Klíč ke cvičením
Lekce 1–25
Lekce 1
Gramatika
1.4.1
Jak, Dobrý, Dobrý, Těší, máš/máte, Na, den/večer, Jak se, se, máte/jmenujete.
1.4.2 a)
Ahoj, jsem, jméno, ty, se jmenuješ, jsem, jméno, mě.
1.4.2 b)
Dobrý, Dobrý den, jsem, jméno, vy, se jmenujete, Těší, jsem, jméno, Jak, jméno, Děkuju, vy, se máte, jméno,
Děkuju, dobře.
1.4.2 c)
jméno, jméno, se máš, děkuju, ty, se máš, děkuju, dobře.
1.4.3
2G, 3B, 4F, 5E, 6CH, 7C, 8H, 9D

Lekce 2
Gramatika
2.5.1 a)
2.5.1 b)
2.5.1 c)
2.5.2
2.5.3
2.5.4 a)
2.5.4 b)
2.5.4 c)
2.5.5 a)
2.5.5 b)
2.5.5 c)
2.5.5 d)
2.5.5 e)
2.5.5 f )
Shrnutí
2.6.1
2.6.3
2.6.4
2.6.5

Jsi, Jsi, Jsi, Jsi, Jsi;
Jsi, jsem; Jsi, jsem; Jsi, jsem; Jsi, jsem; Jsi, jsem; Jsi, jsem;
Je, to je; Je to je; Je, to je; Je, to je; Je, to je; Je, to je.
Ona, Já, On, ty, Já, On, Vy.
Příklady možných řešení: Já nejsem Roman, já jsem David. Ty nejsi Olga, ty jsi Alice. Ona není Nataša, ona
je Jana. On není Boris, on je Filip. Já nejsem Hana, já jsem Marie. Ty nejsi Michal, ty jsi Marek.
Jsi, jsem, ty, Ali, jsem;
to, je, to;
Je, Ano, je.
nejsem, jsem;
Jsi/Nejsi, nejsem, Já;
Jsi/nejsi, nejsem, On/To;
Jsi/nejsi, nejsem, Ona/To;
Je/Není, není, je;
Je/Není, není, To je.
to, je, Ahoj, Těší, Já, mě, Jak, Dobře, dobře.
Dobrý, jmenujete, jsem, vy, mě, Já, máte, pane, Jak, dobře, není.
Ano, jsem. Těší mě. Jak se máš? Děkuju, dobře.
Dobrý den. Jak se jmenujete? Těší mě. Já jsem Roman Novotný. Dobře. A vy, paní Abuladze? Jak se máte?
Ne, není. To je pan Forman.
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Lekce 3
Gramatika
3.4.1 a)
3.4.1 b)
3.4.4 a)
3.4.4 b)
3.4.4 c)
3.4.4 d)
3.4.4 e)
3.4.4 f )
3.4.4 g)
3.4.4 h)
Shrnutí
3.5.1
3.5.2
3.5.4 a)

3.5.4 b)

3.5.5

je; jsi, Jsem; je; jsi; je; jsi, jsem, je; je; jsem;
není; nejsi; není; nejsem; není; není; nejsi, nejsem; není; nejsem.
Odkud, z, z.
Odkud, Já jsem, z.
je, z, odkud je, je.
pan, paní.
jsem, mě, Já, Odkud, ty, Já.
nejsem, Jak, Jsem.
z, nejsem, Jmenuju.
Jste, nejsem, odkud, vy, Těší mě.
Jmenuju, mě, Já, Těší, Odkud, z, jsi, jsem, Jak, máš, dobře.
Dobrý, jsem, paní, Já, Těší, Odkud, z, jste, z, máte, Na shledanou.
M: Já jsem Mai./Já se jmenuju Mai.
M: Jsem z Vietnamu. A ty? Odkud jsi?
M: Děkuju, dobře. A jak se máš ty, Armene?
M: Ahoj.
D: Dobrý den. Já jsem Dana Nováková.
D: Těší mě, pane Lisenko. Odkud jste?
D: Ano, jsem z České republiky. Jsem učitelka.
D: Dobře, děkuju. A jak se máte vy, pane Lisenko?
D: Na shledanou.
2C, 3B, 4G, 5F, 6D, 7CH, 8E, 9H.

