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1) FONETIKA (PHONETICS):

PÍSMENA / HLÁSKY (LETTERS/SOUNDS):
A [a]: autobus, auto, Afrika, Amerika
Á [á]: kráva, skála, krásná
B [bé]: babička, basa, budík
C [cé]: cibule, citron, cigareta
Č [čé]: česnek, čekat, černý, čas  (like ch in English: children, chipmunk, champion)
D [dé]: deset, dát, dárek
Ď[ďé]: ďábel, pojď (composed of two sounds: „Dee“ like the letter D and „ye“ as in YES)
 d + i/í = [ďi, ďí]  dítě
 d + ě = [ďe]   dělat
E [e]: Evropa, Eskymák     
É [dlouhé é]: léto
Ě [měkké e]: b + ě = [bje]  naběračka   
 p + ě = [pje]   zpěvák [spjevák]
 v + ě = [vje]   vědec
 m + ě = [mňe]  měsíc
 d + ě = [ďe]   děda
 t + ě = [ťe]   těsto
 n + ě = [ňe]   Sněhurka
F [ef]: flétna
G [gé]: gorila, gazela
H [há]: hlava, houska, hroch 
CH [chá]: chameleon, chudý, chytrý
I [měkké i]: inkoust, injekce
 n + i = [ňi]  nic
 d + i = [ďi]  divadlo
 t + i = [ťi]  ticho
Í [dlouhé měkké í]: pondělí, dítě, příští
J [jé]: jeden, jablko, jídlo
K [ká]: koza, kniha, kamarádi, kaktus
L [el]: láska, lidé, leden, list, listopad
M [em]: maminka, mísa, myš
N [en]: návštěva, narcis, nový
Ň [eň]: kůň, Vstaň!   
O [o]: opice, ostrov, osel
Ó [dlouhé ó]: gól
P [pé]: paprika, peníze, Praha
R [er]: robot, rychlý, růže
Ř [eř]: ředkvička, řezník, polštář a peřina   (combine the sound r and zuh [like the French 

pronunciation of the word journal]) 
S [es]: sůl, stůl, sladký, silnice
Š [eš]: šiška, šipka, šachy, šest (like the English sh: ship, shift, shampoo)
T [té]: tulipán, tužka, táta, tenis
Ť [ťé]: Zaplať!, rtuť
 t + i = [ťi] tisk
 t + ě = [ťe] těžký
U [u]: umyvadlo, ulice
Ú [dlouhé ú s čárkou]: úkol, úřad
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Ů [dlouhé ů s kroužkem]: dům, důvod, půlka
V [vé]: váza, vítěz, Vánoce   (like English vee: van, vacant)
Y [ypsilon; tvrdé y]: byt, vysoký, vydra, vysvědčení
Ý [dlouhé tvrdé ý]: být, býk
Z [zet]: zebra, zub, zima
Ž [žet]: židle, žralok, žížala 

Jdou-li za sebou znělé a neznělé hlásky, dochází k asimilaci:
- progresivní asimilace: např. na shledanou [naschledanou] 
- regresivní asimilace: např. sbírat [zbírat], kdo [gdo], pohádka [pohátka]
- na konci slova je hláska vždy neznělá: např. had [hat], lev [lef], věž [vješ]

SLABIKOTVORNÉ „R“ a „L“ = some syllables do not have vowles, for example: srdce, krk, Kr-
konoše, prskat, mrkat, trhat, brzy, vrt, prst, srst, krtek, prsa, čtvrtek, čtvrť; vlk, plž, mlha, slza, 
mlčet, mlsat

KRÁTKÉ / DLOUHÉ SAMOHLÁSKY (SHORT/LONG VOWELS):
A/Á:     dáma, daleko, máma, palec, láska, máslo, kráva, pekař, pekárna, autobus, drak 

hezká dívka, chytrá žena, malá taška, velká budova, štíhlá slečna, vysoká věž
I/Í, Y/Ý:  pískat, pistole, mít, mýt, miminko
  Co si dáte k pití?   Vaříme indická jídla.
  Budete jíst?    Bydlíme v Hradci Králové.
E, Ě/É:  manéž, pes, pestré oblečení, téměř, léto, letní den
U/Ú, Ů:  Půjdu domů.    Nestůj tady.
  Jdu úzkou ulicí.   Dům U Tří sluncí.
  Pusť svou oblíbenou muziku.
  Píšu úkol.    Už jsem tu.
  Kup mu kytaru.  Umím úplně všechno.
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: polovina, jižní pól, severní pól, vodní pólo, jízdní kolo, Pozor! Poplach! Gól!

OBOJETNÉ SOUHLÁSKY: B, F, L, M, P, S, V, Z  + i/í/y/ý
TVRDÉ SOUHLÁSKY: H, CH, K, R, D, T, N   + y/ý (výjimka – slova cizího původu, např. kino)
MĚKKÉ SOUHLÁSKY: Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň  + i/í (pouze po „c“ je někdy „y“)

D, T, N + i/í/ě = čteme měkce (háček nad d, t, n při psaní vypouštíme)
DI, DY, DÍ, DÝ, DĚ, DE:  divoký, dítě, vždy, dýka, dýchej, deka
  Dej mi deku!    Jdi podél řeky.
  Podej mi deštník.   Dívám se na déšť.
  Každý den jedí maso.  Nedělej to!
TI, TY, TÍ, TÝ, TĚ, TE:   letitý, týden, tentýž, letí, těsný, těžký, estét, teta, tělo
NI, NY, NÍ, NÝ, NĚ, NE:   prázdniny, nízký, poník, pěkný, pilný, někdo, něco, nikdo, nic, první, 

neneseme, Nesněz to!

ME, MĚ [mňe]:    mezi, město, metr, změna, medaile, měkký, zeměkoule, mešita  
Pro mě za mě.

BE, BĚ [bje]:    bez, běžím, Beskydy, obě, beran, běžný; Vítěz bere všechno.
PE, PĚ [pje]:    peřina, poupě, doupě, pěkný, pěst, pěšky, Petr, peníze
VE, VĚ [vje]:    večer, večeře, věřím ti, vědec, svědomí, vesta, vedle
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I/Y je jeden foném. Kromě hlásek d, t, n/ď, ť, ň nepoznáme podle sluchu, jaké i/y říkáme.
Např. VIDĚT, VYDĚLIT, LIBEREC, LYŽE, FILOZOFIE, FYZIKA, MISKA, MYŠ, PILOT, PYTEL, KYTARA,
KINO atd. K tomu musíme znát gramatiku.
Slova cizího původu: -i čteme tvrdě (politika [polityka], tenis [tenys], ordinace [ordynace]...)
2) DNY V TÝDNU (DAYS OF THE WEEK):

pondělí   v pondělí
úterý    v úterý
středa   ve středu
čtvrtek   ve čtvrtek
pátek    v pátek
sobota   v sobotu
neděle   v neděli

3) MĚSÍCE (MONTHS):

leden    v lednu    červenec   v červenci
únor    v únoru    srpen    v srpnu
březen   v březnu    září    v září
duben   v dubnu    říjen    v říjnu
květen   v květnu    listopad   v listopadu
červen   v červnu    prosinec   v prosinci

4) ROČNÍ OBDOBÍ (SEASONS):

jaro    na jaře
léto    v létě
podzim   na podzim
zima    v zimě

5) PÁDY (CASES):
 
1. pád, nominativ: ptáme se kdo, co?
- subjekt, podmět (např. To je maminka. Dítě se směje. Tatínek jde do práce.)

2. pád, genitiv: ptáme se koho, čeho?
- vyjadřuje přivlastňovací či jiný vztah mezi podstatným jménem v genitivu a jiným podstatným 
jménem (např. přítel mé sestry)  
- předložky s 2. pádem: bez, z, od, do, kolem, okolo, kromě, podle, podél, u, vedle, během, 
pomocí, (na)místo
- používá se také po číslovkách 5 a více (např. 5 chlebů, 10 housek, 1000 dolarů apod.) a po slo-
vech hodně, mnoho, málo, trochu, kousek, část apod. (např. hodně lidí, trochu soli, kousek 
rohlíku, část filmu apod.) 

3. pád, dativ: ptáme se komu, čemu?
- často vyjadřuje adresáta u sloves (dát, půjčit, poslat, říci, slíbit, přát, závidět… někomu něco; 
věřit, uvěřit, děkovat někomu apod.)
- předložky se 3. pádem: k (ke, ku), proti, oproti, kvůli, vůči, díky
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4. pád, akuzativ: ptáme se koho, co?
- vyjadřuje objekt, který se pojí se slovesem (píšu dopis, piju čaj, navštívím tě, mám psa apod.)
- předložky se 4. pádem: mimo, skrz, ob, přes, pro
- slovesa s vazbou 4. pádu: mám, vidím, koupím, prodám, hraju, čistím, pozoruju, poslouchám, 
slyším, držím, sleduju, zdravím, hledám, hlídám, cítím, jím, vezu, nesu… koho, co?
5. pád, vokativ: oslovujeme, voláme
- slova končící v nominativu na: (M, Ž)  -a  -o (maminko, Lenko, učitelko, táto atd.)
     (M) -k, -g, -h, -ch  -u (Toníku, tatínku, pejsku, brachu, hochu atd.) 
(M) -ž, -š, -č, -ř, -c, -j, ď, -ť, ň, -tel + král    -i (císaři, králi, učiteli, příteli, řediteli atd.)
(M) -t, -d, -n, -r, -b, -s, -v, -m, -f, -p, -z  -e (pane, prezidente, adepte, kamaráde,    
                                                                                     frajere, Jakube, pse, Václave, Jime, šéfe atd.) 
        - ec  -če  (chlapče atd.) 

6. pád, lokál: ptáme se (o) kom, (o) čem?
- vždy se pojí s předložkou
- odpověď na otázku Kde?  v: být, žít, zůstat, bydlet učit se v Praze, v Londýně, v Paříži
    na: hrát si na hřišti, sedět na lavičce
- další předložky:  při: rušit při práci, stát při něm
    o: mluvit o životě, příběh o vodě, zůstat o hladu
    po: po obědě, po práci, po vás

7. pád, instrumentál: ptáme se (s) kým, (s) čím?
- vyjadřuje způsob, jak probíhá děj: jedu autem, jdu s vámi 

6) ČÍSLOVKY (NUMBERS):

Kolik?

