Volný čas (A2)
Protože ještě chodím do školy, dalo by se říct, že mám hodně volného času, ale to není úplně pravda.
Například skoro každý den, kromě čtvrtka, mám po škole nějaký kroužek. Na fotbal a na tenis chodím,
protože mě to baví, ale třeba kroužek plavání a piana mi vybrali rodiče, protože si myslí, že by mě to
bavit mělo. K tomu chodím ještě do vodáckého kroužku, se kterým jezdíme každé léto sjíždět některou
z českých řek. Jezdíme na kajacích, kánoích i na raftech.
To je prima dobrodružství, akorát mě nebaví, že v zimě musíme lodě opravovat a připravovat na
sezonu.
Když přijdu pozdě odpoledne z kroužků domů, čekají mě úkoly a pak už je čas jít spát. Takže vidíte, že
toho volného času moc nemám. O víkendech jezdíme nejčastěji na výlety, občas jdu s kluky bruslit,
hrát hokej nebo si vyrazíme do kina.
Naštěstí tu jsou ještě prázdniny. V létě jezdíme s rodinou na kola nebo chodíme po horách. Občas
jedeme k moři a tam mám dost času si číst. V zimě jezdíme s rodiči lyžovat nebo na běžky.
Můj kamarád leze po skalách, chtěl by být horolezec. Letos mě vezme, abych si zkusil vylézt na nějakou
skálu s ním. Na to se moc těším!

Otázky k textu
1) Co mě baví?
a) fotbal, tenis, sjíždění řek, lyžování
b) četba, sbírání známek, hra na piano

2) Co je to kroužek?
a) mimoškolní organizovaná
volnočasová aktivita
b) předmět ve škole

c) běžky, četba, hokej, lezení po
skalách
d) lezení po skalách, motorky, četba,
hra na klavír
3) Co by mě mělo podle rodičů bavit?

c) koníček
d) mimoškolní aktivita, kterou dítě
provozuje s rodiči

4) Co děláme na vodáckém kroužku?

a) oprava lodí

a) vyrábíme lodě

b) lyžován, běžky, čtení u moře
c) škola

b) trénujeme, opravujeme lodě a
sjíždíme řeky

d) hra na piano a plavání

c) stavíme modely lodí
d) chytáme ryby a čistíme řeky

5) Jaké sportovní kroužky navštěvuju?

6) Jaké trávím volný čas s rodinou?

a) fotbal, bruslení, hokej, plavání, tenis

a) jezdíme na výlety, k moři, na hory a
sjíždět řeky

b) plavání, tenis, lyžování, fotbal

b) lyžujeme, běžkujeme, jezdíme na
kola a na výlety

c) plavání, tenis, fotbal, vodácký
kroužek
d) hru na piano, fotbal, plavání,
vodácký kroužek, tenis

c) odpočívám, čtu si, hraju hry na
počítači, občas jedeme na výlet
d) občas jedeme na hory, sbíráme
houby, lezeme po skalách
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Další otázky k textu:
7) Jak trávím volný čas s kamarády?
a) chodíme do školy a na kroužky
b) chodíme bruslit, hrát hokej, občas
jdeme do kina
c) hrajeme v hudební kapele,
chodíme do kina a hrajeme hokej
d) chodíme běhat, cvičíme karate,
chodíme fandit na fotbal

Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/volny-cas/
Řešení: 1) a 2) a 3) d 4) b 5) c 6) b 7) b
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