LEKCE 1

PROFESE, ZEMĚ PŮVODU

Cvičení 1
Spojte slova s obrázky:

lékárnice
prodavačka
architekt
učitelka
úředník
sekretářka
zedník
elektrikář
instalatér
tenista
servírka
kuchař
fotbalista
tenistka
pošťák
pilot a letuška
hasič
kuchařka
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LEKCE 2

BARVY, HLAVA, TĚLO

Cvičení 1
Naučte se barvy. Prázdná políčka vyplňte barvami.
modrý (-á)

černý (-á)

zelený (-á)

fialový (-á)

červený (-á)

žlutý (-á)

oranžový (-á)

růžový (-á)

bílý (-á)

šedý (-á)

hnědý (-á)

bordový (-á)

Cvičení 2
Doplňte barvy. Ženský rod končí -á, mužský rod -ý.
1.

Tráva (ž) je

………………...................

2.

Medvěd (m) je ………………...................

3.

Fialka (ž) je

………………...................

4.

Citrón (m) je

………………...................

5.

Obloha (ž) je

………………...................

6.

Gorila je (ž)

………………...................

7.

Cukr (m) je

………………...................

8.

Jahoda (ž) je

………………...................

Cvičení 3

Cvičení 4

To je hlava. Co má hlava? Doplňte.

Co muž na obrázku má, a žena nemá?

k . . r, v . . . y, b . . . e
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LEKCE 3

ČINNOSTI, DENNÍ PROGRAM

Cvičení 1
Doplňujte podle tabulky:
Číst

on/ona
-í
-á
-e

oni
-í
-ají
-ou/-í

Kluk čte.

Děti ………….......…

Kluk píše.

Děti ………….......…

Kluk počítá.

Oni ………….......…

Paní sedí.

Studenti ………….......…

Psát

Počítat

Sedět

Cvičení 2
Doplňujte podle tabulky:

on/ona
-í
-á
-e

já
-ím
-ám
-u/-i

Nakupovat
Moje kamarádka ráda nakupuje.

Já také rád/a ………….......…......
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Luxovat
Moje sestra ráda luxuje.

Já ale nerad/a ………….......…......

Moje babička ráda žehlí.

Já ale nerad/a ………….......…......

Strýček Pedro rád vaří.

Já také rád/a ………….......…......

Martina hraje ráda tenis.

Já také ………….......…...... rád/a tenis.

Anička jezdí ráda na kole.

Já také ………….......…...... rád/a na kole.

Malá Jana ráda maluje.

Já také rád/a ………….......…......

Malý Šimon rád zpívá.

Já také rád/a ………….......…......

Patrik rád vstává.

Já ale nerad/a ………….......…......

Můj kamarád se často směje.

Já se také často a rád/a ………….......…......

Žehlit

Vařit

Hrát tenis

Jezdit na kole

Malovat

Zpívat

Vstávat

Smát se
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Cvičení 3
Eva vypráví, co dělá každé ráno. Doplňte slovesa (jdu na zastávku autobusu; vyčistím si; umyju
si; vstanu; jedu; učešu se; jdu snídat):
Ráno

v sedm hodin. Jdu do koupelny a

Potom

,

zuby.

ruce a obličej a

obvykle ovoce a ovesnou kaši. Po snídani

. K snídani mám

a

do školy.

IMPERATIV
	Sloveso končí ve 3. osobě přítomného času -á (dělá, vstává, říká, zpívá, usmívá
se…) nebo -ází, -ízí (uklízí, sází, odchází, nabízí…)
Rozkaz:

k ořen slova + -ej:
nabízej…

dělej, vstávej, říkej, zpívej, usmívej se, uklízej, sázej, odcházej,

	Sloveso končí ve 3. osobě přítomného času -í (cvičí, spí, uklidí, mlčí, vaří…)
nebo -e (čte, přinese, jde, odveze, uhne, miluje, jede…)
Rozkaz:

s amotný kořen slova, nebo přidáme -i: cvič, spi, ukliď, mlč, vař, čti, přines, jdi,
odvez, uhni, miluj, jeď…

