Lekce 2: Seznamujeme se
1. V kanceláři
2. V menze
3. Ve škole
4. Kontaktní informace: telefon, e-mail
5. Důležité výrazy a fráze
6. Test
1. V kanceláři
T_02_1 Šárka Němečková pracuje jako manažerka na univerzitě. Alex Martinson je nový učitel.
Učí angličtinu. Poslouchejte. Co je/není pravda?
T means that we want the text to be seen if the students want to. The text can "jump" out" and be both
heard and read at the same time.
A middle aged couple, man and woman,
in an office, shaking hands, formal
business clothes
Šárka je z Anglie.
Alex je z České republiky.
Šárka je manažerka.
Alex je učitel.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

GRAMATIKA:
1. Porovnejte: Česká republika (nominativ) x Jsem z České republiky. (genitiv). Po prepozici z (a
mnoha dalších) se používá genitiv. Více o použití genitivu najdete zde. GG 7. 2 Tabulku genitivu sg.
najdete zde. GG 7. 2. 1
2. Výběrový přehled zemí, národností a jazyků najdete zde. GG 12
02_1 Co říká Šárka? Doplňte dialog. Pak kontrolujte poslechem.
Na shledanou.
Jsem manažerka.
Odkud jste? A co děláte?
Dobrý den.

Těší mě. Já jsem Šárka Němečková.
Jsem z České republiky.

Alex: Dobrý den.
Šárka: Dobrý den.
Alex:Já jsem Alex Martinson.
Šárka: Těší mě. Já jsem Šárka Němečková.
Alex: Těší mě.
Šárka: Odkud jste?
Alex: Jsem z Anglie. A vy?
Šárka: Jsem z České republiky. A co děláte?
Alex: Jsem učitel. A vy?
Šárka: Jsem manažerka.
...
Alex: Promiňte, už musím jít. Na shledanou.
Šárka: Na shledanou.
VÝSLOVNOST: Pokud po znělé předložce následuje slovo začínající na samohlásku, vyslovuje se
tato souhláska jako neznělá, například: z Anglie [sanglije]. Více o výslovnosti najdete zde. GG 2
Co říkají Šárka a Alex? Spojte věty a reakce.
Dobrý den. –

Jsem učitel.

Dobrý den.
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Těší mě. –
Odkud jste?
Co děláte?
Na shledanou.

Těší mě.
Jsem z Anglie.
Dobrý den.
Na shledanou.

Těší mě.
Jsem z Anglie.
Jsem učitel.
Na shledanou.

Doplňte.
Těší

den

musím shledanou

Odkud

Promiňte

jsem

Co

1. Dobrý den
2. Já jsem Šárka Němečková.
3. Těší mě.
4. Odkud jste?
5. Co děláte?
6. Na shledanou.
7. Promiňte, už musím jít.
02_2 Poslouchejte. Vyberte, co slyšíte.
02_2_1 Dobr ý/y den.
02_2_2 J a/á jsem Šárka Němečková.
02_2_3 Odkud jst e/é?
02_2_4 Jsem z Česk e/é republik y/ý.
02_2_5 Tě/te ší mě.
02_2_6 A co dě/de láte?
02_2_7 Jsem u c/č itel.
02_2_8 Na shledan ou/au.
02_2_9 Promi ň/n te.
02_2_10 Už mu z/s ím jít.

2. V menze
02_3 Abdul a Oxana studují v České republice. Jsou v menze a obědvají. Poslouchejte.
Doplňte dialog.
ahoj

studentka
student

náhoda

A young couple, man and woman
sitting in a university canteen, eating
and drinking.
The are wearing informal clothes
(T shirts, jeans).
Abdul is Arabic.

Oxana

z Ukrajiny

Abdul

z Libanonu

Abdul: Ahoj, já jsem Abdul.
Oxana: Ahoj, já jsem Oxana.
Abdul: Odkud jsi?
Oxana: Jsem z Ukrajiny. A ty?
Abdul: Jsem z Libanonu. A co děláš?
Oxana: Jsem studentka. Studuju medicínu. A ty?
Abdul: Jsem taky student a taky studuju medicínu.
Oxana: To je zajímavé! To je náhoda.
...
Oxana: Promiň, už musím jít. Tak ahoj.
Abdul: Čau.