Lekce 4
Gramatika
4.3.1
2 slovník, 3 kniha, 4 stůl, 5 okno, 6 pokoj, 7 pero, 8 televize, 9 nádraží, 10 postel, 11 mýdlo, 12 počítač,
13 slunce, 14 lampa, 15 restaurace, 16 židle, 17 mapa, 18 sešit
4.3.2
M: pas, slovník, pokoj, počítač, stůl, sešit;
F: židle, postel, kniha, lampa, restaurace, mapa, televize;
N: okno, nádraží, mýdlo, slunce, pero.
Shrnutí
4.4.1

Ahoj; jsem; Těší; se; Odkud; z; Jsem z; máš; dobře; Jak; Co; to; není.
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Lekce 5
Gramatika
5.4.2
Příklady možných spojení: ten malý stůl, to zelené pero, to žluté slunce, ta velká mapa, ta veselá učitelka, to
černé auto, to nové umývadlo, ten malý sešit, ten dobrý počítač, ten špatný slovník, ta velká kancelář, ten
červený pas, ta česká kniha, ten smutný student, ta hnědá židle, ta hezká doktorka, to bílé mýdlo.
5.4.3
1. To je nová doktorka. 2. To je červené auto. 3. To je česká mapa. 4. To je veselá učitelka. 5. To je malý sešit. 6. To je zelený pas. 7. To je starý počítač. 8. To je bílé umývadlo. 9. To je velká kancelář. 10. To je modré
mýdlo. 11. To je hnědý stůl. 12. To je nová židle. 13. To je černé pivo. 14. To je mladá žena.
5.4.4
1. Jaká je lampa? 2. Jaká je studentka? 3. Jaké je umývadlo? 4. Jaké je pero? 5. Jaký je student? 6. Jaký je
učitel? 7. Jaký je počítač? 8. Jaká je televize? 9. Jaké je pivo? 10. Jaký je slovník? 11. Jaká je mapa? 12. Jaký je
sešit? 13. Jaké je mýdlo? 14. Jaké je auto? 15. Jaké je město? 16. Jaká je Olga? 17. Jaké je náměstí?
5.4.6
Je ten slovník dobrý? Ne, není dobrý. Je špatný.
Je to rádio staré? Ne, není staré. Je nové.
Je ten sešit velký? Ne, není velký. Je malý.
Je to město malé? Ne, není malé. Je velké.
Je to auto bílé? Ne, není bílé. Je černé.
Je ten sešit nový? Ne, není nový. Je starý.
Je to okno velké? Ne, není. Je malé.
Je to pero staré? Ne, není. Je nové.
Je to rádio špatné? Ne, není. Je dobré.
Je ten doktor veselý? Ne, není. Je smutný.
Shrnutí
5.5.5

