
Tomášova rodina (A1)

Ahoj, jmenuju se Tomáš a je mi šest let. Už chodím do školy. Můj táta se jmenuje Pavel, je vysoký, nosí brýle a
pracuje na letišti. Máma se jmenuje Monika, je mladá, hezká a pracuje v obchodě. Mám malou sestru, ta se
jmenuje Eva. Evě jsou tři roky a chodí do školky.

Bydlíme v bytě, ve městě. Babička a dědeček jsou staří a bydlí na vesnici. Už jsou v důchodu a nechodí do
práce. Oba jsou zdraví a moc hodní. Mají velký dům a hodně zvířat. Také mám dva strýce a tetu.

Strýcové se jmenují Josef a Václav. Josef pracuje na poště. Jeho manželka, Zita, je moje teta. Teta je učitelka.
Strýc Josef má dvě dcery, to jsou moje sestřenice a jednoho syna, mého bratrance. Sestřenice jsou starší než
já a studují na vysoké škole. Bratranec David chodí na střední školu a každý den hraje fotbal. Strýc Václav
nepracuje, protože je nemocný.

Otázky k textu

1) Kolik let je Tomášovi?
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5

6

3

a)

b)

c)

d)

2) Má Tomáš sourozence?

Má sestru

Má bratra

Má bratrance

Má dědečka a babičku

a)

b)

c)

d)

3) Kdo je manželka Tomášova strýce?

Maminka Monika.

Manželka strýce je Tomášova
sestřenice.
Manželka strýce je Teta Pavla.

Je to teta Zita.

a)

b)

c)

d)

4) Ke pracují Tomášovi rodiče?

Tatínek pracuje na nádraží a maminka v
obchodě.
Tatínek nepracuje a maminka je učitelka.

Maminka pracuje v obchodě a tatínek na
letišti.
Maminka se jmenuje Monika a tatínek Pavel.

a)

b)

c)

d)

5) Co dělají Tomášovy sestřenice?

Sestřenice chodí na vysokou školu.

Sestřenice chodí na stření školu.

Sestřenice chodí na základní školu.

Sestřenice chodí do školky

a)

b)

c)

d)

6) Jak vypadá Tomášův tatínek?

Je malý a nemocný.

Je malý a nosí brýle.

Je vysoký a má dlouhé vlasy.

Je vysoký a nosí brýle.

a)

b)

c)

d)

7) Co dělá Eva?

Chodí do školky.

Hraje fotbal.

Má ráda zvířata.

Pomáhá mamince.

a)

b)

c)

d)

8) Kdo jsou prarodiče?

Prarodiče jsou Monika a Pavel.

Prarodiče jsou rodiče otce a matky.

Prarodiče jsou rodiče Tomáše.

Prarodiče jsou děti svých rodičů.

a)

b)

c)

d)

9) Kde bydlí dědeček a babička?

Oba bydlí ve městě.

Oba bydlí na vesnici.

Bydlí ve stejném městě jako Tomáš.

Bydlí v malém bytě na vesnici.

a)

b)

c)

d)

10) Co dělají dědeček a babička?

Starají se o zvířata.

Chodí k doktorovi.

Starají se o vnoučata.

Starají se o zahradu.

a)

b)

c)

d)
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