Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
TÉMA: KOMUNIKACE NA ÚŘADĚ

nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince (NPK)

1. Poslouchejte dialogy.
Dialog I.
A: Dobrý den.
B: Máte lísteček?
A: Prosím?
B: Pořadové číslo!
A: Ne… co to je?
B: To musíte k automatu,
támhle.
A: Aha, děkuju.

Dialog II.
A: Dobrý den, potřebuju si udělat registraci. Můžu u vás?
B: Máte lísteček?
A: Ano, tady je.
B: Máte vyplněný formulář?
A: Ne.
B: Tak tady to nejdřív vyplňte.
A: Já si to vezmu domů a přinesu to – nerozumím dobře.
B: No… prosím.
A: Děkuju. A mám to přinést vám?
B: Můžete mně, nebo do podatelny.
A: A… kde je podatelna?
B: Přepážka číslo dvě. Ještě něco?
A: Ne, děkuju, na shledanou.
B: Na shledanou.

2. Odpovězte na otázky
a) Kde to je?
b) Co potřebuje osoba „A“?
c) Kam musí přinést formulář?
d) Kde je podatelna?

3. Napište fráze k obrázkům
a) Doplňte datum.
e) Posaďte se!

b) Nekuřte!

c) Tady to podepište.

d) Zavolejte příští týden.

f) Přijďte v pondělí.

g) Vstupte!

h) Tady to vyplňte.
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4. Poslouchejte dialog
Dialog III.
A: Dobrý den.
B: Dobrý den.
A: Mám tady vyplněný formulář. Je to v pořádku?
B: Ukažte… no tak to máte špatně. Musíte vyplnit číslo pasu.
A: A kam to mám napsat?
B: Sem. A ještě rodné číslo.
A: To nemám.
B: Tak napište datum narození.
Dobře… ještě podpis a datum.
A: Tady? … Je to správně?
B: Ukažte… dobrý. Teď ještě vyplníte prohlášení.
A: Aha… vezmu si to domů a přinesu to. Potřebuju to přeložit.
B: Tady to je.
A: Děkuju, na shledanou.
B: Na shledanou.

5.) Vyplňte formulář podle instrukcí.
Vyplňte hůlkovým písmem a požadovaný údaj označte křížkem.
Jméno
Příjmení
 muž
 žena
 svobodný/á
 ženatý/vdaná
 rozvedený/á
 vdovec/vdova

Pohlaví

Stav

hůlkové písmo:
JAN NOVÁK
psací písmo:
Jan Novák

Datum a místo narození
Státní občanství
Nejvyšší dosažené vzdělání

 ZŠ
 SŠ
 VŠ

Účel pobytu na území
Bydliště

Ulice a číslo:
Město:
PSČ:

Telefon
Email
Podpis
Datum
Zdroj obrázků: pixabay.com; ŠTINDLOVÁ Barbora a kol. Česky v Česku II. Praha: Akropolis, 2008; videomateriály CIC, o.p.s.
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