Poznámka:
Kořen slova zakončený na d, t, n se v rozkazu se změní na ď, ť, ň:
jede – jeď
zamete – zameť
pomine – pomiň
vede – veď
uplete – upleť
vyžene – vyžeň
Při vykání nebo rozkazu pro více lidí přidáme k rozkazu -te: dělejte, vstávejte, říkejte, zpívejte,
usmívejte se, cvičte, spěte, ukliďte, mlčte, vařte, čtěte, přineste, jděte, odvezte, uhněte,
milujte, uklízejte, sázejte, odcházejte, nabízejte…
Obrátíme-li se na s rozkazem na ostatní a zahrneme-li do rozkazu i sebe, přidáme
-me: dělejme, vstávejme, říkejme, zpívejme, usmívejme se, cvičme, spěme, ukliďme, mlčme,
vařme, čtěme, přinesme, jděme, odvezme, uhněme, milujme, uklízejme, sázejme, odcházejme,
nabízejme…
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LEKCE 4

POKOJ, CESTOVÁNÍ, MĚSÍC NAROZENÍ

Cvičení 1
Tomáš vám chce ukázat svůj pokoj. Co má Tomáš v pokoji?
Naproti dveřím je
Vpravo od
V

. Na

je

je postel. Na

u postele je

je kytka. Nalevo od okna visí

Tomáš má v pokoji na zemi

– stůl
– budík
– lustr

. Nad

visí

.

. Na okně je

. Na stropě visí

.

.

.

– počítač

– stolek

– květináč
– koberec

– obraz

„ů“ v kořeni slova se při
skloňování mění v „o“:
dům – v domě; kůň – bez koně;
stůl – na stole; Bůh – od Boha
apod.

Cvičení 2
Popište svůj pokoj. Co je ve vašem pokoji?

Cvičení 3
Napište slova v závorce ve správném tvaru. Doplňte vynechaná slova.
Petr se dívá do (diář) ..................... . Má volno sedm dní, tedy celý jeden t _ _ _ n . Chce cestovat.
Kontroluje platnost svého cestovního (průkaz) ..................... . Cestovnímu průkazu říkáme p _ s.
Kam pojede? Dívá se do (atlas) ..................... . Možná pojede do (Egypt) ..................... .
Nebo raději na (Island) .....................? Hlavní město (Island) ..................... je R _ y _ j _ _ í _ .
Nebo do (Teherán) .....................? Teherán je hlavní město Í _ _ _ u. Také ještě nikdy nebyl
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LEKCE 7

MĚSTO

HRAD
PARKOVIŠTĚ
NEMOCNICE
POŠTA
KOSTEL
DIVADLO
BAZÉN
VĚŽ
NÁDRAŽÍ
FONTÁNA
KINO
HRADBY
OBCHODNÍ DŮM
ŠKOLA
MOST

Cvičení 1
Prohlédněte si obrázek města. Ptejte se svých spolužáků, jak se dostanete z jednoho místa
na druhé. V odpovědi používejte slova: rovně, doleva, doprava, kolem apod.
Příklad: Promiňte, prosím. Můžete mi říct, jak se dostanu od školy na nádraží?

Cvičení 2
Znovu se dívejte na obrázek. Říkejte, co je v blízkosti školy, bazénu, divadla, nádraží,
obchodního domu, pošty, kina. Používejte předložky: vedle, u, před, za.

Cvičení 3
Pavel volá Petrovi. Co Petr odpovídá? Doplňte jeho odpovědi.
Příklad: Petře, půjdeš na poštu? Už jsem na poště.
1. Petře, půjdeš na nádraží?

Už jsem ...................................

2. Petře, půjdeš do obchodu?

Už jsem ...................................

3. Petře, pojedeš do města?

Už jsem ...................................