Co je typické pro formální a neformální dialog? Doplňte.
Ahoj./Čau.

A co děláš?

Formální dialog:
Dobrý den.
Odkud jste?
A co děláte?
A vy?

Ahoj./Čau.

A ty?

Odkud jsi?

Neformální dialog:
Ahoj./Čau.
Odkud jsi?
A co děláš?
A ty?
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Ahoj./Čau.

Na shledanou.

VŠIMNĚTE SI: Čeština rozlišuje formální oslovení, takzvané vykání, a neformální oslovení, takzvané
tykání.
Porovnejte:
Odkud jste? x Odkud jsi?
A vy? x A ty?
Více o formálním a neformálním oslovení najdete zde. GG 5. 2
02_4 Poslouchejte a opakujte.
The same pictures as
you can see in Čeština
expres 1, page 8,
exercise 3.

02_4_1 já

02_4_2 ty

02_4_6 my

02_4_7 vy (formální singulár
+ plurál)

02_4_3 on

02_4_4 ona

02_4_5
ono/to

02_4_8 oni

GRAMATIKA: Osobní zájmena jsou: já, ty, on, ona, ono/to, my, vy, oni. Více o osobních zájmenech
najdete zde. GG 16. 1
02_5 Doplňte do tabulky konjugaci slovesa být (pozitivní a negativní formy). Pak kontrolujte
poslechem.
jste

nejsi

já
ty
on, ona, to
my
vy
oni

jsem

jsi

nejste
02_5_1
jsem
jsi / kolokviální jseš
je
jsme
jste
jsou

02_5_2
nejsem
nejsi
NENÍ (!)
nejsme
nejste
nejsou

GRAMATIKA: Všechna slovesa v češtině se konjugují. Více o konjugaci sloves najdete zde. GG 5. 2
Sloveso být má nepravidelnou konjugaci, viz zde. GG 20.
Napište věty jako negativní.
They will need Czech letters here.
1. Jsem z Libanonu. – Nejsem z Libanonu.
2. Abdul je učitel. – Abdul není učitel.
3. Jsi studentka? – Nejsi studentka?
4. Šárka a Alex jsou studenti. – Šárka a Alex nejsou studenti.
5. Oxana je z České republiky. – Oxana není z České republiky.
6. Jste z Anglie? – Nejste z Anglie?
GRAMATIKA: Negativní tvary sloves se tvoří přidáním prefixu ne-, například jsem – nejsem. Jedinou
výjimkou je dvojice je x není.
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Procvičujte konjugaci slovesa být.
1. (já) jsem/jsi student.
2. (ty) je/jsi studentka?
3. (my) jsme/jsem z Libanonu.
4. Šárka je/jsi z Anglie.
5. (vy) jste/jsme z Ukrajiny?
6. Abdul jsem/je z Libanonu?
02_6 Doplňte do tabulky konjugaci slovesa dělat (pozitivní a negativní formy). Pak kontrolujte
poslechem.
neděláte

děláš

já
ty
on, ona, to
my
vy
oni

děláte

neděláš

02_6_1
dělám
děláš
dělá
děláme
děláte
dělají

02_6_2
nedělám
neděláš
nedělá
neděláme
neděláte
nedělají

GRAMATIKA: Sloveso dělat je první ze čtyř modelů slovesné konjugace, je to tzv. Á model. Více o
modelech slovesné konjugace najdete zde. GG 20
02_7 Poslouchejte. Vyberte správné slovo.
02_7_1 Odkud jste?
jsi

jsme

jste

02_7_2 Co děláš?
děláš

děláme

dělá

02_7_3 Jsme z Ukrajiny.
Jsem

Je

Jsme

02_7_4 Je z Libanonu.
Je

Jsem

Jsi

02_7_5 Co děláte?
děláme

dělám

děláte

3. Ve škole
02_9 Pan profesor Horálek a studenti Abdul a Galina jsou první den ve škole. Poslouchejte.
Vyberte, co je správně.
Three people, standing. The elderly
professor is in the back, in the front
two young people, a man and a
woman. Abdul is Arabic, Galina is
from Russia. The professor points
at the woman, as if introducing her.

