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KDY FILMUJEŠ?
FILMOVAT – to film
já
ty
on/ona/to
my
vy
oni

já
ty
on
my
vy
oni

FILM –UJU
FILM –UJEŠ
FILM –UJE
FILM –UJEME
FILM –UJETE
FILM –UJOU

MILOVAT
– to love
miluju

filmuju
filmuješ
filmuje
filmujeme
filmujete
filmujou

PRACOVAT – to work

STUDOVAT – to study

já
pracuju
ty
on
my
vy
oni

studuju

NAKUPOVAT
– to shop, to buy
nakupuju

TANCOVAT
– to dance
tancuju

REŽÍROVAT
– to direct
režíruju

1. Make Czech infinitives and 1st person sg. from the following (mostly international) words.
sport

_________________

e-mail

_________________
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jméno

_________________

_______________

_________________

_______________

potřeba _________________

_________________

_______________

_________________

_________________

snowboard _______________

příprava _________________

_________________

_______________

_________________

telefon _________________
skype

_______________

chat

2. Listen, read and translate. Say the infinitive.
1. – Kde pracuje paní Štěpánka Šimlová?
– Na FAMU. Je profesorka a fotografka.
2. – Co studuješ? – Studuju fotografii.
3. Michal a Ema rádi tancujou. Milujou tanec. Miluješ
tanec?
4. Romeo a Julie se milujou. Romeo: Miluješ mě? Já tě
miluju! Julie: Já tě taky miluju! Miluju tě!
5. Michael nerad nakupuje v supermarketu. Já taky ne.
6. Natáčíme film. Ema je režisérka a Tim je kameraman.
Ema režíruje a Tim filmuje.
7. – Co potřebuješ, když kreslíš? – Potřebuju tužku a papír.
8. Fotím akty. Potřebuju model.
9. Připravuju salát. Připravujeme se na test.
10. Když filmuju nebo fotím, pracuju v ateliéru
nebo v exteriéru.
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Profesorka Štěpánka Šimlová
a její pes Čika

3. Fill in the correct forms of the verbs.

4. Make verbs from the nouns.

1. Ema (studovat) ___________________ na FAMU.

sport – ty _____________________

2. Dneska (my – filmovat) ____________ ve studiu.

příprava – my __________________

3. Daniel (pracovat) __________________ v čajovně.

potřeba – vy ___________________

4. (já – milovat) _____________________ tanec.

e-mail – ona ___________________

5. (my – tancovat) ___________________ tango.

snowboard – já ________________

6. (ty – nakupovat) __________________v supermarketu?

jméno – ty ____________________

7. Když (já – filmovat) ____________________,

dík – já _______________________

(já – potřebovat) ___________________ kameru.

práce – vy _____________________

5a. Change the person: já, my, Tim, vy, oni
Teď stud ____ na FAMU. Připrav____ scénář na sedmiminutový film. To je těžký. Potřeb____
pomoc. Film____ a režír____. To je zajímavý.
5b. Complete the dialogue with the verbs in the correct form.
jmenovat se, studovat, pracovat
− Jak se jmenujete?
− _______________ Sourabh a jsem
z Indie.
− Kde studujete?
− _____________ v Praze na FAMU.
− A co _____________ ?
− _____________ kameru a taky pracuju
jako asistent kamery, když mám šanci.
Chci být profesionální kameraman.
− Kde pracujete radši, ve studiu nebo
v exteriéru?
− Rád _____________ ve studiu.

6. Match.

Profese

1. Kdo (pracovat) ______________ v restauraci?

A. – Taxikář.

2. Kdo (režírovat) ______________?

B. – Zvukař.

3. Kdo (potřebovat) ____________ auto, když (pracovat) _______ ?

C. – Číšník a servírka.

4. Kdo (pracovat) _______________ na univerzitě?

D. – Střihač a fotograf.

5. Kdo (studovat) ______________ na FAMU?

E. – Profesorka.

6. Kdo (sportovat) ______________ ?

F. – Programátor.

7. Kdo (programovat) ______________ ?

G. – Producent.

8. Kdo (produkovat) ______________ film?

H. – Sportovec.

9. Kdo (připravovat) ______________ kostýmy?

I.