Pomůcka:
v – do
na – na
k, za – u
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LEKCE 8

PŘÍRODA

Cvičení 1
Tomáš s kamarády si udělali výlet do přírody. Přečtěte si jejich vyprávění.
Byl krásný den. Svítilo
Chtěli jsme v

a bylo teplo. Vzali jsme si
sbírat

Nechali jsme tedy naše
o

zvonil

se ale na

.

moc dobře jezdit nedá.

u hájenky. Hájenka je dům, kde bydlí pan hajný, který se

stará. Všichni jsme měli proutěný
. Jen

že v

.V

a jeli jsme do

na

.V

byl klid. Žádná

, žádné

štěbetali. Šli jsme pomalu. Hanka s Evou totiž brzy zjistily,

kromě

rostou také

. Nakonec se usadil na

a

. Také Petr zdržoval. Pořád mu

a vytáhl z

svůj

. „Jděte dál sami,“

řekl, „já tady na vás počkám, mám nějakou práci.“ To už bylo na Pavla moc. Je to sportovec,
nebavilo ho postávat pořád na jednom místě. „Já jdu napřed,“ řekl. „Rozdělíme se a v pět hodin
se sejdeme všichni u

.“ Holky protestovaly. „Ne, ne,“ říkaly. „Co když se v

ztratíme a nenajdeme cestu?“ Pavel tedy rezignoval. Lehl si do
pracovat a až se holky najedí

. „Až Petr přestane

, vzbuďte mě,“ řekl. Holky dál jedly

a Petr dál

pracoval, když najednou Pavel vyskočil a začal tancovat. „Co to děláš?“ divili jsme se. Ale brzy
jsme pochopili, proč Pavel tak vyvádí. Lehl si do mraveniště.
do

i pod

. Všechno ze sebe shodil, takže zůstal nahý, bosý, jen v

Holky se smály, ale pomohly mu vyklepat
i

. Tím náš pobyt v

z
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,

,

skončil. „Příště pojedu radši sám,“ řekl Pavel.

„To se budou houbaři divit, až budeš po lese pobíhat jen v
Ale slíbily mu, že mu z

mu zalezli za

upečou

az

,“ smály se holky.
usmaží výbornou smaženici.

,
.

LEKCE 11

OPAKOVÁNÍ

Cvičení 1
Doplňte do tabulek vždy stejnou čtveřici měkkých či tvrdých slabik (di, ti, ni, dy, ty, ny, dí, tí, ní,
dý, tý, ný):
a)
PO

CHU

MO

KA

ZKRÁ

LA

KAL

PAŠ

KA

MRÁ KO

ČEŠ

NA

HO
KAD

LA

U

KAT

ŽE

NA

NA

ŠTĚS

PO

KAT

ROZ

CES

HRA

NA

STO

LE

ZA

ŤA

b)
TKA

CE

LACH TA

PLA

ME

U

TKÁ

KA

RY

KA

ME

MO

DER

PLA

CE
MEN

STA

CE

JA

SA

PO

CI

KA

VI

CE

TUR

BA

BRÁ

ME

SMA ŽE

LO

PO

VAT

ZÁ

HA

CHAT

NA

O

VAT

ZA

HRA

MY

VÝ

HRA

HR

CHTI VÝ

MLA

c)
VAD
VI
MED VĚ
VO

KÝ

NE

VĚ

NÁ

LE

Cvičení 2
Doplňte do tabulek vždy stejnou čtveřici (dě, tě, ně, de, te, ne):
VĚ

LA
JI

NE
DE

O

ŠEL

PO

ŠIT

NY

SÁ

TÝ

LE

VĚT

SIL

NA

CHL

STŘEL HBI

ČEK

NA

LES

NÝ
RAČ
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LEKCE 13

CO BY TOMU LIDÉ ŘEKLI?