1 – 10    11 – 19  20 – 40  50 – 90
    -náct  -cet  -desát
jeden, jedna, jedno  jedenáct 
dva, dvě   dvanáct dvacet  
tři    třináct  třicet
čtyři    čtrnáct  čtyřicet
pět    patnáct   padesát
šest    šestnáct   šedesát
sedm    sedmnáct   sedmdesát
osm    osmnáct   osmdesát
devět    devatenáct   devadesát
deset

100   jedno sto  2 stě    3, 4 sta  5 a více / několik   set
1 000   jeden tisíc  2, 3, 4  tisíce  5 a více / hodně    tisíc
1 000 000   jeden milion  2, 3, 4 miliony  5 a více / málo      milionů
1 000 000 000  jedna miliarda  2, 3, 4 miliardy 5 a více / mnoho  miliard

Kolikátý?
1. první 4. čtvrtý, čtvrtá, čtvrté  7. sedmý, sedmá, sedmé 10. desátý, desátá, desáté
2. druhý, druhá, druhé 5. pátý, pátá, páté 8. osmý, osmá, osmé
3. třetí 6. šestý, šestá, šesté 9. devátý, devátá, deváté
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7) GRAMATICKÉ TERMÍNY (GRAMMATICAL TERMS):

podstatné jméno = noun      sloveso = verb
přídavné jméno = adjective      příslovce = adverb
zájmeno = pronoun       předložka = preposition
číslovka = numeral        spojka = conjuction

rod mužský = masculine   rod ženský = feminine   rod střední = neuter

jednotné číslo = singular  množné číslo = plural

1. osoba:  já / my     first person: I / we
2. osoba:  ty / vy     second person: you / you (pl.)  
3. osoba:  on, ona, ono / oni, ony, ona  third person: he, she, it, they

věta = sentence    slovo = word     slabika = syllable
háček = ˇ    čárka = ,    hláska = phonetic sound
pomlčka = -     uvozovky = „ “    písmeno = letter
závorka = ()     tečka = .     otazník = ?
středník = ;     dvojtečka = :    vykřičník = !

i = krátké měkké „i“    í = dlouhé měkké „í“
y = krátké tvrdé „y“    ý = dlouhé tvrdé „ý“

a, e, i/y, o, u = krátké samohlásky  á, é, í/ý, ó, ú/ů = dlouhé samohlásky

spisovná čeština = formal Czech
nespisovná čeština  = informal Czech
písmo psací, tiskací = cursive, block letters 

Použité zkratky:
r.m./M = rod mužský
r.ž./Ž = rod ženský
r.stř./S = rod střední
č.j./jedn.č. = číslo jednotné
č.mn. = číslo množné
atd. = a tak dále
ad. = a další
apod. = a podobně
aj. = a jiné
cv. = cvičení
str. = strana
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LEKCE 0 KDO JE KDO? CO JE CO?
Who is who? What is what?

Cvičení 1 (Exercise 1)
Čtěte krátké texty (read the short texts):

KDO JE KDO? (Who is who?)

Cvičení 2 (Exercise 2)
Doplňte informace o sobě (add information about yourself):

To jsem já

Dobrý den. (Ahoj.)
Jmenuju se  ....................................................................................
Jsem  ..............................................................................................  
Bydlím v  ........................................................................................
Jsem  ..............................................................................................

To je můj tatínek

Dobrý den.
Jmenuju se Karel.
Jsem řidič.
Bydlím v České Lípě.
Jsem ženatý a mám dvě děti.

To je moje kamarádka

Ahoj.
Jmenuju se Eva.
Jsem studentka.
Bydlím v Hradci Králové.
Jsem svobodná.

To jsem já

Ahoj.
Jmenuju se Tomáš.
Jsem student.
Bydlím v Hradci Králové.
Jsem svobodný.

To je moje maminka

Dobrý den.
Jmenuju se Alice.
Jsem kuchařka.
Bydlím v České Lípě.
Jsem vdaná. Mám dvě děti. 
Dcera se jmenuje Alena.  
Alena je učitelka. 
Syn se jmenuje Tomáš. 
Tomáš je student. Studuje na univerzitě. řidič – driver

dcera – daughter
vdaná, ženatý – married
Jsem svobodný, svobodná. – I´m single.
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Cvičení 3 (Exercise 3)

a)  Seznamte se s Tomášem a Evou. Doplňte informace o sobě. 
(Introduce Tomáš and Eva. Add information about yourself.): 

– Dobrý den. Já se jmenuju Tomáš. Jak se jmenujete vy?
– Já se jmenuju  .......................................................................
– Já jsem z České republiky. Odkud jste vy?
–  ..............................................................................................
– Já jsem student. A vy?
–  ..............................................................................................
– Já se mám dobře. Jak se máte vy?
–  ..............................................................................................

– Ahoj. Já jsem Eva. A ty?
– Já jsem  .................................................................................
– Já jsem z České republiky. Odkud jsi ty?
–  ..............................................................................................
– Já jsem studentka. A ty?
–  ..............................................................................................
– Je mi devatenáct let. A tobě?
– Mně je  ..................................................................................
– Já se mám dobře. Jak se máš ty?
–  ..............................................................................................

b)  Tvořte podle vzoru dialogy se svými spolužáky.  
(form by model dialogues with your classmates):

11 – jedenáct
12 – dvanáct
13 – třináct
14 – čtrnáct
15 – patnáct
16 – šestnáct
17 – sedmnáct
18 – osmnáct
19 – devatenáct
20 – dvacet
21 – dvacet jedna
22 – dvacet dva
23 – dvacet tři
24 – dvacet čtyři
25 – dvacet pět
26 – dvacet šest
27 – dvacet sedm
28 – dvacet osm
29 – dvacet devět
30 – třicet
40 – čtyřicet
50 – padesát
60 – šedesát
70 – sedmdesát
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Cvičení 4 (Exercise 4)
Čtěte rozhovor, doplňte informaci o sobě a pokračujte v rozhovoru se svými spolužáky
(read the interview, add information about yourself and continue the conversation with your 
classmates):

Co tě baví, co máš rád? (what do you like to do?)

Tomáš:  Mám rád hudbu, hlavně moderní. A ty, Hanko?
Hanka:  Mám ráda sport, hlavně tenis. Co máš ráda ty, Evo?
Eva:   Mám ráda literaturu, hlavně romány. A ty, Pavle?
Pavel:   Mám rád filmy, hlavně akční. Co máš rád ty, Petře?
Petr:   Mám rád techniku, hlavně počítače. A ty?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Cvičení 5 (Exercise 5)
Vyznačte správnou odpověď (mark the correct answer in the table):

Muž, nebo žena?

a)  Nosí sukni. M Ž
b)  Má vousy. M Ž
c)  Má hluboký hlas. M Ž
d)  Maluje si oči. M Ž
e) Vaří a uklízí. M Ž
f) Hraje fotbal. M Ž

Mám rád/a sport: fotbal, tenis, ping-pong, hokej, volejbal, basketbal, šachy, 
lyžování, plavání, běh, bruslení, atletiku, cyklistiku, kanoistiku, jízdu na koni, 
jízdu na kole

Mám rád/a hudbu: moderní, rock, jazz, blues, šanson, folk, hip hop, klasic-
kou, lidovou

Mám rád/a literaturu: klasickou, moderní, poezii, romány, cestopisy, autobio-
grafie, dokumentární, sci-fi, historickou, dobrodružnou, humornou, detektivky

Mám rád/a filmy: akční, historické, přírodovědné, komedie, sci-fi, horory, 
romantické, hudební, kreslené, animované

Mám rád techniku: chemii, fyziku, matematiku, počítače, programování, hry 
na počítači, komunikaci na sociálních sítích, počítačovou grafiku
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CO JE CO? (What is what?)

Cvičení 6 (Exercise 6)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(choose and add suitable words from the menu):

Mužský rod – masculinum

1. To je dům                . Dům je  ...................................................

2. To je obraz            . Obraz je  ...................................................

3. To je počítač                . Počítač je  ...........................................

4. To je stůl                . Stůl je  ......................................................

5. To je hrnek            . Hrnek je  ...................................................  

Cvičení 7 (Exercise 7)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(choose and add suitable words from the menu):

Ženský rod – feminum

1. To je zahrada                . Zahrada je  .........................................

2. To je židle            . Židle je  .......................................................

3. To je postel                . Postel je  ...............................................

4. To je tužka                . Tužka je  .................................................

5. To je taška           . Taška je  ......................................................

velký (big)
vysoký (high)
malý (small)

hezký (pretty, nice)
třípatrový (three-storeyed)

starý (old)
nový (new)

rozbitý (broken)
moderní (modern)

levný (cheap)
drahý (expensive)
dřevěný (wooden)

velká
vysoká
malá
hezká
stará
nová
levná
drahá

moderní
čistá (clean)
široká (wide)
úzká (narrow)
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Cvičení 8 (Exercise 8)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(choose and add suitable words from the menu):

Střední rod – neutrum

1. To je zrcadlo         . Zrcadlo je  .................................................

2. To je okno              . Okno je  ...................................................

3. To je auto                  . Auto je  .................................................

4. To je jablko            . Jablko je  ..................................................

5. To je nádraží                . Nádraží je  ..........................................

Cvičení 9 (Exercise 9)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(choose and add suitable words from the menu):

Pomnožné podstatné jméno – duál

1. To jsou dveře            . Dveře jsou  ............................................

2. To jsou peníze                . Peníze jsou  ......................................

3. To jsou kalhoty                . Kalhoty jsou  ...................................

4. To jsou šaty                . Šaty jsou  .............................................

5. To jsou plavky                . Plavky jsou  ......................................

Cvičení 10 (Exercise 10)
Jedno slovo ve cvičeních 6, 7, 8 a 9 má stále stejný tvar. Které?
(One word in the exercises 6, 7, 8 and 9 always has the same form. 
Which one?):

..........................................

velké
malé
hezké

moderní
staré
nové
levné
drahé
čisté

špinavé (dirty)
zdravé (healthy)

velké
malé
hezké

moderní
staré
nové
levné
drahé
čisté

dlouhé 
krátké (short)

Podobná slova najdete 
ve cvičení 6.  
Více v lekci 8.  
(You find similar words 
in exercise 6. More in 
lesson 8.)
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Cvičení 11 (Exercise 11)
Vyznačte správnou odpověď (mark the correct answer):

Lední hokej, nebo fotbal?

a)  Zápas je dlouhý dvakrát (2x) čtyřicet pět (45) minut. H F
b)  Zápas je dlouhý třikrát (3x) dvacet (20) minut. H F
c)  Branka je široká více než sedm (7) metrů.  H F
d) Branka je široká méně než dva (2) metry. H F
e)  Na ledě je celkem dvanáct (12) hráčů.  H F
f) Na hřišti jsou celkem dvacet dva (22) hráči. H F
g)  Hra se hraje na ledě.  H F
h) Hra se hraje na trávě. H F
i)  Známý český hráč je Jaromír Jágr.  H F
j) Známý český hráč je Pavel Nedvěd. H F
k)  Známý český brankář je Petr Čech.  H F
l) Známý český brankář je Dominik Hašek alias „Dominátor“. H F

Cvičení 12 (Exercise 12)
Vyznačte správnou odpověď (mark the correct answer):

Kočka, nebo pes?

a)  Hlídá dům. K P
b)  Pije mléko. K P
c)  Štěká: Haf, haf! K P
d)  Mládě je kotě. K P
e) Chytá myši. K P
f) Bydlí v boudě.  K P
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Slovní zásoba:
trochu – a little
štíhlá – slim (body)
bruneta – brunette
hudba – music
chytrá – smart, clever
hodná – a nice person
vlnité vlasy – wavy hair
legrace – a joke, fun
sportovec – sportsman

LEKCE 2 VZHLED, VLASTNOSTI, ZÁLIBY
Appearance, Characteristics, Hobbies

Eva je vysoká a štíhlá. Má dlouhé, trochu vlnité vlasy. Je to bruneta. Má ráda vážnou hudbu 
a hraje na klavír. Ráda studuje cizí jazyky. Mluví rusky, anglicky, španělsky a německy. Ráda ces-
tuje. Také ráda čte a chodí do divadla. Je chytrá, hodná a příjemná.

