
Jmenuji se Anna (A2)

Jmenuji se Anna a je mi 30 let. Jsem vdaná. Můj manžel se jmenuje Radek a je mu 35 let. Naše rodina
má dohromady šest členů. Já a Radek máme tři děti a psa. Naše děti se jmenují Tomáš, Řehoř a
Zuzana. Je jim osm, deset a dvanáct let. Náš pes Bruno má tři roky.

Bydlíme v rodinném domě na vesnici. Dům má dvě patra a velkou zahradu. Naše děti si rády hrají na
zahradě se psem. Moji rodiče bydlí blízko od nás. Často nás navštěvují a hlídají děti. Manžel má už jen
otce, jeho matka zemřela. Manželův otec bydlí ve městě a hodně cestuje. Nevídáme ho moc často.

Manželům bratr s rodinou mají dům hned vedle našeho. Oni mají dvě děti, Kláru a Petra. Klára a Petr
si často hrají na naší zahradě s Brunem a našimi dětmi. Často společně chodíme na výlety, jezdíme na
dovolené, pomáháme si a navštěvujeme se.

Já nemám bohužel žádné sourozence, ale mám několik dobrých přátel. Anetu, Mirku a Libora. Mirku
znám z práce. Obě pracujeme jako zdravotní sestry v nemocnici.

Můj manžel je instalatér a má hodně práce. Je velmi šikovný a práce ho baví. Rád hraje s dětmi fotbal
nebo s nimi staví Lego. Svou rodinu velmi miluji

Otázky k textu

1) Kolik dětí má Anna s Radkem?

Oni mají dvě děti, Kláru a Petra.

Mají tři děti.

Nemají děti, ale mají psa.

Rodina Anny a Radka má šest členů.

a)

b)

c)

d)

2) Kdo je Bruno?

Bruno je syn Anny.

Bruno je syn Radkova bratra.

Bruno je Radkův bratr.

Bruno je pes.

a)

b)

c)

d)

3) Co znamená, že je Anna vdaná?

Být vdaná znamená nemít manžela.

Být vdaná znamená být manželka.

Být vdaná neznamená mít muže.

Být vdaná znamená nebýt něčí žena.

a)

b)

c)

d)

4) Kde bydlí rodina Anny?

Rodina Anny bydlí ve velkém domě ve městě.

Rodina bydlí v domě na vsi.

Rodina bydlí v třípatrovém domě na vesnici.

Rodina bydlí v domě bez zahrady.

a)

b)

c)

d)
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Další otázky k textu:

5) Jak si rády hrají děti Anny?

Děti si rády hrají na zahradě se psem.

Děti si rády hrají na hřišti nebo v parku.

Děti si rády hrají s tatínkem a maminkou.

Děti se rády dívají na televizi.

a)

b)

c)

d)

6) Kdo jsou Klára a Petr?

Oni jsou sourozenci Anniných dětí.

Oni jsou sourozenci Radka.

Jsou to kamarádi Anniných dětí.

Oni jsou sestřenice a bratranec dětí Anny.

a)

b)

c)

d)

7) Kde pracuje Anna?

Anna pracuje v nemocnici.

Anna pracuje v obchodě.

Anna pracuje jako recepční v hotelu.

Anna nepracuje. Anna je žena v domácnosti.

a)

b)

c)

d)

8) Proč Annina rodina vídá Radkova otce málo?

Vídají se málo, protože Radkův otec je starý a má špatnou náladu.

Rodina se s dědou moc nevídá, protože on moc pracuje a nemá čas.

Rodina dědu vidí málo, protože bydlí daleko od sebe.

Rodina se s dědou navštěvuje málo, protože děda je často nemocný.

a)

b)

c)

d)

2/2

©2022 Lingua.com. Alle rechten voorbehouden.
Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/jmenuji-se-anna/ 
Řešení: 1) b 2) d 3) b 4) b 5) a 6) d 7) a 8) c 

https://lingua.com/
https://lingua.com/cz/cestina/cteni/jmenuji-se-anna/