„U nás v domě žije jedna paní,“ vypráví Hanka, „která byla vždycky hodně akční. Sportovala,
pořádala večírky, chodila do divadla. Každý měsíc si zašla na kosmetiku a ke kadeřnici. Vždycky
byla hezky upravená. Každému se líbila. Ale pak jí odešel manžel. A ona teď skoro vůbec
nevychází ven.“
„To je smutné,“ řekla Eva.
„Ano. A přitom i předtím chodila všude sama. Její manžel byl spíš domácí kutil.“
„A nemohli bychom pro ni něco udělat?“ zeptal se Pavel.
„Zkoušela jsem to,“ řekla Hanka. „Pozvala jsem ji do divadla.“
„Odmítla tě?“
„Ano.“
„A proč?“ ptali jsme se.
„Najednou se pořád bojí, co by tomu řekli lidé, kdyby někam šla.“
„Takový nesmysl!“ rozčilil se Pavel.
„Je to nesmysl,“ souhlasila Hanka.
„Také jsem dříve takové pocity mívala,“ řekla Eva. „Tohle neudělám, aby si lidé nemysleli,
že jsem třeba nafoukaná. Tohle si na sebe nevezmu, aby lidé neříkali, že jsem extravagantní.
Na tohle se nezeptám, aby si lidé nemysleli, že jsem hloupá. Až později jsem pochopila, že jsem
opravdu hloupá, když si takové myšlenky připouštím.“
„To bych do tebe nikdy neřekl, Evo, že bys taková někdy mohla být,“ řekl Petr.
„Díky, Petře,“ usmála se Eva. „Myslím, že kdybychom za tou paní zašli a promluvili bychom si
s ní, mohla by se jí zase vrátit chuť do života.“
„Určitě bychom to měli zkusit,“ shodli jsme se všichni.

Cvičení 1
Co by měl dělat člověk, když chce:
a) koupit dům, a nemá dost peněz
b) najít novou práci
c) dostávat větší plat
d) založit živnost

e) změnit banku
f) zhubnout
g) žít zdravě
h) vyhrát Wimbledon

Cvičení 2
Doplňte slova „kdybych“, „abych“ nebo „bych“.
1. ................ tě požádala o pomoc, pomohl bys mi? 2. Chceš, ................ ti pomohl? 3. Řekl
................, že na tvou otázku není třeba odpovídat. 4. Přišel jsem, ................ tě informoval
o tom, co je nového. 5. Víš přece, že ................ to udělal, ................ mohl. 6. Není nic, co
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LEKCE 14

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

„Nemůžu pochopit, jak spolu lidé mohli komunikovat, jak se mohli na něčem dohodnout,
když nebyly mobilní telefony,“ přemýšlela jednou Hanka nahlas. „Chápete to? Jsem ve městě,
chci se s vámi potkat, tak vám zavolám. A když necháte telefon doma, tak nemáme šanci se
potkat. Jak to ti lidé dřív dělali?“
Eva začala rozvíjet úvahy o tom, že lidé dříve byli citlivější, empatičtější. Nám že dnes sice
technika umožňuje kvalitní a pohodlnou komunikaci, ale současně tím způsobuje, že zakrňují
některé schopnosti, kterými byl člověk vybaven.
Pavel si z nich hned začal dělat legraci: „SOUCASNY CLOVEK JE OMEZENY STOP DRIVE BYLI
LIDE SCHOPNEJSI STOP TECHNIKA CLOVEKU DAVA KRIDLA STOP ALE OMEZUJE SCHOPNOST
LETAT STOP VICE SPECHU STOP MENE CITU STOP CIM VICE MLUVI STOP TIM MENE REKNE
STOP“
„Nech toho,“ zlobila se Hanka. „My tady mluvíme vážně. Když tě to nebaví, jdi dělat něco
užitečnějšího.“
Ale Pavla baví holky škádlit. Hned tak nepřestane. „ZAZNAMENAVAM VASE MYSLENKY
STOP VELMI DULEZITE PRO GENERACE PRISTI A POZDEJSI STOP CLANEK PAMETI LIDSTVA STOP
VYSILAM KOUROVE SIGNALY STOP“
„Tak jo, vzdáváme se,“ řekla Eva. „Zapomněly jsme, Hanko, že před Pavlem nesmíme mluvit
o závažnějších věcech a problémech doby. Podívej se na něj. Chudák se nám z toho dočista
pomátl,“ píchla si do Pavla a všichni jsme se rozesmáli.