1. Odkud jsi? 2. Jak se jmenuješ? 3. Kdo jsi? 4. Jak se máš? 5. Co je to? 6. Kdo je to? 7. Jaká je učitelka?
8. Co máš? 9. Jaké auto máš? 10. Jsi Čech? 11. Jsi Češka? 12. Jaké je pero? 13. Jak se jmenujete?
14. Jaký je doktor?
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Lekce 6
Gramatika
6.4.1
mám, máš, má, má, máte; vím, víš, ví, ví, víte; vidím, vidíš, vidí, vidí, vidíte; znám, znáš, zná, zná, znáte; píšu,
píšeš, píše, píšete; čtu, čteš, čte, čtete.
6.4.2 a)
Mám ten slovník, sešit, papír, stůl, pas, pokoj, počítač.
6.4.2 b)
Znám toho učitele, doktora, studenta, muže.
6.4.2 c)
Mám tu knihu, mapu, lampu, televizi, židli, postel, kancelář.
6.4.2 d)
Vidím tu učitelku, studentku, ženu, lampu, knihu, restauraci, postel.
6.4.2 e)
Mám to auto, pero, mýdlo, pivo, umývadlo, rádio.
6.4.2 f )
Vidím to auto, nádraží, město, slunce, okno.
6.4.2 g)
Píšu to cvičení, tu knihu, ten dopis.
6.4.2 h)
Čtu tu knihu, ten slovník, to cvičení.
6.4.3 a)
Příklady vět: Mám to pero. Mám tu postel. Znám tu učitelku. Znám toho doktora. Mám ten sešit. Vidím
ten pas. Vidím toho učitele. Vidím tu televizi.
6.4.3 b)
Příklady odpovědí: Mám tu lampu. Vidím to město. Znám ten slovník. Vidím toho učitele.
6.4.4 b)
Znám toho policistu. Znám toho doktora. Znám tu doktorku. Znám toho psychologa. Znám tu psycholožku. Znám toho učitele. Znám tu učitelku. Znám toho kuchaře. Znám tu kuchařku. Znám toho právníka. Znám tu právničku. Mám kamaráda. Mám kamarádku.
6.4.4 c)
Příklady odpovědí: Vidím třídu. Mám slovník. Znám restauraci. Mám tašku. Student má pokoj. Učitelka
má pero. Znám doktora. Znám policistu. Nataša zná učitele. Učitel zná studenta.
Shrnutí
6.5.3 a)

6.5.3 b)

6.5.4

N: Ahoj, jak se máš, Rame?
N: Nic moc. Rame, víš, kde je třída?
N: A znáš učitele?
N: Já neznám učitele. Ale znám doktorku. Je hezká a veselá.
N: To je taška. Mám tašku. Tam mám knihu, sešit, slovník a pero.
K: Dobrý den, pane Abuladze. Jak se máte?
K: Dobře, děkuju. Pane Abuladze, máte tady pokoj?
K: Ano, mám. Pokoj je malý, ale hezký.
K: Mám tam postel, stůl, židli, lampu a rádio.
K: Ano, vidím. Kdo je to?
Kde je taška? 2. Koho tam vidíte? 3. Máte velký pokoj? 4. Odkud je učitel? 5. Znáte toho muže?
6. Máš mapu? 7. Máš tu knihu? 8. Znáš tu doktorku? 9. Koho znáš? 10. Co je ve třídě? 11. Kdo je ve třídě?
12. Jaké je máš pivo? 13. Co máš? 14. Vidíš toho muže? 15. Vidíte tu ženu tam vzadu? 16. Čtete dobrou knihu?
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Lekce 7
Text
7.2.1

7.2.2
7.2.3
Dialog
7.3.1
6.4.2 a)
6.4.2 b)
6.4.2 c)
6.4.2 d)
6.4.2 e)
6.4.2 f )

Ta rodina je velká. 2. Maminka je zdravotní sestra. 3. Ne, není. 4. Ano, má dva bratry. 5. Sarah je v domácnosti. 6. Ano, má sestru Elu a sestru Moniku. 7. Ela chodí do školy. 8. Monika není vdaná. 9. Mají hezký
dům. 10. Bydlí tam babička. 11. Chybí mi moje rodina. 12. Hasan myslí na rodiče, sestry, bratry a kamarády. 13. Píše často dopis.
zdravotní sestra, tatínek, nezaměstnaný, bratr, úředník, v domácnosti, sestra, studentka, Monika, číšnice.
1. Mám, 2. je, 3. Pracuje, 4. je, 5. mám, 6. Jmenujou, 7. je, nepracuje; 8. Mají, 9. chodí, 10. žije, 11. Pracuje,
12. Není, 13. Máme, 14. Bydlí, 15. nežije.
tatínek, matka, bratr, manželka, strýc, dcera, dědeček, ženatý, svobodná, pracuje.
moje, velká,
moje, hezká, tatínek, pravdu,
moje, jmenuje, moc, sestru, žije, dělá, jako,
vdaná, přítele,
tvůj, ženatý, jeho, Mají, dceru, svobodný,
tvoje, nemáme, líto, náš.