Hanka je také štíhlá, ale trochu menší. Má dlouhé rovné vlasy. Je to blondýnka. Má ráda sport. 
Ráda hraje tenis, ping-pong a také ráda tancuje. Je hezká, sympatická a veselá. S Hankou je 
vždycky legrace.

Pavel je vysoký. Má krátké světlé vlasy. Také Pavel je sportovec. Dělá lehkou atletiku, tréninky má 
třikrát týdně. Má rád akční filmy a dobrodružství.

Petr je menší a trochu silnější. Má černé vlasy. Má rád matematiku a počítače. Je to kutil. Všech-
no umí opravit a vymýšlí nové počítačové programy. Petr rád jí a má rád pivo.

A já? Jsem vyšší než Petr, ale menší než Pavel. Mám krátké hnědé vlasy. Rád jezdím na kole 
do přírody, rád chytám ryby. Mám rád sport i hudbu, hraju na kytaru, rád chodím do divadla, rád 
čtu, rád cestuju. Jsem docela všestranný, všechno chci zkusit, nic mi není cizí.

Ahoj. Mé přátele už trochu znáte, ale ještě vám o nich něco řeknu.

akční film – action film
dobrodružství – adventure
počítač – computer
kutil – handyman
umí všechno opravit – he/she can fix everything
rád jí – he likes to eat
rád chytám ryby – I like catching fish (fishing)
docela všestranný – quite versatile
všechno chci zkusit – I want to try everything
nic mi není cizí – nothing is foreign to me

Poznáte, kdo je kdo?
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Všimněte si v textu slovních spojení (notice the helping verbs in the following text):
 – mám rád sport, mám rád hudbu…
 – rád čtu, rád cestuju…

MÍT RÁD + akuzativ
RÁD + sloveso (ne infinitiv)

Pamatujte!
«Mám rád cestovat, mám rád sportovat»
«Mám rád cestování, mám rád sport»
«Rád cestuju, rád sportuju»

Cvičení 1 (Exercise 1)
Poslechněte si ještě jednou text a doplňte věty (listen to the text again and complete the  
sentences):

 1.  Co má ráda Eva? Eva má ráda  .................................................................................................
 2.  Co Eva ráda dělá? Eva ráda ......................................................................................................
 3. Co má ráda Hanka? .................................................................................................................
 4.  Co Hanka ráda dělá? ................................................................................................................
 5.  Co má rád Pavel? .....................................................................................................................
 6.  Co Pavel rád dělá?  ..................................................................................................................
 7.  Co má rád Petr?  ......................................................................................................................
 8.  Co Petr rád dělá?  ....................................................................................................................
 9.  Co má rád Tomáš?  ..................................................................................................................
 10. Co Tomáš rád dělá?  ................................................................................................................

Cvičení 2 (Exercise 2)
Odpovězte na otázky podle textu (answer the question by the text):

 1. Kdo má krátké světlé vlasy? .....................................................................................................
 2. Jaké vlasy má Eva?  ..................................................................................................................
 3. Je Hanka černovláska?  ............................................................................................................
 4. Je Petr vysoký a štíhlý?  ...........................................................................................................
 5. Je Hanka vyšší než Eva?  ..........................................................................................................
 6. Má Hanka dlouhé vlasy?  .........................................................................................................

MÍT RÁD, RÁD DĚLAT

Gramatika:
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Cvičení 3 (Exercise 3)
Spojte dvojice se stejným významem (connect the pairs with the same meaning):

1. Eva má ráda vážnou hudbu.    Eva ráda cestuje.
2. Eva má ráda hru na klavír.    Eva ráda poslouchá vážnou hudbu.
3. Eva má ráda cestování.     Eva ráda chodí do divadla.
4. Eva má ráda četbu.    Eva ráda hraje na klavír.
5. Eva má ráda divadlo.     Eva ráda čte.

Cvičení 4 (Exercise 4)
Napište, co má ráda Hanka (write what Hanka likes):

1. Hanka ráda sportuje.     Hanka má ráda ……………………….........
2. Hanka ráda hraje tenis.     Hanka má ráda ……………………….........
3. Hanka ráda hraje ping-pong.    Hanka má ráda ……………………….........
4. Hanka ráda tancuje.     Hanka má ráda ……………………….........

Cvičení 5 (Exercise 5)
Napište druhou variantu (write the alternative variation) má rád – rád dělá:

1. Pavel má rád sport.  Pavel rád  ..........................................
2. Pavel rád sleduje akční filmy.  Pavel má rád  ....................................
3. Petr má rád práci na počítači.  Petr rád  ............................................
4. Petr rád pije pivo.  Petr má rád  ......................................
5. Tomáš má rád jízdu na kole.  Tomáš rád  ........................................
6. Tomáš má rád rybolov.  Tomáš rád  ........................................
7. Tomáš rád sportuje.  Tomáš má rád  ..................................
8. Tomáš rád poslouchá hudbu.  Tomáš má rád  ..................................
9. Tomáš má rád cestování.  Tomáš rád  ........................................

Cvičení 6 (Exercise 6)
Ptejte se svých spolužáků (ask your classmates):

Máš rád/a sport?
Posloucháš rád/a hudbu?
Máš rád/a cestování?
Chodíš rád/a na ryby?
Chodíš rád/a do divadla?
Jezdíš rád/a na kole?
Máš rád/a tanec?
Hraješ rád/a ping-pong?
Máš rád/a tenis?
Čteš rád/a?
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 já hraju  my hrajeme
 ty hraješ  vy hrajete
 on, ona, ono hraje  oni hrají

HRÁT + 4. pád (co?):  hraju fotbal  hrajeme hokej
 hraješ tenis  hrajete kulečník (billiards, pool)
 hraje volejbal  hrají šachy (chess)

HRÁT + NA + 4. pád (co?):  hraju na kytaru  hrajeme na bicí (drums)
 hraješ na klavír (piano) hrajete na harmoniku (accordion)
 hraje na housle (violin)  hrají na trubku (trumpet)

HRÁT + 6. pád používáme pouze ve spojení hrát na počítači

Sloveso HRÁT – The verb TO PLAY

Gramatika:

HRAJEME NA KYTARU A NA KLÁVESY

Dneska je sobota. Máme volno. Venku prší. Co budeme dě-
lat? Jsme všichni u mě v bytě.

„Tomáši, zahraj nám na kytaru,“ říká Hanka.
Tak hraju na kytaru a všichni zpívají. Klavír doma nemám, 

jen klávesy.
„Evo, chceš hrát na klávesy?“ ptám se Evy.
Eva hraje na klávesy a já na kytaru. Hrajeme známé písničky.
Hanka říká, že by také chtěla umět hrát na kytaru.
„Nauč mě něco jednoduchého, Tomáši,“ prosí Hanka.
„Tak jo.“
Jednoduchá písnička je Prší, prší. Je to písnička pro děti. 

Hanka se učí rychle.
„Pavle, Petře, pojďte, já vás tu písničku naučím hrát na klá-

vesy,“ říká Eva. „To je úplně jednoduché.“
Petr zapíná počítač.
„Ty chceš teď hrát na počítači?“ divíme se.
„Ne, ale klávesy tu máme jen jedny. Najdu si je na počítači 

a můžeme hrát všichni.“
Za chvilku už Pavel, Petr i Hanka písničku umějí zahrát sami. 

A tak oni hrají a my s Evou zpíváme.

Chcete zpívat s námi? Pojďte!
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Prší, prší

Prší, prší, jen se leje,
kam, koníčky, pojedeme?
/: Pojedeme na luka,
až kukačka zakuká. :/

Ku ku, ku ku.

Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
/: ty, kukačko, nekukej,
má panenko, neplakej. :/

prší – it is raining
jednoduchý – simple
zapíná – to turn on
teď – now
divíme se – we wonder
za chvilku – in a moment/in a minute
leje – it is raining a lot
koníčky – little horses
na luka (arch.) = na louku – to the field
kukačka – cuckoo
panenka – tady: moje přítelkyně (my girlf-
riend), a také panenka – hračka (doll)

harfa,
buben,
basa,
trumpeta,
saxofon,
kytara

vůbec nikdy málokdy často pořád, stále

skoro vůbec občas velmi často

Cvičení 8 (Exercise 8)
Doplňte sloveso HRÁT ve správném tvaru (fill in the blanks with the correct form of HRÁT):
Příklad:  Eva ráda ………… na housle.  Eva ráda hraje na housle.

1. Já rád ……….….…... na klavír. 2. Petr a Pavel ……….….…... na kytaru. 3. My často ……….….…... na
harmoniku. 4. Pane Nováku, ……….….…... rád na trubku? 5. Já a Petr ……….….…... na bicí. 6. Eva
a Hanka ……….….…... občas na housle. 7. Pavle, jak často ……….….…... na klavír? 8. Já ……….….…... 
na harmoniku jen málokdy.

Cvičení 7 (Exercise 7)
Říkejte, na co hrají a) Kamila, b) kluci:

 a) Kamila hraje na:      b) Kluci hrají na:
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Cvičení 9 (Exercise 9)
Ptejte se svých spolužáků, jestli hrají často na hudební nástroj:
Příklad (example): Hraješ často na saxofon?   Ne, na saxofon hraju málokdy.

Hraješ často na trubku?  ………………………………………………….................................
Hraješ často na klavír?  ………………………………………………….................................
Hraješ často na harmoniku? ………………………………………………….................................
Hraješ často na kytaru? ………………………………………………….................................
Hraješ často na housle?  ………………………………………………….................................
Hraješ často na bicí? ………………………………………………….................................
Hraješ často na klávesy? ………………………………………………….................................

jednou za týden – once a week
jednou za měsíc – once a month
ob týden/jednou za 14 dní – every other week, once every 14 days
každý týden – every week
každý měsíc – every month
každý den – every day

Cvičení 11 (Exercise 11)
Přečtěte si krátké básničky. Dbejte na správnou výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek. 
(Read the following poems. Note the correct pronunciation of the vowels.) 

Myšky chodí tiše  Petr je můj kamarád.
kolem hadí skrýše.  Chodíme si spolu hrát.
Had má myšky rád,  Hrajeme si spolu rádi.
zvláště když má hlad.  Jsme dva dobří kamarádi.

Vločky sedí na límci.  V září se jde do školy.
To je zima v prosinci.  Dostáváme úkoly.
Led je v řece, v potoce.  Na tabuli píšu křídou.
Prosinec jsou Vánoce.  Někdy žlutou, někdy bílou.
 
V říjnu chodí medvěd spát.  U potoka roste kvítí.
Vzbudí se, jen když má hlad.  Nad hlavou nám slunce svítí.
Když mu hlady kručí v břiše.  Jaro, léto, to mám rád.
Pak vyleze ze své skrýše.  Raději než listopad.