Cvičení 1
Přepište Pavlovy výroky do běžného textu – doplňte diakritiku a slovo „STOP“ nahraďte tečkou
nebo čárkou.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Cvičení 2
Sehrajte ve dvojici interview. Jeden z vás je moderátor, druhý je odborník na téma:
a) rozdíly mezi ženami a muži při telefonování
b) výhody a nevýhody mobilní komunikace
c) výhody a nevýhody sociálních sítí na internetu
d) vliv počítačových her na psychiku člověka
e) výchova a vývoj dítěte v digitálním světě
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Cvičení 3
„Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený. Ale teď, teď už nemám chybu!“
Takový člověk o sobě mluví pouze v superlativech. Doplňte je:
a) skromný:

Jsem ...................................... ze všech.

b) chytrý:

Jsem ...................................... ze všech.

c) nadaný:

Jsem ...................................... ze všech.

d) bohatý:

Jsem ...................................... ze všech.

e) pravdomluvný:

Jsem ...................................... ze všech.

f) přátelský:

Jsem ...................................... ze všech.

g) roztomilý:

Jsem ...................................... ze všech.

h) šikovný:

Jsem ...................................... ze všech.

i) pracovitý:

Jsem ...................................... ze všech.

j) sympatický:

Jsem ...................................... ze všech.

k) dobrý:

Jsem ...................................... ze všech.

Cvičení 4
Vysvětlete, jak rozumíte následujícím příslovím:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Osel zná sedm způsobů, jak plavat, ale když uvidí vodu, všechny zapomene. (Perské přísloví)
Když hlupák vstoupí na most, v řece propuká panika. (Latinské přísloví)
Věci přirozené nejsou hanebné. (Latinské přísloví)
Přítele napomínej mezi čtyřma očima, ale chval ho veřejně. (Latinské přísloví)
Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. (Čínské přísloví)
Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. (Čínské přísloví)
Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá. (Perské přísloví)

Cvičení 5
Superlativy se používají také ke zjemnění výpovědi, např.: Je lakomý. – Není zrovna nejštědřejší.
a) Je starý.

–

Není už ............................................ .

b) Je hloupý.

–

Není právě ............................................ .

c) Je slabý.

–

Není právě ............................................ .

d) Je malý.

–

Není zrovna ............................................ .

e) Je ošklivý.

–

Není zrovna ............................................ .

f) Je tlustý.

–

Není zrovna ............................................ .
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LEKCE 16

V OBCHODNÍM DOMĚ

NÁBYTEK
BOTY
KNIHY
HRAČKY
SPODNÍ PRÁDLO
TEXTIL
ZLATNICTVÍ
ELEKTRO
RESTAURACE
KINO

„Holky, můžu na vás mít prosbu?“ zeptal Petr.
„Zkus to,“ zažertovala Hanka. „Co bys rád?“
„Maminka bude mít narozeniny. A já jsem úplně bezradný. Nevím, jaký dárek bych jí měl dát.“
„Jak hodně to spěchá?“ zeptala se Eva.
„Dost. Oslava se koná tuto sobotu.“
„Tak jdeme rovnou do obchodního domu.“
„Někam se chystáte?“ zeptal se Pavel.
„Jdeme nakupovat. Petrova maminka má narozeniny, tak jí jdeme vybrat dárek.“
„Hrozně nerad chodím nakupovat. Už také potřebuju spoustu věcí nakoupit, pořád jsem to
odkládal. Půjdu s vámi,“ řekl Pavel.
„A co ty, Tomáši?“ obrátila se na mě Hanka. „Ty nic nepotřebuješ? Nechceš jít také s námi?“
„Přece nebudu sedět doma, když vy si jdete užívat nakupování,“ řekl jsem, a nemyslel
jsem to samozřejmě doslova. Jenže znám holky. Petr už bude mít dárek dávno koupený, a ony
ještě budou běhat po obchodech. Můžeme s kluky zajít mezitím do restaurace. Nebo možná
i do kina. Času budeme mít určitě dost.

Cvičení 1
Všichni kamarádi si na lístečky napsali, co chtějí koupit nebo na co se chtějí podívat. Říkejte,
jaký obchod museli navštívit. Také poraďte Petrovi, jaký dárek by měl vybrat pro maminku.
Hanka:
Eva:
Pavel:
Petr:
Tomáš:

plavky, lodičky, pračka, záclony
náušnice, kabelka, stavebnice pro neteř, kulma na vlasy
kalhoty, košile, kravata, ponožky, baterky
pásek, kniha, dárek pro maminku
lustr, kalendář, kopačky, houpací křeslo
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Cvičení 1
Rozhodněte, kde bude -ě- a kde -ně-:
Močový m__chýř; m__síční krajina; nadm__rná velikost; prům__rný výsledek; nejpříjem__ší
společník; nejpřím__jší cesta; vypadá rozum__; samozřejm__; skrom__jší; m__kký; tajem__;
připom__l; pom__nka; dom__ní; sebevědom__; česká m__na; zm__na je život; nejznám__jší.

