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Kdy? - MĚSÍCE 

 
Cvičení 1: Doplňte do tabulky měsíce a tvary 2G a 6L: 
 
březen   červen   duben   květen   listopad   prosinec   říjen   srpen   únor   září 
 

 
 
 
 
 
 
  

CO? 1N  KDY? ODKDY? DOKDY? 2G KDY? 6L 

1. leden ledna lednu 

2.   

3.     

4.   

5.   

6.   

7.  červenec července červenci 

8.   

9.   

10.   

11.    

12.   

2G 6L 
OD 
DO 

BĚHEM 
ZAČÁTKEM 

 KONCEM 
datum 

 V

 

Většina měsíců má mobilní -E-! 
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Cvičení 2: Co je správně? 
  

Leden / v lednu často mrzne a je sníh a led.  

1. Únor / v únoru je nejkratší měsíc roku – má jenom 28 dnů.  

2. Březen / v březnu začínají kvést květiny.  

3. Duben / v dubnu je normálně docela teplý měsíc.  

4. Květen / v květnu kvetou stromy a jsou krásné bílé.  

5. Červen / v červnu a červenec / v červenci jsou zahrady červené, když tam rostou 

jahody, třešně a maliny. 

6. Srpen / v srpnu je většinou sucho a ráno je zima, i když přes den je potom horko.  

7. Září / v září je můj nejoblíbenější měsíc, protože je většinou teplo a jasno, ale už 

není tak horko jako v létě. 

8. Říjen / v říjnu jsou všechny stromy barevné.  

9. Listopad / v listopadu padají ty barevné listy ze stromů na zem a často jsou mlhy.  

10. Listopad / v listopadu nemají někteří lidi rádi, protože je zima a jsou mlhy. 

11. Prosinec / v prosinci slavíme Mikuláše, Vánoce a Silvestra. 

12. Prosinec / v prosinci je poslední měsíc roku. 

 
 
Často = often; :mrznout (mrzne, mrzlo) =  to be freezing; sníh = snow; led = ice; kvést (kvete, kvetl) = to bloom / 

blossom; docela = quite; strom = tree; zahrada = garden; růst (roste, rostl) = to grow; jahoda = strawberry; 

třešeň (ta) = cherry; malina = raspberry; sucho = dry / draught; horko = hot; většinou = mostly / usually; jasno = 

clear (sky); barevný,-á,-é = coloured / colourful; padat = to fall; list = leaf; země = ground; mlha = fog / foggy; 

slavit = to celebrate; zima = cold; Mikuláš = St. Nicholas; Vánoce = Christmas; Silvestr = New Year‘s Eve, 

poslední,-í,-í = last 

  



© 2017 www.czextra.cz                Čeština extra             Český blog pro cizince 
 

 
Cvičení 3: Napište A, E, I nebo U: 
 

V lednu je zima. 1. Od ledn_ mají zavřeno. 2. Můj bratr se narodil v únor_. 3. Koncem 

únor_  jedeme na hory. 4. Martin přijede někdy během březn_. 5. Jaro začíná 

v březn_, přesněji 21. březn_. 6. Velikonoce jsou většinou v dubn_, ale můžou být 

koncem březn_. 7. 30. dubn_ jsou Čarodějnice. 8. 1. Květn_ je státní svátek a většina 

lidí nemusí jít do práce. 9. V květn_ kvetou stromy. 10. V červn_ končí školní rok.  

11. Narodila jsem se 2. červn_. 12. V červenc_ jsou dva státní svátky.  

13. Velké letní prázdniny začínají 1. červenc_. 14. Prázdniny končí 31. srpn_.  

15. V srpn_ pojedeme k moři. 16. Začátkem říjn_  může být ještě hezky a docela teplo. 

17. V říjn_ jsme byli v Praze. 18. V listopad_ už může být první sníh. 19. Lahve 

Svatomartinského vína se můžou poprvé otevřít 11. listopad_. 20. Vánoce jsou 

v prosinc_, přesněji 24. až 26. prosinc_.  