Gramatika
7.5.1
jsme, máme, vidíme, známe, studujeme, děkujeme, pracujeme, žijeme, sedíme.
7.5.2
pracuju, pracuje, pracuje, pracujou, pracuješ, pracujeme, pracujete
sedíš, sedíme, sedí, sedíte, sedím, sedí
žijeme, žijou, žijete, žije, žiješ, žije
děláš, děláme, dělá, děláte, dělají
myslím, myslí, myslíme, myslíte, myslí
7.5.3 a)
moje/má, můj, můj, moje/má, moje/mé;
7.5.3 b)
tvůj, tvoje/tvé, tvůj, tvoje/tvá.
7.5.4
1. tvůj, můj, 2. tvoje, moje, 3. vaše, moje, 4. tvůj, můj, 5. tvoje, moje, 6. tvoje, moje, 7. tvoje, moje, 8. váš, můj.
7.5.5
Příklady možných řešení: 1. Můj, nový, 2. Tvoje, veselá, 3. Náš, dobrý, 4. Moje, hezká, 5. Vaše, mladá,
6. Jejich, hezká, 7. Naše, malá, 8. Tvůj, veselý.
7.5.6
jeho, její, jeho, její, jejich, jeho, její, její, jejich, jejich.
7.5.7
malé bratry, mladé doktory, staré muže, české učitele, dobré kamarády, staré dědečky.
7.5.8
mi, ti, mu, jim, nám, vám, jí, ti.
7.5.9
Na koho myslíš? Na koho myslíte? Na co myslíte? Na koho myslí? Na co/koho myslíš? Na co myslí? Na co
myslí?
Shrnutí
7.6.1

Pravda/Nepravda: 1.P, 2. P, 3. N, 4. P, 5. P, 6. P, 7. P, 8. P, 9. N, 10. P.
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Lekce 8
Text
8.2.1

Otázky
1. Ali je teď v České republice. 2. Bydlí ve středisku v Zastávce u Brna. 3. Učí se tady česky. 4. Ano, je.
5. Pracuje v ordinaci. 6. Je tam psycholog a právník. 7. Vaří v kuchyni. 8. Hrají si v dětském centru.
9. Chodí do školy. 10. Je tam šicí dílna. 11. Někdy hraje volejbal. 12. Chodí na procházku.

Gramatika
8.4.1 a)
dělám, děláš, dělá, děláme, dělají, dělá; bydlí, bydlím, bydlí, bydlíte; chodím, chodí, chodíš, chodíte; vaří,
vaříme, vaří, vaříš, vaříme.
8.4.1 b)
vy si hrajete, ty si hraješ, já a Tom si hrajeme, děti si hrajou
ty se učíš, vy se učíte, my se učíme, Nataša se učí, Boris se učí.
8.4.2
1. si hrajou, 2. je, 3. nepracuju, 4. bydlí, 5. Učíš se, 6. vaří, 7. Chodíme, 8. děláte, 9. vidíš, 10. chodí.
8.4.3
1. nemám, 2. bydlíte, 3. chodí, nechodím, 4. pracujou, 5. hrajou, 6. se učí, 7. si hrajou, 8. nevařím, 9. jíme.
8.4.4
Příklady možných řešení: 1. To je/Mám červené auto. 2. To je nová učitelka. Mám novou učitelku. 3. To je/
Mám modré pero. 4. To je hnědá židle. Mám hnědou židli. 5. To je bílá tabule. Mám bílou tabuli. 6. To je
starý doktor. Mám starého doktora. 7. To je/Mám dobrý počítač. 8. To je mladý právník. Mám mladého
právníka. 9. To je černá káva. Mám černou kávu. 10. To je/Mám malý slovník. 11. To je hezká psycholožka.
Mám hezkou psycholožku, 12. To je/Mám zelený sešit. 13. To je česká kniha. Mám českou knihu. 14. To
je/Mám velký pokoj. 15. To je žlutá lampa. Mám žlutou lampu.
8.4.5 a)
Jaký počítač máš? Jaké auto vidíš? Jaký hrnek máš? Jaký talíř máš? Jaké nádraží vidíš? Jaké město znáš?
Jaký papír máš?
8.4.5 b)
Jakou psycholožku znáš? Jakou restauraci vidíš? Jakou kávu máš? Jakou studentku vidíš? Jakou překladatelku znáš? Jakou postel máš? Jakou ženu vidíš?
8.4.5 c)
Jakého učitele máš? Jakého studenta znáš? Jakého kuchaře znáš? Jakého psychologa máš? Jakého doktora vidíš?
8.4.5 d)
Jakou knihu máš? Jakou kávu vaříš? Jaký pokoj máš? Jaké město znáš? Jaký pas máš? Jakou učitelku vidíš?
Jakého právníka znáš? Jaký slovník máš? Jakého muže vidíš?
8.4.6
1. Neznám ji. 2. Neznám ho. 3. Nevidím ji. 4. Neznám ji. 5. Neznám ho. 6. Nemám ho. 7. Neznám ji.
8. Nevidím ho.
8.4.8
1. neučím se anglicky. 2. nebydlím v Zastávce u Brna. 3. nehrajou si v dětském centru. 4. nepracuje v ordinaci. 5. nejsem z České republiky. 6. nechodím do školy. 7. nehraje volejbal. 8. nejíme v kuchyni.
8.4.9
1. na procházku, 2. oběd, 3. česky, 4. v ordinaci, 5. Jíme, 6. Děti, 7. Bydlím, 8. Znám, 9. děláš, 10. v kanceláři,
11. v kuchyni.
8.4.10
1. Co, 2. Co/Koho, 3. Co, 4. Kde, 5. Kdo, 6. Koho, 7. Kde, 8. Kam, 9. Kde/Co.
8.4.11
Příklady: 1. Co tady děláš? 2. Kam chodíš? 3. Kam chodí děti? 4. Kde pracuje doktorka? 5. Hraješ volejbal?
6. Bydlíš ve středisku? 7. Co má Alena? 8. Pracuješ tady? 9. Koho znáš? 10. Kde jíte?
Shrnutí
8.5.1
8.5.2
8.5.5
8.5.6

