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Potřebuji si zavolat

Potřebuji odvoz Jsem unavený/unavená

Jmenuji se...

Sport

Mám rád(a)

Dívat se na pohádky/filmy

Nemám rád(a)

Hrát počítačové hry

Hrát deskové hry

Malování

Číst
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Můžu jít na záchod/
toaletu?

Skončil(a) jsem

To nechci dělat

Ztratil(a) jsem se

To nedokážu udělat
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Jdeme do jiné třídy Vyučování skončilo

Jdeš do školní družiny

Sedni si na koberec

Jdeme na hřiště
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Převleč se do sportovního 
oblečení
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Náboženství

Etická výchova

Angličtina

Španělština

Dějepis

Němčina

Matematika

Fyzika

Francouzština

Tělocvik

Chemie

Čeština

Чеськa мова



8

Biologie

Hudební výchova

Zeměpis

Základy podnikáníSpolečenská výchova

Pracovní činnosti/nauka

Věda

Občanská nauka

Informační technologie

Výuka o bezpečnosti

Umělecká výchova

Společenská místnost
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Je mi špatně/zle 

Spálil(a) jsem seJe to nateklé/oteklé
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Bolí mě noha
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Zakašli
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Bolí to, když tě tu 
zmáčknu?

Předepíšu ti recept

Jsi na něco alergický/
alergická?
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Bunda

Šála

Kalhoty

Spodní prádloPonožky

Tenisky

Triko s dlouhým rukávem

Podprsenka

Zimní obuv

Triko s krátkým rukávem

Čepice

Mikina s kapucí
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Pro mého syna

Potřebuji větší

Pro mou dceru

Potřebuji menší

Žena Muž



Tato praktická brožurka s piktogramy může 
pomoci lidem mluvícím ukrajinsky a česky 
překonat první komunikační bariéry. 

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
чеськомовним особам подолати перші 
труднощі у спілкуванні.