Cvičení 10 (Exercise 10)
Zeptejte se svých spolužáků, jestli hrají často fotbal, volejbal, tenis, ping-pong, šachy atd.
(Read the following poems. Note the correct pronunciation of the vowels.):
Příklad (example):  - Hraješ fotbal?
   - Ano.
   - Jak často hraješ fotbal?
   - Jednou za týden.
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primas = (arch.) první 
konšel nebo první hu-
debník (first musician)
za kamnama – behind 
the stove
zatopit – to heat
sama hrála – she 
played alone
játra – liver

Cvičení 12 (Exercise 12)
Popište děti na obrázku. Jak vypadají, kolik jim je asi let, co dělají?

………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......

Já jsem muzikant
a přicházím k vám z české země.
My jsme muzikanti,
přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na housličky.
Jak se na ně hraje?
/:Tydli, fidli, staré vidli,
tydli, fidli, housličky.:/

Já jsem muzikant
a přicházím k vám z české země.
My jsme muzikanti,
přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na basu.
Jak se na ně hraje?
/:Stála basa u primasa, za kamnama stála,
jak primaska zatopila, basa sama hrála.:/

Já jsem muzikant
a přicházím k vám z české země.
My jsme muzikanti,
přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na trumpetu.
Jak se na ně hraje?
/:Já rád játra, ty rád játra,
on rád játra, trumpeta.:/

Já jsem muzikant
a přicházím k vám z české země.
My jsme muzikanti,
přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na bubínek.
Jak se na ně hraje?
/:Bumtarata, bumtarata,
bumtarata bubínek.:/

My jsme muzikanti Let´s sing!
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SHRNUTÍ

MÍT RÁD + podstatné jméno ve 4. pádě   
RÁD + sloveso (ne infinitiv)

HRÁT fotbal (Koho? Co?)
HRÁT NA kytaru (Koho? Co?)
HRÁT NA počítači (Na kom? Na čem?)

D2: Napište, co rádi děláte vy (write what you like to do):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

DOMÁCÍ ÚKOLY

D1: Vyberte správnou možnost (pick the correct word/phrase):

1.  Jirka má rád hrát fotbal/fotbal.
2.  Jirka rád fotbal/hraje fotbal.

3.  David má rád fotografování/fotografovat.
4.  David rád fotografovat/fotografuje.

5.  Honzík a Eliška mají rádi procházet se/procházky.
6.  Honzík a Eliška se rádi procházky/procházejí.

7.  Martin má rád chytat ryby/rybolov.
8.  Martin rád rybolov/chytá ryby.

9.  Eva a Hanka mají rády zpívat a tančit/hudbu a tanec.
10. Eva a Hanka rády zpěv a tanec/zpívají a tančí.
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Cvičení 13
Doplňte SI nebo MI:

Příklad:  Dám si kávu.  Dáš si také?   –  Ano, dej mi.

1. Půjčím ...... peníze v bance. Půjčíš ...... také? – Ne, půjč ...... ty.
2. Koupím ...... housku. Koupíš ...... ji také? – Ne, kup ...... ji ty.
3. Vezmu ...... klíče. Vezmeš ...... je také? – Ne, vezmi ...... je ty.
4. Napíšu ...... úkol. Napíšeš ...... ho také? – Ne, napiš ...... ho ty.
5. Vzpomínám ...... na ten koncert. Vzpomínáš ...... také? – Ne, to ...... musíš připomenout.

Cvičení 14
Přeložte:

1. Dívám se na televizi.  ............................................................................................................
2. Procházím se po městě.  .......................................................................................................
3. Učím se anglicky.  .................................................................................................................
4. Eva se vdává.  ........................................................................................................................
5. Petr se žení.  .........................................................................................................................
6. Vrátím se brzy. ......................................................................................................................
7. Kde se nachází muzeum?  .....................................................................................................
8. Jak se cítíš?  ..........................................................................................................................

kalamajka = name of a dance            pěkná věc – a nice thing 
zima – cold                             šup = honem, rychle – quickly 
pec – stove                             оženil se – married
kominík – chimney sweep  vzal si ženu – he took a wife
roztrhaný – shabby   kožíšek –  a fur coat

Kalamajka

Kalamajka, mik, mik, mik,
oženil se kominík.
Vzal si ženu Elišku
v roztrhaném kožíšku.

Kalamajka, pěkná věc,
když je zima, šup na pec.
Když je teplo, šup dolů,
kalamajku tancuju.

Dáme si odpočinek, ano?
Odpočineme si u nové

písničky.
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Cvičení 15
Přeložte:

  1. Remember me sometime.  .......................................................................................................
  2. Imagine, Hanka is going to your house for a visit.  ...................................................................
  3. Can you imagine that?  .............................................................................................................
  4. You can think whatever you want. ............................................................................................
  5. Petr is shaving.  .........................................................................................................................
  6. Do not be angry at me.  ............................................................................................................
  7. Are you angry?  .........................................................................................................................
  8. Get ready for a hard day.  .........................................................................................................
  9. I have to get ready for school.  .................................................................................................
10. What should I wear?  ................................................................................................................
11. Wear your new clothes.  ...........................................................................................................
12. Clean your shoes.  ....................................................................................................................
13. I have to brush my hair and teeth.  ..........................................................................................
14. We have to say goodbye.  .........................................................................................................
15. I am sorry. .................................................................................................................................
Omlouvám se (promiňte mi).  Představ si, že Hanka jede k tobě na návštěvu.  Mysli si, co chceš.  Co si mám obléknout?

Někdy (občas) si na mě vzpomeň.  Musím se učesat a vyčistit si zuby.  Petr se holí.  Vyčisti si boty.

Musím se připravit do školy.  Oblékni si (vezmi si) nové šaty.  Připrav se na těžký den.

Musíme se rozloučit.  Umíš si to představit?  Nezlob se na mě.  Zlobíš se?

JET/JEZDIT čím? JET/JEZDIT na čem?

Pamatujte!  
Předložku NA používáme pouze ve spojení JET/JEZDIT NA KOLE,  
JET/JEZDIT NA MOTORCE a JET/JEZDIT NA KONI.
U jiných dopravních prostředků používáme 7. pád – JET/JEZDIT ČÍM.

Cvičení 16
Doplňte vhodný dopravní prostředek (fill in the blanks with a suitable type of vehicle):
Příklad:  Do Pardubic pojedu autobusem.

1. Do Prahy pojedu  ...................................................
2. Do školy jezdím  .....................................................
3. Do Ameriky létám  .................................................
4. Domů pojedu  ........................................................
5. V Praze jezdím  ......................................................
6. Na dovolenou pojedeme  ......................................
7. Do obchodu chodím pěšky. 

MHD = městská hromadná 
doprava, tj. tramvaj, 
metro, trolejbus a autobus, 
který jezdí po městě – 
public transport, tram, 
underground, trolley bus 
and bus

Řekneme-li jedu „na vlaku“,
rozumíme tomu tak:
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Cvičení 8
Doplňte ve správném tvaru:

MLÁĎATA ( YOUNG ONES)

1. Mládě slepice               je kuře               . Kuře jde za               ..........................

Slepice má radost ze svého               ..........................

2. Mládě ovce               je jehně               . Jehně jde za               ..........................

Ovce má radost ze svého               ..........................

3. Mládě koně               je hříbě               . Hříbě jde za               ..........................

Kůň má radost ze svého               ..........................

4. Mládě kozy               je kůzle               . Kůzle jde za               ..........................

Koza má radost ze svého               ..........................

Malé kotě

(Jiří Šlitr/Jiří Suchý)

Malé kotě
spalo v botě,
nehas, co tě
nepá, nepálí.

A my jsme kotě
spáti v botě
po robotě
necha, nechali.

To, co kotě poví ti jedním pohledem,
to my ani slovy povědět nesvedem´.
Věř, že kotě, co spí v botě,
to tě potě, to tě potěší.

Hoši a děvčata, pěstujte koťata,
země je kulatá a místa je tu dost.
Kotě je solidní, nervy nám uklidní,
nebudem´ nevlídní a hned nás přejde zlost.

Tuhle písničku
vážně musíte

umět!
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SHRNUTÍ

1) ŽENSKÝ ROD
1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád

-a -y -e/-ě -u -o -e/-ě -ou
-ka -ky -ce -ku -ko -ce -kou
-e -e -i -i -e -i -í

-souhl. -i/-ě -i -souhl. -i -i -í
-í -í -í -í -í -í -í

2) STŘEDNÍ ROD
1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád

-o -a -u -o -o -u/-ě -em
-e -e/-ete -i/-eti -e -e -i/-eti -em/-etem
-í -í -í -í -í -í -ím

-um -a -u -um -um -u -em

 
DOMÁCÍ ÚKOLY

D1: Všem slovům v pravém sloupci chybí tři písmenka. Poznáte, jaká?

žehlit    žehli  .  .  .  malá lžíce     je lži  .  .  . 
prát    pra  .  .  .  malá židle     je židli  .  .  . 
sušit    suši  .  .  .  malá vana     je vani  .  .  . 
mýt     my  .  .  .  malá lavice     je lavi  .  .  . 
vařit   vaře  .  .  .  malá sklenice     je skleni  .  .  . 

D2: Skloňujte podle tabulky:

žena, Eva, košile, moře, město, hloupost, lžíce, lyceum, doktorka, paní vedoucí, slečna,
houska, dítě, hlava, štěstí, jabloň, okno, žízeň, maličkost, radost, srdce

Končí-li ž. r. na -í, bude ve
všech pádech -í, např. paní.
Končí-li na -ka, bude ve 3. a 6.
pádě -ce, např. mamince.
Končí-li na -st nebo -c, bude ve
2. pádě -i, např. cti, věci.

D3: Poznejte květiny. Doplňte vynechaná písmena. Všechny tyto květiny má Eva ráda.

ko retina sedmikrásk  sla ěnka chr a  růž
 
ilie

orch dej  mace ka narcis a fi lka

Ale od dětství má nejraději tu, která se skrývá za žlutými políčky. Která to je?
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Dneska je krásně. Možná je to poslední hezký den v tomto roce. Musí-
me něco podniknout.

„Pavel má dnes závody ve Dvoře Králové nad Labem,“ říká Eva. „Pojďte, 
překvapíme ho. Pojedeme za ním.“

„Skvělý nápad,“ chválí Hanka Evu. „A pak půjdeme všichni do ZOO.“
Všichni souhlasíme. Jedeme vlakem.
Pavlovi se daří. Závodí v běhu na sto metrů přes překážky a v hodu 

oštěpem.
Fandíme mu: „Pavle, do toho!“
Má radost.
Závody končí ve čtyři odpoledne. Pavel stál dvakrát na stupních vítězů.
Odnáší si dvě medaile. Jednu zlatou a jednu bronzovou.
„Ty jsi borec!“ říkáme mu. „Za odměnu s námi půjdeš do ZOO.“
A pak už si fotíme tygry a opice, slony, žirafy, papoušky i krokodýly.
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové je hezká. Mají tu vodní svět a pta-

čí svět, chovají tu nosorožce bílé i černé a autem nebo autobusem můžete 
projet Safari.

Byl to hezký výlet a vezeme si domů hodně krásných fotek.