1. ho, 2. ho, 3. ho, 4. ho, 5. ji, 6. ji, 7, ji, 8, ji, 9, ho.
děláš/děláte, v, Bydlím, Učím, českou, českého, ordinaci, kanceláři, kuchyni, Jím, děti, v, chodí, školy, dílna,
Hraju, procházku.
1. Kde? 2. Kde? 3. Odkud? 4. Co? 5. Jak? 6. Kde? 7. Kde? 8. Kdo? 9. Co? 10. Kde? 11. Kam? 12. Kdo/Co?
13. Kde? 14. Kam? 15. Jak? 16. Koho? 17. Co? 18. Jakého? 19. co?
Ne, neznám ho. Ne, nevidím ji. Ne, nemám ho. Ne, nemám ho. Ne, neznám ji. Ne, nemám ji. Ne, neznám
ho. Ne, nevidím ho. Ne, nemám ho. Ne, neznám ji.
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Lekce 9
Dialogy
9.2.1 a)
9.2.1 b)
9.2.2

Promiňte, kde, je, Nerozumím, Mluvte, vzadu, Není zač.
Prosím, nalevo, Umím, česky, nalevo, Rozumím, vás, kostel, ho, vidím, mockrát.
Příklady: 1. cizinec, 2. Jste, 3. česky, 4. Umíte, 5. kde, 6. Víte, 7. Prosím, 8. vás, je, 9. Promiňte, 10. Není zač.