Student: Dobrý den, pane profesore!
Pan profesor: Dobrý den, Abdule. Jak se máte?
Student: Dobře, děkuju.
Pan profesor: To je nová studentka, Galina Ostapova z Ruska.
Student: Já jsem Abdul.
Studentka: Já jsem Galina. Můžeme si tykat, Abdule?
Student: Ano, určitě.
Studentka: Au! Moje noha!
Student: Promiň!
Studentka: To nic. To je v pohodě.

Abdul je
Materiály vytvořené v rámci projektu CZKey - Online Platform for Learning Medical Czech, který byl realizován za finanční
podpory Evropské unie. Určeno k nekomerčním účelům.

manažer

profesor

student

studentka

manažerka

Galina je
profesorka

GRAMATIKA: V názvech povolání čeština rozlišuje mužské a ženské formy, například manažer –
manažerka, profesor – profesorka atd. Více zde. GG 11
VŠIMNĚTE SI: Při formálním oslovení používáme výrazy pan, paní a slečna ve vokativu: pane! paní!
slečno! Vyučující ve škole se oslovují:
Na základní škole: Pane učiteli! Paní učitelko!
Na střední škole: Pane profesore! Paní profesorko!
Na vysoké škole: Pane doktore! Paní doktorko! Pane docente! Paní docentko! Pane profesore! Paní
profesorko!
Více o použití vokativu zde. GG 7. 5 Tabulku vokativu singuláru najdete zde. GG 7. 5. 1
02_10 Poslouchejte a opakujte.
02_10_1 Jak se máte? Jak se máš?
A man, smiling face,
thumb up

A man, neutral face

A man, sad face
thumb down

02_10_2 Dobře.

02_10_3 Ujde to.

02_10_4 Špatně.

VŠIMNĚTE SI: Otázka Jak se máte? (formální) a Jak se máš? (neformální) se nikdy nepokládá při
prvním setkání, ale jenom tehdy, když už se lidé znají. Odpověď na ni může být pozitivní, neutrální,
nebo negativní.
02_11 Poslouchejte. Doplňte dě, tě, ně nebo mě.
02_11_1 Já jsem Abdul, těší mě.
02_11_2 Co děláte? – Jsem manažer.
02_11_3 Já jsem Šárka Němečková.
02_11_4 Jak se máte?– Dobře, děkuju.
02_11_5 Můžeme si tykat? – Ano, určitě.
02_11_6 To je v pohodě.
02_11_7 Co děláš? – Jsem student.
Více o výslovnosti najdete zde. GG 2
02_12 Seřaďte věty. Pak kontrolujte poslechem.
02_12_1 Jak se máte?
máte

?

Jak

se

02_12_2 To je nová studentka.
.

studentka

To

nová

je

02_12_3 Já jsem Abdul.
jsem

.

Abdul

Já
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02_12_4 Můžeme si tykat?
Můžeme

tykat

?

si

02_12_5 To je v pohodě.
pohodě

.

To

v

je

4. Kontaktní informace: telefon, e-mail
02_13 Poslouchejte. Doplňte k číslům.
sedm

čtyři

jedna
dva

šest

osm

nula

tři

devět

pět

deset

0

1

2

3

4

5

nula

jedna

dva

tři

čtyři

pět

6

7

8

9

10

šest

sedm

osm

devět

deset

VŠIMNĚTE SI: Pozor na výslovnost: sedm [sedum], osm [osum]
GRAMATIKA: Číslovky jeden/jeden, jedna, jedno a dva/dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského,
ženského a středního rodu. Více o gramatickém rodu a jeho roli v jazyce najdete zde. GG 6. 1
02_14 Poslouchejte. Vyberte, co je správně.
3–4
10 – 9
5–6
7–8
2–9
02_15 Poslouchejte. Doplňte číslo, které slyšíte.
7

9

8

5

0

2

6

4

3

10

1

02_16 Martin Altman a Mildred Musoke jsou manažeři. Pracují v jedné firmě. Budou
spolupracovat na projektu. Poslouchejte. Vyberte, co je správně.
A couple, man and woman, in an
office,
shaking hands, formal business
clothes. The woman is African.
The have cell-phones in their
hands.

