
Dominik, Petr 

Přečtěte si následující text a povídejte si o něm 

 

Zdvořilostní obraty 

 

Slušní lidé se zdraví. 

 

Nejčastější pozdravy jsou: 

Dobré ráno! 

Dobrý den! 

Dobrý večer! 

Nashledanou! 

 

Kamarádi si říkají: Ahoj! Čau! Nazdar! 

 

V češtině rozlišujeme tykání a vykání. 

Tykáme si s lidmi blízkými, např. rodiče, sourozenci, prarodiče, kamarádi a s lidmi, kteří nám 

tykání nabídnou. 

Vykáme cizím lidem, např. učitelům, prodavačkám, lidem na ulici apod. 

 

Tykání 

- Ahoj, já jsem Martin. 

- Ty jsi z Lipníka? 

- Jak se máš? 

- Ujde to a ty? 

Vykání 

- Dobrý den, já jsem Martin Červený. 

- Vy jste cizinec? 

- Jak se máte? 

- Dobře, děkuji za optání. A vy? 

 

Napište si otázky a odpovězte na ně do sešitu: 

Jaký je pozdrav, když potkáte někoho cizího? 

Jak se loučíte s cizími lidmi? 

Jak pozdravíte kamaráda? 

Komu tykáte? 

Komu vykáte? 



Jirka 

 

Sebekontrola, základy slušného chování 

 

Přečti si následující tvrzení a rozhodni, jestli je správné 

S čím souhlasíš – napiš ANO – za každým ANO zakroužkuj písmeno 

 

Když přijdu do školy, slušně pozdravím.  CH 

Při loučení s cizími lidmi říkám „ahoj!“  M 

Když někomu něco rozbiju, je to v pořádku.  E 

Když chci o něco požádat, používám slovo „prosím!“  O 

Sprostá slova a nadávky jsou v pořádku.  Z 

Když si omylem říhnu (grgnu), tak se omluvím.  V 

Když mi někdo pomůže, tak mu nepoděkuji.  I 

Je dobré prát se se spolužáky a bít dívky.  N 

Rodičům není potřeba pomáhat.  Á 

Ke starším lidem je potřeba chovat úctu a pomáhat jim např. 

s nákupem. 

 
Á 

Odpadky můžu zahazovat kdekoliv se mi zlíbí.  M 

Lhát se nemá.  N 

Když se mi něco na někom nelíbí, je potřeba mu to říct z plných 

plic, nebrat ohledy na jeho pocity a pořádně ho urazit. 

 
I 

Při jídle popřeji ostatním „dobrou chuť!“  Í 

 

Která písmena jsi zakroužkoval? 

 

 

Jirko, zkus vlastními slovy napsat, co pro tebe znamená chování a napiš nějaká 3 pravidla 

slušného chování ve společnosti. 