Gramatika
9.6.1
prodává, prodáváme, prodáváš, prodávají, prodáváte; rozumím, rozumějí, rozumíš, rozumíte, rozumí; mluví,
mluvím, mluvíte, mluví, mluvíme; umím, umíte, umějí, umíme, umí; vědí, ví, víme, vím, víš;
kupuješ, kupuje, kupujeme, kupuju, kupujou.
9.6.2
1. nerozumím, 2. kupujou, 3. neumí, 4. Víte/Víš, 5. mluvíme, 6. Nejsem, jsem, 7. prodávají.
9.6.3
M: banány, slovníky, chleby, rohlíky, sešity, hřebeny, krémy, pasy, dorty, pohledy
F: knihy, mapy, lampy, zmrzliny, cigarety
N. jablka, pera, mýdla, piva.
9.6.6
Chleby prodávají v potravinách. Cigarety prodávají v tabáku. Sešity prodávají v papírnictví. Dorty prodávají v cukrárně. Piva prodávají v potravinách. Mýdla prodávají v drogerii. Minerálky prodávají v potravinách. Hřebeny prodávají v drogerii. Mléka prodávají v potravinách. Kartáčky na zuby prodávají v drogerii.
Rohlíky prodávají v potravinách. Zubní pasty prodávají v drogerii. Jablka prodávají v ovoci a zelenině. Pera
prodávají v papírnictví. Pohledy prodávají v papírnictví/v tabáku. Krémy prodávají v drogerii.
Shrnutí
9.7.3
Text
9.8.1
9.8.2
9.8.3

1. Ano, znám ji. 2. Ne, nevidím ho. 3. Ano, prodávají ji. 4. Ne, nemám ji. 5. Ano, mám ho. 6. Ne, neznám
ho. 7. Ano, hraju ho. 8. Ano, kupuju ho.
Jsem, jmenuju se, Bydlím, je, kostel, mám, stůl, Nemám, znám, doktora, Neznám, kuchařku, učím, Mám,
Mám, kamaráda, kamarádku, z, hraju, nehraje, fotbal.
1. N, 2. P, 3. N, 4. P, 5. N, 6. N, 7. P, 8. P, 9. N, 10. P, 11. N, 12. N, 13. N, 14. P, 15. P.
1. Odkud jsi? 2. Jak se jmenuješ? 3. Kde bydlíš? 4. Jaké město je Zastávka? 5. Co je tam? 6. Co máš ve středisku? 7. Co máš v pokoji? 8. Co tam nemáš ? 9. Koho znáš ve středisku? 10. Koho neznáš ve středisku? 11. Co
je ve středisku? 12. Co tam děláš? 13. Jakého učitele máš? 14. Jak se jmenuje tvůj kamarád? 15. Jak se jmenuje
tvoje kamarádka? 16. Odkud je Olga? 17. Co hraje Olga? 18. Kdo nehraje volejbal? 19. Co hraje Wen?
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Lekce 10
Dialogy
10.2.4 a)
10.2.4 b)
10.2.4 c)
10.2.4 d)
10.2.4 e)
10.2.4 f )
10.2.4 g)
10.2.5 a)
10.2.5 b)
10.2.5 c)

problémy, žaludek, vás, recept, lékárně, nic.
Jaké, máte, Bolí, Svlékněte, Prohlédnu, Dám, dostanete, Neplatíte.
Jaké, máte, mi, vás, mě, mě, krku, vás, ústa, teplotu, vám, Léky, v, něco, nic.
Jaké máte, Není, bolí, Bolí, hlava, Bolí, v, Prohlédnu, Otevřete, Máte, Dám, dostanete, Platím, neplatíte.
zub, zub, bolí, Máte, plombu.
mě, Který, vás, kaz, Dám.
Bolí, mě, Který, bolí, máte, vám.
P: Dobrý den. Bolí mě žaludek. Děkuju, na shledanou.
Z: Dobrý den. Tady máte recept. Děkuju na shledanou.
P: Dobrý den. Není mi dobře. Bolí mě v krku. Ano, mám. Platím něco? Děkuju, na shledanou.

