapající kohoutek/ auto?

7)  Mají hodinový manžel a hodinový hotel podle vás něco společného?
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