Slovní zásoba:
něco podniknout – do something
závody – race
překvapíme ho – we will surprise him
chválit – to compliment, to praise
daří se mu – he is doing fine
překážky – obstacles
hod oštěpem – javelin throw
fandíme (komu?) – we support sb.
stupně vítězů – podium
borec – stud, exceptional athlete

LEKCE 6 NA VÝLETĚ
On a trip

Cvičení 1
Odpovězte podle textu:

1. V jaké disciplíně závodí Pavel?  ...................................................................................................
2. Kolik si Pavel odnáší medailí?  ....................................................................................................
3. Jaké to jsou medaile?  ................................................................................................................
4. Jaká zvířata si Pavel a ostatní fotí v ZOO?  ..................................................................................
5. Jaké nosorožce chovají v ZOO?  ..................................................................................................
6. V jakém městě měl Pavel dnes závody? .....................................................................................
7. Kolikrát stál Pavel na stupních vítězů?  .......................................................................................
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1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád
Mužský rod

t
-i/-ové  živ
-y      než -ů -ům -y -i/-ové živ

-y      než
-ech/-cích*živ

-ech než. -y

Mužský rod 
m

-i/-ové živ
-e      než -ů -ům -e -i/-ové živ

-e      než -ích -i

Ženský rod
-y -souhl. -ám -y -y -ách -ami
-e -í/-ic** -ím -e -e -ích -emi
-i -í -em/-ím*** -i -i -ech/-ích*** -mi

Střední rod

-a (města, 
mláďata) -souhl. -ům -a -a -ech -y

-e -í -ím -e -e -ích -i
-í -í -ím -í -í -ích -ími

*končí-li slovo rodu M živ. v jedn. č. -ek, je v 6. pádě -cích
**končí-li slovo rodu Ž -ice, má ve 2. p. mn. č. zakončení -ic

*** myši, vši: k myším, ke vším; o myších, o vších

MUŽSKÝ ROD
1.pád pán – páni hrad – hrady muž – muži stroj – stroje
2.pád dárek od pánů daleko od hradů dárek od mužů daleko od strojů
3.pád dárek pánům jdeme k hradům dárek mužům jdeme ke strojům
4.pád vidím pány vidím hrady vidím muže vidím stroje
5.pád „Páni! Pánové!“ „Mé milé hrady!“ „Pojďme, muži!“ „I vy stroje!“
6.pád mluvíme o pánech mluvíme o hradech mluvíme o mužích mluvíme o strojích
7.pád fotíme se s pány fotíme se s hrady fotíme se s muži fotíme se se stroji

ŽENSKÝ ROD
1.pád žena – ženy růže – růže píseň – písně možnost – možnosti
2.pád dárek od žen vůně růží tóny písní bez možností
3.pád dárek ženám vodu růžím hudba k písním vzhledem k možnostem
4.pád vidím ženy vidím růže slyším písně zkus všechny možnosti
5.pád „Milé ženy!“ „Vy krásné růže!“ „Vy krásné písně!“ „Vy mnohé možnosti!“
6.pád mluvíme o ženách mluvíme o růžích mluvíme o písních vím o možnostech
7.pád s našimi ženami s krásnými růžemi žijeme písněmi s tvými možnostmi

STŘEDNÍ ROD
1.pád město – města moře – moře kuře – kuřata podkroví – podkroví
2.pád blízko měst blízko moří bez kuřat do podkroví
3.pád k městům k mořím zrní kuřatům k podkrovím
4.pád vidím města vidím moře vidím kuřata projdu všechna podkroví
5.pád „Milá města!“ „Vy krásná moře!“ „Vy malá kuřata!“ „Vy má podkroví!“
6.pád čte o městech vypráví o mořích mluví o kuřatech píše o podkrovích
7.pád s našimi městy s krásnými moři s malými kuřaty domy s podkrovími

Cvičení 2
Čtěte tabulky a doplňujte pádové otázky.

Příklad:  Dárek od koho, čeho?  Od pánů.

Poznámka:
Rod M živ. má v 1. pádě mn. č. 
vždy -i. Proto se tvrdé hlásky 
mění na měkké: kapr – kapři; 
kluk – kluci; hroch – hroši atd.

MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

Gramatika:
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Pamatujte! Podstatná jména rodu ženského zakončená na -ice nemají ve 2. pádě mn. č. koncov-
ku: hodně ulic, slepic, sklenic, silnic, nemocnic, vesnic, popelnic atd.

Cvičení 3
Doplňte podle příkladu. Pozor na tvrdé a měkké typy. 

To je               lev.  Vidíš toho lva?  Vidím dva lvy.  Co víš o lvech?

1. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

2. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

3. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

4. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

5. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

6. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

7. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

8. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

9. To je               .  Vidíš toho ..................?  Vidím dva ..................  Co víš o ....................?

Cvičení 4
Doplňte podle příkladu:

To je                 žirafa. Vidíš tu žirafu? Vidím dvě žirafy. Co víš o žirafách?

1. To je               .  Vidíš tu ..................?  Vidím dvě .................. Co víš o ....................?

2. To je               .  Vidíš tu ..................?  Vidím dvě .................. Co víš o ....................?

3. To je               .  Vidíš tu ..................?  Vidím dvě .................. Co víš o ....................?

4. To je               .  Vidíš tu ..................?  Vidím dvě .................. Co víš o ....................?

5. To je               .  Vidíš tu ..................? Vidím dvě .................. Co víš o ....................?

Pamatujte!
 4.p.      6.p.
t mužský rod živ. v množném čísle:    -y        -ech (-ek  -cích)
m mužský rod živ. v množném čísle:   -e        -ích
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Pozor na dvojice slov:

stěžovat si = žalovat na někoho/něco  x  ztěžovat = dělat těžkým, složitým
(Kamarádka si na tebe stěžuje.)   (Sníh na silnicích ztěžuje dopravu.)
správa = vedení, úřad   x  zpráva = novinka
(Celní správa má své předpisy.)   (Mám pro vás skvělou zprávu!)

Cvičení 10
Doplňte předpony (směr dolů a z povrchu pryč):

1. Díky správnému stravování Jana __hodila osm kilogramů. 2. Vítr __hodil ze stromů posled-
ní listí. 3. Včera jsem __padl ze schodů. 4. Jeho představy se __esunuly jak domeček z karet. 
5. Divoké husy __letěly k rybníku. 6. To mi __padl kámen ze srdce! 7. Žába __kočila do rybníka. 
8. __koč do obchodu, prosím. 9. Je teplo, __vlékni si bundu. 10. Plakát, co jsme včera nalepili, 
někdo __trhl. 11. Všechny zprávy jsem __mazal. 12. Abychom to __hrnuli, představení bylo výs-
tižné, i když ne úplně profesionální.

Cvičení 11
Doplňte předpony (směr dohromady, ke středu, na jedno místo):

1. Všichni se __hromáždili před kostelem. 2. Poradu __volali na desátou (hodinu). 3. Všechna 
jablka se __cvrkla. 4. Má pěknou __bírku známek. 5. Na podzim __bíráme houby. 6. Chtěla by 
se __kamarádit. 7. Můžu se __vézt s vámi? 8. __lepíš mi draka? 9. Celé __hromáždění tleskalo.

Cvičení 12
Doplňte předpony (směr vzhůru a změna stavu nebo dokončení děje):

1. Letadlo __létlo. 2. Úspěch v práci byl pro ně __pruhou. 3. Musíš se __chopit. 4. Kdy už koneč-
ně __moudříš? 5. Svou práci musíte __dokonalit. 6. Listí se __barvilo dočervena. 7. Když se sty-
dí, __červená. 8. Chceme si dnešní večer něčím __pestřit. 9. Velikonoce jsou svátkem __kříšení.  
10. __hlédli jsme zajímavé představení.

Cvičení 13
Vyberte podle smyslu správný výraz:  *)

1. Musíme směnit/změnit peníze ve směnárně.
2. Počasí by se mělo brzy směnit/změnit.
3. Neustále mu stěžovali/ztěžovali pracovní podmínky.
4. Nerad bych slyšel, aby si na tebe lidé stěžovali/ztěžovali.
5. Konečně po dlouhé době dobrá správa/zpráva!
6. Domovní správa/zpráva se rozhodla přistoupit k rekonstrukci domu.
7. „Hurá!“ svolali/zvolali všichni shromáždění.
8. Poradu pracovníků jsme svolali/zvolali na desátou hodinu.

*) „Vyberte správný výraz“
můžeme formulovat také
„Nehodící se škrtněte“, což
se často objevuje ve
formulářích a dotaznících.
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zajdeš
zajdu si
zajdi
zajdeme si

D3: Nahraďte zvýrazněná slova slovesem zajít/zajít si:

1. Skočím si ještě na oběd.
2. Zastav se za ním ve tři odpoledne.
3. Vyrazíme si do kina?
4. Zaběhneš mi do obchodu pro dvě housky?

D2: Přeložte:

1. Maminka se stará o svého malého syna.  ...................................................................................
2. Mám ráda pohádku o Popelce.  ..................................................................................................
3. Musíme doufat v dobrý konec.  ..................................................................................................
4. Sejdeme se s Pavlem v restauraci.  .............................................................................................
5. Zveme vás k nám na návštěvu!  ..................................................................................................
6. Mohu si zajít na toaletu (na záchod)?  ........................................................................................
7. Jsem na návštěvě u své sestry.  ...................................................................................................

krabička je ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

DOMÁCÍ ÚKOLY

D1: Říkejte, kde jsou krabičky. Používejte předložky vedle, na, pod, nad, za atd.
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Slovní zásoba:
jsme pro – we are in (something)
vrba – willow tree
drželi spolu krok – kept pace with
podél – along
podle mě – according to me

LEKCE 8 VYMÝŠLÍME PŘÍBĚH
We make up a story

Cvičení 2
Vyhledejte v příběhu slovesa v minulém čase:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Cvičení 1
Vyhledejte v příběhu předložky s druhým pádem:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Alena říká, že moje neteř Elinka neumí pády.
Eva studuje pedagogiku. Má nápad. „Když pojedeme 

za tvou sestrou na návštěvu,
Tomáši,“ říká Eva, „pojďte, vymyslíme pro Elinku pří-

běh, kde bude samý druhý pád.“
Jsme pro.
A tady je náš příběh. Jsou v něm i jiné pády, samo-

zřejmě, ale druhý pád vévodí!

NA NÁVŠTĚVĚ U BABIČKY

Během NÁVŠTĚVY u BABIČKY se Elinka a Tomáš pro-
cházeli okolo RYBNÍKA. Kromě ELINKY a TOMÁŠE tam ni-
kdo nebyl. Když šli kolem staré VRBY, Elinka řekla: „Dáme 
si závody, ano? Tady od té staré VRBY až do VESNICE.“

„Ale kudy?“ zeptal se Tomáš. „Podél CESTY nebo 
podél LESA?“

„Podle MĚ bude lepší, když poběžíme podél LESA,“ 
rozhodla Elinka.

Bez dalších ŘEČÍ se postavili vedle SEBE, Elinka řekla: 
„Připravit ke startu, pozor, teď!“ a běželi. Dlouho spo-
lu drželi krok, ale u babiččiny ZAHRADY Elinka Tomáše 
předběhla a brzy byla u babiččina DOMKU.

„Vyhrála jsi,“ řekl Tomáš, když také doběhl do CÍLE.