Cvičení 2
Rozhodněte, kde bude -ě- a kde -je-:
Sb__rna starého papíru; dřev__ná podlaha; ob__tavá pomoc; kolob__h přírody; orientační
b__h; pozdní ob__d; v__tšinová společnost; v__řící člov__k; starodávná pov__st; p__tikoruna;
zásadní ob__v; odv__ký nepřítel; ob__dnávka zboží; ob__vitel Ameriky; brzký od__zd;
p__stitel zeleniny; půjdeme p__šky; známý zp__vák; češe si vlasy na p__šinku; hv__zdný prach.

Cvičení 3
Napište podle diktátu:
Středověcí rytíři skládali rytířskou přísahu a byli pyšní na to, že mohou sloužit svému králi.
Pro svou rytířskou čest byli ochotni obětovat vlastní život. Rytířské ctnosti projevovali také čtyři
mušketýři z románu Tři mušketýři francouzského spisovatele Alexandra Dumase.

Cvičení 4
Doplňte vynechaná písmena:
Pes b__vá považován za nejv__rnějš__ho př__tele člov__ka. Oprot__ tomu kočku za vzor
v__rnost__ považovat nelze. Kočce b__vaj__ dáván__ př__mery jako falešn__ nebo náladov__.
Z t__ch lepš__ch můžeme zm__nit, že je př__tulná a mazl__vá. O kon__ch se ř__ká, že
nejlepš__ pohled na sv__t je z koňsk__ho hřbetu. K dalš__m dom__c__m mazl__čk__m
patř__ křečc__, morčata a papoušc__. N__kteř__ l__dé chovaj__ i exot__cké had__ nebo
chameleon__. Čas od času se v t__sku objev__ __práva, že se po m__stsk__m parku proch__zel
leguán, ale že se policist__m podař__lo jej odch__tit a vrát__t maj__tel__.
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STRUČNÁ GRAMATIKA
1. GRAMATICKÉ TERMÍNY
podstatné jméno = noun
přídavné jméno = adjective
zájmeno = pronoun
číslovka = numeral

sloveso = verb
příslovce = adverb
předložka = preposition
spojka = conjuction

rod mužský = masculine

rod ženský = feminine

jednotné číslo = singular

množné číslo = plural

1. osoba:
2. osoba:
3. osoba:

já / my
ty / vy
on, ona, ono / oni, ony, ona

věta = sentence
háček = ˇ
pomlčka = závorka = ()
středník = ;

slovo = word
čárka = ,
uvozovky = „ “
tečka = .
dvojtečka = :

i = krátké měkké „i“
y = krátké tvrdé „y“
a, e, i/y, o, u = krátké a, e, i/y, o, u
spisovná čeština = formal Czech

rod střední = neuter

first person:
I / we
second person: you / you (pl.)
third person:
he, she, it, they
slabika = syllable
hláska = phonetic sound
písmeno = letter
otazník = ?
vykřičník = !

í = dlouhé měkké „í“
ý = dlouhé tvrdé „ý“
á, é, í/ý, ó, ú/ů = dlouhé á, é, í/ý, ó, ú/ů
nespisovná čeština = informal Czech

2. FONETIKA
SLABIKOTVORNÉ „R“ a „L“ = some syllables do not have vowles, for example: srdce, krk,
Krkonoše, prskat, mrkat, trhat, brzy, vrt, prst, srst, krtek, prsa, čtvrtek, čtvrť; vlk, plž, mlha, slza,
mlčet, mlsat
KRÁTKÉ / DLOUHÉ SAMOHLÁSKY
A/Á
I/Í, Y/Ý
E, Ě/É
U/Ú, Ů
Ú i Ů jsou dlouhé samohlásky. U s čárkou (Ú) píšeme na začátku slova. U s kroužkem (Ů)
píšeme uprostřed nebo na konci slova.
O/Ó
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