 

 
zima = winter / cold; zavřeno = closed; narodit se = to be born; hora – mountain; přijet (přijede, přijel) = to 
arrive / to come; jaro = spring; začínat = to begin; přesněji = more exactly; Velikonoce = Easter; většinou = 
usually / mostly; čarodějnice = witch(es); státní svátek = Bank holiday; většina = most; kvést (kvete, kvetl) = to 
blossom / to bloom; končit = to finish / to end; školní rok = school year; začátek = beginning; prázdniny = 
holidays; moře (to) = sea; docela = quite; první,-í,-í = first; sníh = snow; lahev (ta) = bottle; poprvé = for the first 
time; :otevřít (otevře, otevřel) = to open; Vánoce = Christmas 

 

Klíč  
 
cvičení 1: 2. únor – února – únoru 3. březen – března – březnu 4. duben – dubna – dubnu 5. květen – 
května – květnu 6. červen – června – červnu 8. srpen – srpna – srpnu 9. září – září – září 10. říjen – 
října – říjnu 11. listopad – listopadu – listopadu 12. prosinec – prosince – prosinci  
 
cvičení 2: 1. únor 2. v březnu 3. duben 4. v květnu 5. v červnu a v červenci 6. v srpnu 7. září 8. v říjnu 
9. v listopadu 10. listopad 11. v prosinci 12. prosinec 
 

cvičení 3: 1. –A   2. –U   3. –A   4. –A   5. –U –A   6. –U –A   7. –A   8. –A   9. –U   10. –U   11. –A 

 12. –I   13. –E   14. –A   15. –U   16. –A   17. –U   18. –U    19. –U    20. –I –E  
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Odpovězte: 

Kdy jsou Vánoce?     Vánoce jsou v prosinci / 24. – 26. prosince / koncem prosince. 

Kdy jsou Velikonoce? Velikonoce jsou  

Kdy začíná (kalendářní) rok? Kalendářní rok začíná 

Kdy končí (kalendářní) rok? Kalendářní rok končí  

Kdy mají děti velké letní prázdniny? Děti mají velké letní prázdniny 

Kdy začíná škola / školní rok? Škola začíná  

Kdy končí škola / školní rok? 

Kdy máte narozeniny? 

Kdy je zimní olympiáda? 

Kdy je letní olympiáda? 

Kdy se mění čas / hodiny? 

Kdy jsou státní svátky v ČR? 

Kdy jsou státní svátky ve vaší zemi? 

Kdy je svátek svatého Valentýna? 

Kdy je teplo nebo horko? 

Kdy je mráz a sněží?  

Kdy jsou často mlhy? 

Kdy jsou bouřky? 

V NA ZAČÁTKU, ZAČÁTKEM, NA KONCI, KONCEM, 
 DATUM

lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, 
srpnu, říjnu, listopadu 

 

ledna, února, března, dubna, května, června, 
srpna, října, listopadu 

červenci, prosinci 
 

července, prosince 

září září 
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Je pro vás česká gramatika moc těžká? Zkuste Češtinu extra. 

 

Čeština extra  
Průvodce českou gramatikou 

 Your guide to Czech grammar

 
 

Má 50 lekcí. Každá lekce má dvě části 
 

 jednoduché a vizuální vysvětlení gramatiky 

 cvičení (plná praktických a užitečných frází) 
 
Správné odpovědi si můžete zkontrolovat v klíči 
(vidíte) nebo v audioklíči (posloucháte). 
 
Víc informací o Češtině extra je na 

www.czextra.cz. 

 

průvodce – guide 
moc – too (much) 
těžký,-á,-é – difficult 
:zkusit – to try 
lekce – lesson 
část – part 
vysvětlení – explanation 
cvičení – exercise 
plný,-á,-é – full 
užitečný,-á,-é – useful 
správný,-á,-é – correct 
odpověď – answer 
:zkontrolovat – to check 

 klíč - key

 