Co myslíte, bude se Elince náš příběh líbit?
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1. a 2. osoba jednotného a množného čísla používá v minulém čase tvaru slovesa BÝT,
abychom věděli, o kom je řeč. Je to proto, že české věty mohou být bez podmětu:
 říkám – říkal jsem  říkáme – říkali jsme
 říkáš – říkal jsi  říkáte – říkali jste

Dále se minulý čas tvoří jednoduše: od infinitivu odebereme koncovku -t a nahradíme ji
koncovkou -l. To je pro mužský rod v jednotném čísle. U ženského rodu přidáme -a, tj. -la,
u středního -o, tj. -lo. V množném čísle má mužský rod životný koncovku -li, mužský rod
neživotný a ženský rod -ly a střední rod -la.

Často dochází ke zkrácení samohlásky před koncovkou, např. spát – spal, psát – psal,
žít – žil, mýt – myl, být – byl apod.
Není to tak ale vždy, např. plát – plál, hřát – hřál apod.
Někdy dochází k úpravě slova: mít – měl, jíst – jedl, hníst – hnětl, chtít – chtěl, jít – šel,
číst – četl apod.

M        Ž         S M živ. M než./Ž S
1. os. spal, spala, spalo jsem spali, spaly, spala jsme
 2. os. spal, spala, spalo jsi spali, spaly, spala jste
3. os. spal, spala, spalo – spali, spaly, spala –

Pamatujte!
Stejně jako u zvratného „se“ nebo „si“ dáváme pomocné sloveso „jsme“, „jsi“, „jsme“, „jste“ 
na druhé místo ve větě. „Se“ a „si“ pak přijde za pomocné sloveso, např. smáli jsme se, četl 
jsem si. „Pomocné“ sloveso říkáme proto, aby nám pomohlo poznat, o kom se mluví .

Příklad:
Byl jsem doma. Já jsem byl doma. Včera jsem byl doma. Včera večer jsem byl doma.
Četl jsem knihu. Já jsem četl knihu. Včera jsem četl knihu. Včera večer jsem četl knihu.
Psal jsi dopis? Ty jsi psal ten dopis? Včera jsi psal dopis? Včera večer jsi psal dopis?
Čekali jsme na vás. My jsme na vás čekali. Včera jsme na vás čekali. Včera večer jsme na vás čekali.
Šli jste domů? Vy jste šli domů? Hned po divadle jste šli domů? Včera večer hned po divadle jste 
šli domů?

Co uděláme v případě, že mluvíme o mužích, ženách i mláďatech najednou? Bude na konci -i, 
-y nebo -a?

Pamatujte! 
Mužský rod má vždy přednost před ženským, ženský před středním!
To znamená, že i kdyby šel jeden Tomáš a sto dvacet Elinek, bude se koncovka řídit
podle Tomáše, tj. –i. (Tomáš, Elinka, Alena, Eva i Hanka šli do kina.)

Stejně tak když půjde jen jedna husa a s ní sto housat, bude se koncovka řídit podle husy, tj. –y. 
(Husa a housata šly na procházku.)
Není-li podmět vyjádřen a můžeme si za něj dosadit „my všichni“ nebo „oni všichni“, tedy i muž 
nebo muži, bude na konci –i. (Byli jsme na výletě. Hráli Mozarta.)

MINULÝ ČAS – PAST TENSE

Gramatika:
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Pamatujte!
U 2. osoby jednotného čísla zvratných sloves zkracujeme:
 učil ses   učil jsi se
 vzpomněl sis  vzpomněl jsi si

Ostatní osoby zůstávají plné: učil jsem se, učil se, učili jsme se, učili jste se, učili se

Cvičení 4
Převeďte do minulého času:
Příklad: Dneska jedu do Prahy.  Včera jsem jel do Prahy.

 1.  Dneska mám volný den.  Včera .....................................................................
 2.  Dneska je krásně.   Včera .....................................................................
 3.  Dneska jdeme do kina.  Včera .....................................................................
 4.  Dneska koupím dům.  Včera .....................................................................
 5.  Dneska je Eva doma.  Včera .....................................................................
 6.  Dneska prší.   Včera .....................................................................
 7.  Dneska hrajeme fotbal.  Včera .....................................................................
 8.  Plánujete dneska výlet?  Včera .....................................................................
 9.  Naši sousedi jsou v Praze.  Včera .....................................................................
 10.  Letos mám úspěšný rok. Vloni .....................................................................
11. Letos se mu všechno daří.  Vloni .....................................................................
12. Letos budu maturovat.  Vloni .....................................................................
13. Letos bude Petr maturovat.  Vloni .....................................................................
14. Letos budeme maturovat.  Vloni .....................................................................
15. Letos budou maturovat.  Vloni .....................................................................

Cvičení 3
Kdyby příběh vyprávěl Tomáš, vypadal by takto. Najděte a vypište všechny změny:

NA NÁVŠTĚVĚ U BABIČKY
Během návštěvy u babičky jsme se s Elinkou procházeli okolo rybníka. Kromě mě a Elinky
tam nikdo nebyl. Když jsme šli kolem staré vrby, Elinka řekla: „Dáme si závody, ano? Tady
od té staré vrby až do vesnice.“
„Ale kudy?“ zeptal jsem se. „Podél cesty nebo podél lesa?“
„Podle mě bude lepší, když poběžíme podél lesa,“ rozhodla Elinka.
Bez dalších řečí jsme se postavili vedle sebe, Elinka řekla: „Připravit ke startu, pozor, teď!“
a běželi jsme. Dlouho jsme spolu drželi krok, ale u babiččiny zahrady mě Elinka předběhla
a brzy byla u babiččina domku.
„Vyhrála jsi,“ řekl jsem, když jsem také doběhl do cíle.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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Cvičení 5
Pavlovi se psaní příběhů pro Elinku zalíbilo. Napsal o Tomášovi a Elince ještě pokračování.
Tentokrát se 4. pádem. Najděte v textu všechna slova ve 4. pádě. Vypište je i s předložkami:

Když se Tomáš a Elinka blížili k babiččině domku, vyběhl proti nim sousedův pes. Naštěstí sou-
sedka právě vyšla před dům. „Reku,“ zavolala na psa. Elinka i Tomáš byli mimo nebezpečí. 
Sousedka se rozhlížela, kam se Tomáš s Elinkou schovali. Tomáš vylezl na strom a Elinka utekla 
za plot.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

pokračování – continuation
plot – fence

Cvičení 7
Převeďte do minulého času:

 1. Jsem doma.   ...........................................................................................  
 2.  Přijdeme tam včas.   ...........................................................................................
 3.  Kam to dám?   ..........................................................................................? 
 4.  Letím do Norska.   ...........................................................................................
 5.  Jdu na nádraží.   ...........................................................................................  
 6.  Sedím na židli.   ...........................................................................................
 7.  Pracuju i v sobotu.   ...........................................................................................  
 8.  V září pouštíme draky.   ...........................................................................................  
 9.  V úterý Eva nepřijde.   ...........................................................................................
10.  Jsem hodně zaměstnaný.   ...........................................................................................  
11.  Mám hodně práce.   ...........................................................................................  
12.  Hrají Mozartovy opery.   ...........................................................................................
13.  Hrajete Mozartovy opery?   ...........................................................................................  
14.  Jdu nakoupit.   ...........................................................................................

Cvičení 6
Přepište Pavlův text, jako kdyby ho o sobě a Elince vyprávěl Tomáš:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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rozčilovat se – to fuss about (something) , get angered 
lanovka – ski lift
fronta – line (of people)
nezlobit se - not to be angry with (someone)

Cvičení 8
Převyprávějte krátké skeče v minulém čase:

A)
 1. A pak se jí ptám.  ......................................................................................................................
 2. A ona odpovídá.  ......................................................................................................................
 3. Nevěřím však jejím slovům, neboť ji dobře znám.  ..................................................................
 4. Rozčiluje se, když to vidí.  .........................................................................................................

B)
 1.  V zimě jedeme na hory.  ...........................................................................................................
 2.  Sbalíme batohy a sedáme do auta.  .........................................................................................
 3.  Sněží, špatně se jede. ...............................................................................................................
 4.  Přijíždíme k lanovce a vidíme všude plno lidí. ..........................................................................
 5.  Musíme vystát dlouhou frontu.  ...............................................................................................
 6.  Ale sníh je skvělý.  .....................................................................................................................
 7.  Dobře si zalyžujeme.  ................................................................................................................
 8.  A pak už je tma.  .....................................................................................
 9.  Jsme unavení.  ........................................................................................
10. Tváře máme červené. .............................................................................
11. Zajdeme si ještě na čaj.  ..........................................................................
12. A jedeme zase domů. .............................................................................

C)
 1.  Mám dost času. ........................................................................................................................
 2.  Jdu se projít po Karlově mostě. ................................................................................................
 3.  Potkávám Moniku.  ...................................................................................................................
 4.  Mám radost.  ............................................................................................................................
 5.  Zajdeme spolu na kávu. ............................................................................................................
 6.  Povídáme si a pak ji doprovázím na metro.  .............................................................................
 7.  A už je šest hodin a já volám na taxi.  .......................................................................................
 8.  Jedu do divadla.  .......................................................................................................................
 9.  Mám minutku zpoždění, Jana už na mě čeká.  .........................................................................
10. Ale nezlobí se na mě.  ...............................................................................................................
11. Představení se nám líbí.  ...........................................................................................................
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Cvičení 9
Upravte věty tak, aby byly správně česky:
1. Já musel jsem jít do obchodu. 2. Píšu jsem vám dopis. 3. Včera večer proč nešla jsi s námi?  
4. Kam dal jsem ty klíče? 5. Jsme přišli pozdě do divadla. 6. Doufám jsem, že přijdete. 7. Běželi 
podél jsme lesa. 8. Přijdeme jsme okolo deváté večer. 9. Na nádraží snědli jsme párek v rohlíku. 
10. Dneska naučili jsme se novou písničku. 11. Dříve mluvili jsme ne dobře česky. 12. Vy byli včera 
večer doma? 13. My byli v Praze. 14. Počkám jsem na ni. 15. Vy viděli jste ten film? 16. O prázd-
ninách byli jsme u moře. 17. Jsi šel do kina?

Cvičení 10
Upravte text, aby byl správně česky:
 1.  Minulý týden mně nebýt dobře.  ...........................................................................................
 2.  Bolet mě ucho a hlava.  ..........................................................................................................
 3.  Mít rýmu. ...............................................................................................................................
 4.  Potom se přidat i kašel.  .........................................................................................................
 5.  Muset ležet v posteli.  ............................................................................................................
 6.  Nemoci jít do divadla ani na koncert.  ....................................................................................
 7.  V divadle dávat Shakespeara, já se moc těšit.  .......................................................................
 8.  Ve Filharmonii hrát Dvořáka.  .................................................................................................
 9.  Chtít lístky vrátit, ale nejít to.  ................................................................................................
10. Muset lístky prodat.  ..............................................................................................................
11. Kamarádka naštěstí být zdravá, mít čas a chtít jít do divadla.  ...............................................
   ...............................................................................................................................................
12. Lístky na Dvořáka já nakonec prodat kolegyni v práci.  ..........................................................
13. Ona být ráda, říkat, že to být moc hezký zážitek.  ..................................................................
14. Pak se já konečně uzdravit.  ...................................................................................................