Martin: Dobrý den, paní Musoke.
Mildred: Dobrý den, pane Altmane. Zítra začíná projekt, že?
Martin: Ano. Prosím vás, jaký máte telefon?
Mildred: Moment... To je problém. Kde mám mobil? Aha, tady! Takže
608 172 835 / 609 712 836. A vy?
Martin: Já mám telefon 456 921 003/456 924 003. A jaký máte e-mail?
Mildred: mildred.musoke@gmail.com/mildred.musoke@centrum.com.
A vy?
Martin: martin_altman@yahoo.com/altman@yahoo.com. Děkuju!
Mildred: Já taky děkuju.

VŠIMNĚTE SI: Symboly v e-mailu čteme takto:
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@ zavináč

. tečka
cz [cézet]
_ podtržítko
02_17 Poslouchejte. Doplňte čísla a e-maily na vizitkách.
MUDR. Petr Horáček
ortopedie
Jihlavská 117
635 00 Brno

MUDR. Alena Frýbortová
gynekologie
Koperníkova 25
301 00 Plzeň

telefon: 608 327 561

telefon: 234 716 492

e-mail: petr.horacek@seznam.cz

e-mail: frybortova_alena@medicentrum.cz

Jaromíra Fialová
diplomovaná zdravotní sestra
Jakubiskova 15
500 02 Hradec Králové

MUDR. Jakub Mařák
fyzioterapie, chiropraxe, masáže
Janského 12
152 00 Praha 5

telefon: 603 328 216
e-mail: jaromira_fialova@volny.cz

telefon: 739 281 558
e-mail: jakub.marak@centrum.cz

5. Důležité výrazy a fráze
Dobře.
A ty?
A vy?
Ano, určitě.
Co děláte/děláš?
Já jsem...
Jak se máte/máš?
Jaký máte/máš e-mail?
Jaký máte/máš telefon?
Jsem učitel.
Jsem učitelka.
Jsem z/ze...
Můžeme si tykat?
Na shledanou.
Odkud jste/jsi?
Studuju medicínu.
Špatně.
Těší mě.
To je náhoda.
To je v pohodě.
To je zajímavé!
Ujde to.

6. Test
Spojte části vět.
Těší
Jak se
Můžeme si

medicínu.
zajímavé.
tykat?

mě.
máte?
tykat?
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mě.
z Anglie.
máte?

Jsem
Studuju
To je

z Anglie.
medicínu.
zajímavé.

Označte jako formální (F) nebo neformální (NF).
Odkud jsi? NF
Co děláte? F
Jak se máš? NF
A vy? F
Jak se máte? F
Odkud jste? F
Co děláš? NF
A ty? NF
Doplňte osobní zájmena a konjugaci sloves být a dělat.
vy

děláš
jsem

děláte

ty

oni

ona

je

jste

já

DĚLAT
dělám
děláš
dělá
děláme
děláte
dělají

BÝT
jsem
jsi
je
jsme
jste
jsou

já
ty
on, ona, to
my
vy
oni

jsi

Kdo je to? Doplňte písmena.
The pictures should differ in age and clothes (e. g. a student should be young, a professor eldlerly,
a manager formally dressed, a teacher can have a blackboard behind him or her). However, the
picture is not the main clue here, it´s the spelling bellow.

male teacher

female student

male manager

female teacher

_č___l
učitel

s____n__a
student

m _ _ a ž _r
manažer

_č___l__
učitelka

female professor

male student

male professor

female manager

p__f___r__
profesorka

s_____t
student

p____s_r
profesor

m _ _ _ ž_ r _ _
manažerka

Jak čteme symboly v e-mailu? Doplňte.
.

_

@

cz

.

zavináč
tečka

cz
_

cézet
podtržítko

@

Napište telefonní číslo.
Například: Jana Moravcová má telefon (sedm sedm sedm dva šest tři osm nula pět) – 777 263 805.
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Zdeněk Čermák má telefon (šest nula osm čtyři dva tři pět tři sedm) 608 423 537.
Kateřina Fiřtová má telefon (sedm sedm čtyři nula pět šest jedna devět pět) 774 056 195.
Václav Kolínský má telefon (dva pět jedna pět pět osm sedm devět nula) 251 558 790.
Lucie Maštěrová má telefon (šest nula dva devět jedna tři osm šest čtyři) 602 913 864.
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