10. Kdo (natáčet) ______________ zvuk?

J. – Kostymérka.

– Režisér.
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Co potřebujou?
7. Co potřebuje fotograf? Say what the professions need.
fotograf  herec  kameraman  režisér  střihač  zvukař
foťák  jeřáb + kamerová jízda  kamera  klapka  kostým  mikrofon
objektiv  sluchátka  stativ  střižna  světla  temná komora
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KDY? V KOLIK HODIN?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
dneska
zítra

in the morning
late morning „before noon“
at noon
in the afternoon
in the evening
at night
today
tomorrow

1.00 13.00
2.00 14.00
3.00 15.00
4.00 16.00
5.00 17.00
6.00 18.00

v jednu
ve dvě
ve tři
ve čtyři
v pět
v šest

7.00 19.00
8.00 20.00
9.00 21.00
10.00 22.00
11.00 23.00
12.00 24.00

v sedm
v osm
v devět
v deset
v jedenáct
ve dvanáct

			
Dialog 1

R20

Je 11 hodin v noci. Tim a Ema skypujou.
Tim:
Ema:
Tim:
Ema:

Tim:
Ema:
Tim:

Emo, kdy zítra ráno vstáváš ?
Zítra ráno vstávám brzo, v 6.30.
Cože? V kolik hodin? Proč vstáváš tak
brzo?
Protože připravuju projekt
na studentský film a potřebuju peníze.
V 7.30 musím telefonovat
producentovi.
On pracuje tak brzo?
On pracuje pořád. Je workoholik.
A máš čas na oběd? Můžeme
obědvat spolu.

brzo – early
moct, můžu – to can, I can
muset, musím – to must, have to
Nevím (vědět) – I don’t know.

Ema:
Tim:

Mám čas v jednu hodinu.
V jednu??? To je moc brzo.
V jednu ještě spím.
Ema: Ty spíš tak dlouho? A co děláš v noci?
Tim: Stříhám film a taky se dívám na filmy.
Ema: A v kolik obědváš?
Tim: Zítra? Nevím. Asi v 6.
Ema: V 6 večer? V 6 večer já večeřím.
Tim: To nevadí. Můžeme jíst spolu.
Ty si dáš večeři a já oběd.
Je 6 hodin večer. Tim a Ema jsou spolu
v restauraci. Tim obědvá a Ema večeří.

obědvat – to eat lunch
peníze – money
pořád – all the time
spát, spím – to sleep

To nevadí – Never mind.
večeře − dinner
večeřet – to eat dinner
vstávat – to wake up, to get up

1. Co je pravda? Correct any wrong statements.
1. Zítra ráno Ema vstává v 8.15. ANO/NE

5. V jednu odpoledne Tim ještě spí.

ANO/NE

2. Ema potřebuje peníze na film. ANO/NE

6. V noci Tim tancuje v klubu.		

ANO/NE

3. Producent je alkoholik.

ANO/NE

7. Ema večeří v 6 večer.		

ANO/NE

4. Ema nemá čas na oběd.

ANO/NE

8. V restauraci Tim surfuje na internetu. ANO/NE

2. To jsou dva diáře. Make questions and answers.
1. Kdo telefonuje producentovi v 7.30? 2. V kolik hodin má Tim oběd? 3. V kolik má Ema večeři?
JMÉNO: _______________________

JMÉNO: _______________________
7.30

telefonovat producentovi

10.40 Historie dokumentu
14.00 Film Sedmikrásky – projekce a diskuse

12.20 Avantgarda a kýč – přednáška

15.50 Animovaný film dnes a zítra – přednáška

15.30 Teorie fotografie

18.00 Oběd

18.00 večeře

20.00 Analýza dialogu

20.30 Jóga
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CO TEĎ DĚLÁ?
1. Co dělá Adam? Use the following verbs in the correct form.
tancovat salsu
poslouchat hudbu
mluvit česky/anglicky
fotit

snowboardovat
dívat se na film
jíst jablko
studovat/učit se

Co dělá Adam?
Ema
___________________ ____________________

platit za jídlo a pití
natáčet/ filmovat
kouřit cigaretu
telefonovat

Milena
Zuzana
____________________ ___________________

Ema			
__________________
_________________
__________________

Nora

Anna

___________________ ____________________

Jak ______________ ?
_____________ Ema.
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Profesor Jícha

Zdena
___________________

Hana a David

____________________ ___________________

Adam		
_________________

kreslit storyboard
vařit jídlo
jmenovat se
uklízet byt

__________________

Kryštof
__________________