Cvičení 11
Doplňte věty podle své fantazie:
Před čtrnácti dny  .........................................................................................................................
V minulém roce  ...........................................................................................................................
Předevčírem  ................................................................................................................................
Před měsícem  ..............................................................................................................................
Minulý týden  ...............................................................................................................................
Minulou středu  ............................................................................................................................
Před rokem  ..................................................................................................................................
Předloni  .......................................................................................................................................
Minulou zimu  ..............................................................................................................................
V loňském roce  ............................................................................................................................
V minulém století  ........................................................................................................................
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V dávných dobách  .......................................................................................................................
Před mnoha lety  ..........................................................................................................................
Dávno předtím, než jsem tě poznal,  ............................................................................................
Ještě dříve, než .............................................................................................................................

Pamatujte! Při vykání, oslovujeme-li jednoho člověka, končí sloveso u mužského rodu
na -l, u ženského na -la.

Příklad:  Pane kolego, byl jste včera na poradě?
 Paní kolegyně, nezapomněla jste na poradu?

Cvičení 13
Přečtěte si ukázku z knihy Malý princ, kterou napsal Antoine de Saint-Exupéry:

…Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Tu se mi jednou 
před šesti lety v poušti na Sahaře porouchal motor. Něco se v něm polámalo. A poněvadž jsem 
neměl s sebou mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to 
pro mne otázka života nebo smrti.

Měl jsem pitnou vodu sotva na týden.
První večer jsem tedy usnul v písku, na tisíc mil od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem opuš-

těnější než trosečník na voru uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé pře-
kvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek:

„Prosím pěkně… nakresli mi beránka…“
„Cože?“
„Nakresli mi beránka…“
Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Dobře jsem si protřel oči. Pozorně jsem se podíval 

a spatřil jsem prazvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel...

Cvičení 12
Převeďte do vykání:
Příklad:  Pavlo, byla jsi včera doma?  Pavlo, byla jste včera doma?

 1.  Jiří, ve kterém poschodí jsi bydlel? ...........................................................................................
 2.  Odevzdala jsi už svou žádost?  ..................................................................................................
 3.  Už ses byla podívat na novou výstavu?  ...................................................................................
 4.  Večeřel jsi? ...............................................................................................................................
 5.  Navštívil jsi své přátele?  ...........................................................................................................
 6.  Koupil sis nové džíny?  ..............................................................................................................
 7.  Máš čas, Natašo?  .....................................................................................................................
 8.  Opravil jsi ten počítač, Jakube?  ...............................................................................................
 9.  Mluvil jsi s panem ředitelem?  .................................................................................................
10. Chtěl ses mě na něco zeptat, Jindřichu?  ..................................................................................
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SHRNUTÍ

šel, šla, šlo
jsem

šli, šly, šla
jsme

jsi jste
------ ------

Zvratná slovesa: umyl jsem se, umyl ses, umyl se, umyli jsme se, umyli jste se, umyli se

DOMÁCÍ ÚKOLY

D1: Dovyprávějte příběhy:

D2: Vyprávějte, jaké zážitky jste měli a) v létě, b) v zimě.

a)   ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b)  ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

a) „Loni v zimě jsem byla v Alpách,“ říká Hanka. „ .............................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................................... “

b) „Poprvé jsem letěl letadlem,“ říká Pavel, „když .............................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................................... “

c) „Když jsem byl v Moskvě,“ vypráví Petr,  ........................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................................... “

d) „V létě jsem byla u moře,“ vypráví Eva. „  ......................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................................... “
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Nedá se říct, že bychom se přímo pohádali, ale k jisté výměně názorů 
došlo. 

To bylo tak.
Pavel s Hankou dělali autoškolu. Pavel zkoušky úspěšně zvládnul, Hanka ne. 

Zazmatkovala na křižovatce.
Přišli za mnou, abych jim půjčil auto. „Půjčil bys nám auto, Tomáši?“ zeptali se.
„Chtěl bych se s Hankou projet, aby si nacvičila obtížnější křižovatky,“ vysvětloval Pavel.
„Jasně. Ale raději bych jel s vámi,“ řekl jsem.
„A my bychom byli radši, kdybys s námi nejel,“ řekl Pavel.
„Cože?“ Byl jsem překvapený. „Proč byste chtěli, abych s vámi nejel?“
„Abys s námi neztrácel čas,“ řekla Hanka. „Aby ses mohl učit. Zítra máš zkoušku.“
„To je nesmysl. Učil jsem se včera celý den. Mám času dost. Rád bych se podíval, jak řídíš. 

Mohli bychom zajet na cvičiště. A navíc – co kdyby...“
„Žádné co by, kdyby,“ skočil mi Pavel do řeči. „Mohl bys nám to auto půjčit, nebo ne?“ zeptal 

se zostra.
Chvilku bylo ticho.
Situaci zachránila Hanka: „Víš, Tomáši, byla bych klidnější, kdyby jel jen Pavel. Před tebou 

bych měla trému.“
Nenašel jsem sílu, abych Hanku přesvědčoval, že bych ji rozhodně při jízdě neznervózňoval.
„Když myslíš,“ řekl jsem smířlivě. „Kdybych náhodou nebyl doma, až se vrátíte, nechte si klíč-

ky u sebe.“
„Díky, Tome,“ řekli. „A neměj strach, že bychom ti to auto nevrátili v pořádku.“
Opravdu by Hanka přede mnou měla trému? Nebo že by v tom bylo něco jiného?
Možná bychom si měli připomenout pravidla!

Slovní zásoba:
výměna názorů – change opinion
zazmatkovat – to blunder
nacvičit – practice
cvičiště – training area/field
mít trému – have a stage fright
znervózňovat –  to make sb. nervous
smířlivě – consiliatously

LEKCE 13 CO BY, KDYBY
What if

Cvičení 1
Vyhledejte a vypište tvary pomocného slovesa být v podmiňovacím způsobu:

bychom, ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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 BY  ABY  KDYBY  + sloveso v minulém čase
(já)  BYCH  ABYCH  KDYBYCH  měl, měla, mělo
(ty)  BYS  ABYS  KDYBYS  šel, šla, šlo
(on, ona, ono)  BY  ABY  KDYBY  věděl, věděla, vědělo
(my)  BYCHOM  ABYCHOM  KDYBYCHOM  jeli, jely, jela
(vy)  BYSTE  ABYSTE  KDYBYSTE  spali, spaly, spala
(oni, ony, ona)  BY  ABY  KDYBY  chtěli, chtěly, chtěla
     apod.
Všimněte si 1. osoby: bych – bychom
V hovoru často slyšíte „bysme“. Můžete tak mluvit, ale při psaní vždy užívejte „bychom“.

Všimněte si také tvaru „byste“. Nikdy se nepíše by jste, aby jste, kdyby jste. Když to někde
uvidíte, je to chyba!

Pamatujte! Ve 2. osobě jedn. čísla u zvratných sloves opět zkracujeme:
by sis, by ses, aby sis, aby ses, kdyby sis, kdyby ses

Cvičení 3
Určete osobu:
Příklad:  zpívali bychom  my  vstávali by  oni

1. spali byste  ……………….  8. psali bychom dopis  ……………….
2. pracoval bys  ……………….  9. jedl bys  ……………….

Pomůcka:
“Kdyby sis oči vyplakala“ je písnička z muzikálu Starci na chmelu. Můžete si ji najít a poslechnout na internetu.

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB PŘÍTOMNÝ – CONDITIONAL TENSE

Gramatika:

Cvičení 2
Přepište text do 2. osoby jednotného čísla (bys, abys, kdybys):

Chodím do školy, abych se něco naučil. Proč bych se neučil? Učím se, abych byl chytřejší. A kdy-
bych byl chytřejší, měl bych víc znalostí. A kdybych měl víc znalostí, šel bych na univerzitu a byl 
by ze mne například lékař nebo architekt. Kdybych se ale neučil, tak bych nic neuměl. A kdybych 
nic neuměl, nemohl bych dělat zajímavou práci. Proto se budu víc učit, abych mohl něčím být.

Chodíš do školy, aby ses něco naučil.  ............................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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3. četla by knihy  ……………….  10. měli byste  ……………….
4. mohl by  ……………….  11. dívali by se na televizi  ……………….
5. byli by doma  ……………….  12. studovali bychom  ……………….
6. odpočívali by  ……………….  13. koupili byste dům  ……………….
7. viděla bys ……………….  14. chtěli byste  ……………….

Cvičení 5
Dopište věty podle své fantazie:

Byl bych rád, kdybys  ......................................................................................................................
Byli bychom rádi, kdybyste  ............................................................................................................
Byla bych radši, kdyby ....................................................................................................................
Eva by byla ráda, kdybys  ................................................................................................................
Udělal bys mi radost, kdybys  .........................................................................................................
Chtěli byste, aby  .......................................................................................................................... ?
Chtěli byste, abych  ....................................................................................................................... ?
Byli byste raději, kdybychom  ....................................................................................................... ?
Opravdu byste byli rádi, kdyby  .................................................................................................... ?
Šel bych s tebou, kdybych  ..............................................................................................................

Cvičení 4
Tomášovi příhoda s Hankou a Pavlem vrtala hlavou. (Tomas‘ episode with Hanka spun Pavel’s 
head.) Když se večer sešel s Petrem, celý příběh mu převyprávěl. Doplňte vynechaná
místa:

Přišli za mnou Pavel a Hanka. Nedá se říct, že ………… se přímo pohádali, ale k jisté výměně názorů 
došlo. Chtěli, ………… jim půjčil auto. „Půjčil ………… nám auto, Tomáši?“ zeptali se. „Chtěl ………… 
se s Hankou projet, ………… si nacvičila obtížnější křižovatky,“ vysvětloval Pavel. „Jasně. Ale raději 
………… jel s vámi,“ řekl jsem. „A my ………… byli radši, ………… s námi nejel,“ řekl Pavel. Byl jsem 
překvapený. „Proč ………… chtěli, ………… s vámi nejel?“ ptal jsem se. „………… s námi neztrácel 
čas,“ řekla Hanka. „………… mohl učit.“ „To je nesmysl. Mám času dost. Rád ………… se podíval, jak 
řídíš. Mohli ………… zajet na cvičiště. A navíc – co kdyby...“ „Žádné co …………, kdyby,“ skočil mi 
Pavel do řeči. „Mohl ………… nám to auto půjčit, nebo ne?“ zeptal se zostra. Chvilku bylo ticho. 
Situaci zachránila Hanka: „Víš, Tomáši, byla ………… klidnější, ………… jel jen Pavel. Před tebou 
………… měla trému.“ Nenašel jsem sílu, ………… Hanku přesvědčoval, že ………… ji rozhodně při 
jízdě neznervózňoval.
„Co si o tom myslíš, Petře? Opravdu ………… Hanka přede mnou měla trému? Nebo že ………… 
v tom bylo něco jiného?“ 
„Myslím si,“ řekl Petr, „že ……….. si měli připomenout pravidla!“
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Cvičení 6
Prohlédněte si dopravní značky a vysvětlete jejich význam:

A 1a
Zatáčka vpravo

A 1b
Zatáčka vlevo

A 2a
Dvojitá zatáčka

první vpravo

A 2b
Dvojitá zatáčka

první vlevo

A 3
Křižovatka

A 4
Pozor,

kruhový objezd

A 5a
Nebezpečné

klesání

A 5b
Nebezpečné

stoupání

A 6a
Zúžená vozovka
(z obou stran)

A 6b
Zúžená vozovka
(z jedné strany)

A 7a
Nerovnost

vozovky

A 7b
Pozor,

zpomalovací práh

A 8
Nebezpečí 

smyku

A 9
Provoz

v obou směrech

A 10
Světelné
signály

A 11
Pozor, přechod

pro chodce

A 12
Děti

A 13
Zvířata

A 14
Zvěř

A 15
Práce

A 16
Boční vítr

A 17
Odlétající štěrk

A 18
Padající kamení

A 19
Cyklisté

A 20
Letadla

A 21
Tunel

A 22
Jiné nebezbečí

A 23
Kolona

A 24
Náledí

A 25
Tramvaj

A 26
Mlha

A 27
Nehoda

A 28
Nebezpečná

krajnice

A 29
Železniční přejezd

se závorami

A 30
Železniční přejezd

bez závor

P 1
Křižovatka s vedlejší 
pozemní komunikací

P 2
Hlavní pozemní

komunikace

P 3
Konec hlavní

pozemní komunikace

P 4
Dej přednost

v jízdě! 

P 6
Stůj, dej přednost

v jízdě! 

P 5
Dej přednost

v jízdě tramvají!

A 31a
Návěstní deska

(240 m)

A 31b
Návěstní deska

(160 m)

A 31c
Návěstní deska

(80 m)

A 32a
Výstražný kříž pro
železniční přejezd

jednokolejný

A 32b
Výstražný kříž pro
železniční přejezd

vícekolejný

A 33
Pohyblivý most

BLANSKO

SVITAVY BRNO
43 43

379

500 m
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Cvičení 7
Diskutujte o tom,

a) proč je potřeba znát a dodržovat dopravní předpisy
b) jsou-li pozemní komunikace v ČR kvalitní a dostatečně bezpečné
c) proč se platí mýtné
d) jezdíte-li raději po silnicích 1. třídy, po silnicích 2. třídy nebo po dálnicích

Cvičení 8
a) Zkuste podle obrázků určit, jaké profese si Tomáš a jeho kamarádi vybrali.
b) Řekněte, co která profese obnáší.
c) Kdyby se Pavel zeptal vás, co byste odpověděli? Čím byste chtěli být vy, kdybyste si mohli 
vybrat úplně bez omezení?

Hanka

Eva Tomáš

Petr Pavel

Co by, kdyby – profese
Večer jsme se sešli v kavárně.
Pavel se nás zeptal: „Řekněte, čím byste chtěli být, kdybyste si mohli vybrat
profesi úplně bez omezení?“

Všichni jsme se zamysleli a pak jsme se navzájem překvapovali odpověďmi.
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Vláček projížděl Gočárovou třídou. „Právě v této části města vidíte domy, které byly postave-
ny začátkem minulého století a vztahují se k tomuto období. A jsme na pěší zóně. Tady je Masa-
rykovo náměstí. Prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik a filozof. V roce 1918 se 
stal prvním československým prezidentem. Toto náměstí nese jeho jméno.“

Vláček dále směřoval kolem Českého rozhlasu, na což jsem také upozornil, přes most k hra-
deckým terasám.

„Do poloviny 19. století sloužilo město jako vojenská pevnost. Hradby z pravé strany, to jsou 
pozůstatky pevnosti, jež byla zrušena po debaklu v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Tím se 
doslova uvolnil prostor pro zlatou éru královéhradecké architektury na začátku 20. století, ze 
které si především díky stavbám Gočára a Kotěry město odneslo označení ´salón republiky´,“ po-
kračoval jsem v přednášce.  „Vjíždíme na Malé náměstí, kde nás čeká spousta zajímavého.“

Vláček nám přibrzdil a my jsme se rozhlíželi kolem, jako bychom to tu viděli poprvé.
„Hradec Králové občas nazývají učebnicí architektury. Ve městě najdete snad všechny ar-

chitektonické slohy. Malé náměstí a vedlejší Velké náměstí jsou toho krásným důkazem. Malé 
náměstí, dříve také zvané Husovo, je ze všech stran ohraničeno bloky historických domů. Blok 
domů na jižní straně je doplněn podloubím. Západní straně náměstí dominuje bývalá hradecká 
radnice, před níž byl umístěn bronzový plastický model Hradce Králové z dob, kdy byl vojenskou 
pevností. Uprostřed náměstí se nachází kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého. Tím končím, 
protože je za 5 minut jedna, a prý máme rezervovaný oběd. Nechci vás umořit hlady.“

Přímo před restaurací U Knihomola vláček zastavil. Poděkovali jsme řidiči a vešli jsme dovnitř. 
Bylo tam docela hodně lidí, ale stoleček s tabulkou RESERVÉ na nás čekal.

„Mám hlad jako vlk,“ řekl Pavel.
„Také umírám hlady,“ řekla Hanka.
„Já mám spíš žízeň, ale něco na zub také neodmítnu,“ přidala se Eva.
Usadili jsme se ke stolu a servírka už nesla jídelní lístek.
„Tady výborně vaří, já se tak těším na jídlo! Dám si nějakou specialitu,“ mnul si ruce Pavel. „Až 

se najím, hned se mi bude lépe vyprávět. Asi jsem na řadě, viď, Tomáši?“
„Ještě ne. Ještě budu chvíli pokračovat já, když dovolíš. Příležitost vyprávět o Velkém náměstí 

si nenechám ujít,“ řekl jsem mu.
„Jste moc hodní a mně se velmi líbí vaše město i vaše parta. Děkuju vám,“ usmála se Marjana.
„Počkej, jsme v půlce. Až uvidíš naši univerzitu, to teprve budeš koukat,“ řekly holky a zvěda-

vě se dívaly na Pavlovu příbuznou.
Marjana zvedla obočí: „Jsou všechny stejné. Co může být zvláštního na univerzitě? No, 

uvidíme.“
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Úkoly pro tuto část textu:

1. Snažte se plynule přečíst text a přeložte jej do své mateřštiny.

2. Odpovězte na otázky:

a) Proč se Hradec Králové nazývá věnným městem? Jaká věnná města znáte?
b) Vyprávějte, co jste se dozvěděli o Hradci Králové.
c) Proč se přátelé rozhodli Pavlovi pomoci? Co si o tom myslíte?

3. Toto cvičení pro vás bude užitečné. Přečtěte si je a opakujte. Zapamatujte si poslední větu
a napište ji.

… město  … moje město  … moje rodné město  … toto je moje rodné město  Toto
je moje rodné město, Hradec Králové.
… park  … starý park  … starý park se rozléhá  … starý městský park se rozléhá  …
Starý městský park se rozléhá u soutoku.  Starý městský park se rozléhá u soutoku
dvou řek.
… chtěli jsme  … chtěli jsme společně  … chtěli jsme společně jít  večer jsme chtěli
společně jít  Večer jsme chtěli společně jít do divadla.

Podle vzoru rozšiřujte slovní spojení, až z toho bude věta:
… rodina  , … přátelé , … chodíme , … potkáváme se 

4. Prodlužte řady slov podle témat. Kdo vymyslí více slov? Napište je.

Město: budovy,  ..............................................................................................................................

Profese: řidič,  .................................................................................................................................

Odpočinek: les,  ..............................................................................................................................

Rodina: matka,  ...............................................................................................................................

Doprava: trolejbus,  ........................................................................................................................

Studium: škola,  ..............................................................................................................................

Sport: atletika,  ...............................................................................................................................

Kultura: kino,  .................................................................................................................................
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IV. Věnné město – Hradec Králové

ČÁST TŘETÍ
Po obědě jsme vyrazili na prohlídku Velkého ná-

městí. Měl jsem připraveno vyprávění o tomto nádher-
ném místě a o jednotlivých domech na náměstí. Každý 
dům má svou historii. Bylo mi potěšením vyprávět pro 
své přátele, navíc jsem viděl v jejich očích opravdovou 
a upřímnou zvědavost. Bavilo mě to. Vyprávěl jsem 
o historických domech, o nejzajímavějších místech 
na náměstí a o katedrále svatého Ducha, která se nalézá 
v severní části Velkého náměstí, hned vedle Bílé věže.

„Katedrála patří mezi nejvýznamnější památky měs-
ta. Historie této stavby sahá až do 14. století. Stavba 
byla iniciována Eliškou Rejčkou. Slyšeli jste jméno Eliš-
ka Rejčka? Kdo to byl? Ano, přesně tak, byla vdovou 
po králi Václavu II. Katedrála je 56 metrů dlouhá, 25 metrů široká a 33 metry vysoká. Ve věžích 
jsou umístěny 4 zvony, nejstarší z nich, Michal, byl zhotoven a zavěšen roku 1480 a nejmladší 
z nich, Klement, je z roku 1510. Katedrála je jedinečná nejen svou architekturou, ale i tím, že 
se dochovala jako jediný středověký gotický kostel v celém městě i předměstí, neboť výstavba 
vojenské pevnosti si v 18. století vyžádala velké stavební úpravy. Renesanční Bílá věž je nejvyšší 
dominantou města, měří 72 metry. Z jejích ochozů se návštěvníkům otevírá jedinečný pohled 
nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor. A z dlouholetého 
spánku se uvnitř Bílé věže probudil i třetí největší zvon v České republice, Augustin, který byl 
slavnostně znovu vysvěcen 28. srpna 2008. Bílou věž lze mimořádně navštívit v noci na nočních 
prohlídkách nebo prožít svítání nad Hradcem Králové s bohatou snídaní, či se dokonce účastnit 
zvonění na zvon Augustin. A teď, jestli nemáte otázky, předávám slovo Pavlovi.“

Pavel se usmál, bylo vidět, že už se nemůže dočkat.
„Rád převezmu štafetu. Navrhuji pokračovat směrem k ´Ementálu´ a k univerzitě,“ řekl.
„Cože, vy tady máte nějakou sýrárnu? Co je to ́ Ementál´ a jak je spojený s univerzitou?“ divila 

se Marjana.
„Dobrá otázka. ´Ementál´, tak se mezi lid-

mi říká naší studijní a vědecké knihovně. Vy-
padá totiž doopravdy jako kus sýra. Je to mo-
derní, technicky vybavená budova. Mně se 
tam moc líbí a rád tam studuju. A když už jsme 
u toho školství, tak musím říct něco o tom, 
co máme tady v Hradci Králové. Je tady asi 
10 mateřských škol, něco přes 20 základních 
škol, 4 gymnázia a přibližně 15 středních škol. 
Hradec Králové je univerzitní město. Sídlí tady 
Univerzita Hradec Králové, některé fakulty 
Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Je to 
tedy studentské město a studuje tady i spous-
ta cizinců z různých států Evropy, Asie, Ameri-
ky, Afriky a Austrálie.“ 

„Jsou tady studenti z východní Evropy?“ ptala se Marjana.
„Ano, jsou. Některé znám osobně,“ odpověděl náš průvodce. „Nenašel jsem žádné přesné 

počty, ale v roce 2011 se do studia na univerzitě hlásilo 14 tisíc zahraničních studentů.“