Gramatika
10.4.1
bolí, bolí, bolí, bolí; platím, platí, platíme, platí, platíte; dá; dají, dám, dáme; se svléknu, Svlékněte se, se
svléknou, se svlékneme; otevřete, otevře, otevřou, Otevřete!; dostaneme, dostanu, dostane, dostanou, dostaneš; prohlédneš, prohlédnete, prohlédne, prohlédnou, prohlédnu, prohlédneme.
10.4.2
1. dostanu, 2. dá, 3. dostaneš, 4. dám, 5. dostanete, 6. dáte, 7. dostane.
10.4.3 a) 1, mě, 2. ti, tě, 3. vás, 4. mi, 5. vás, 6. jí, 7. tě, ti, 8. mu, 9. mě, 10. tě, 11. vám, 12. ji, jí, 13. ho, mu.
10.4.3 b) 1. ho, 2. ji, 3. je, 4. ji, 5. ho, 6. mu, 7. ji, jí, 8. nás.
10.4.4
1. Který, 2. Jakou, 3. Který, 4. Které, 5. Jaké, 6. Jakého, 7. Který, 8. Jakou, 9. Která, 10. Která.
10.4.5 a) Příklady: 1. Jaké máte problémy? 2. Co vás bolí? 3. Který zub vás bolí? 4. Máte teplotu? 5. Svlékněte se. 6.
Prohlédnu vás. 7. Dám vám recept. 8. Máte tam kaz. 9. Léky dostanete v lékárně. 10. Dám vám plombu.
10.4.5 b) 1. Bolí mě žaludek. 2. Není mi dobře. 3. Platím léky? 4. Bolí mě zub.
Shrnutí
10.5.1

1.E, 2.C, 3.F, 4. D, 5.A.
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Lekce 11
Dialogy
11.2.1
11.2.2

přejete, bych, půlku, ještě, Dva, Kolik, korun, Vezmu, všechno, chtěla, je.
ujde, nic, přejete, stojí, za, levný, všechno, drobné, Bohužel.

Gramatika
11.4.1
Příklady: Chtěl bych/chtěla bych půlku chleba, 20 deka toho salámu, kilo brambor, jednu cibuli, půl kila
citronů, jeden rohlík, 3 dorty, 5 jablek, 3 ovocné jogurty….
11.4.2
Chtěl bych/Chtěla bych nějaký salám, nějakou zmrzlinu, nějaký sýr, nějaký čaj, nějaký dort,
nějaké minerálky, nějakou knihu, nějaký slovník.
11.4.3
jedno jablko, 2 jablka, 10 jablek; 4 švestky, kilo švestek; 3 brambory, 8 brambor, dvě kila brambor, několik
brambor; jedno vejce, dvě vejce, 10 vajec; jedno pivo, dvě piva, 5 piv, několik piv; 3 pomeranče, kilo pomerančů;
jeden párek, dva párky, 10 párků; dva jogurty, 6 jogurtů, 12 jogurtů; jedna cibule, 3 cibule, 6 cibulí, půl kila
cibule; jedna minerálka, několik minerálek, dvě minerálky, 5 minerálek.
11.4.4
1. čaje, Kupuju 50 gramů čaje. 2. mléka, Kupuju dvě mléka. 3. banánů, Kupuju šest banánů. 4. paprik,
Kupuju kilo paprik. 5. okurek, Kupuju 4 okurky. 6. jablek, Kupuju 10 jablek. 7. vajec, Kupuju 5 vajec.
8. párků, Kupuju 3 párky. 9. jogurtů, Kupuju 7 jogurtů. 10. cibule, Kupuju kilo cibule. 11. citronů, Kupuju
5 citronů. 12. brambor, Kupuju dvě kila brambor. 13. sešitů, Kupuju 7 sešitů. 14. sýra, Kupuju 30 deka sýra.
15. piv, Kupuju 9 piv. 16. salámu, Kupuju 15 deka salámu.
11.4.6
Vezmeš si ten černý čaj? Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme. Vezmeš si to černé pivo? Nevezmu si ho,
ale Irina si ho vezme. Vezmeš si ten bílý jogurt? Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme.Vezmeš si tu červenou papriku? Nevezmu si ji, ale Irina si ji vezme.Vezmeš si tu okurku? Nevezmu si ji, ale Irina si ji vezme.
Vezmeš si to mléko? Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme. Nevezmeš si ten žlutý banán? Nevezmu si ho,
ale Irina si ho vezme. Vezmeš si ten salám? Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme. Vezmeš si to vejce?
Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme. Vezmeš si ten sýr? Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme. Vezmeš si
ten džem? Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme. Vezmeš si to máslo? Nevezmu si ho, ale Irina si ho vezme.
Vezmeš si tu vodu? Nevezmu si ji, ale Irina si ji vezme.
11.4.7
Příklady: Chtěl bych/Chtěla bych/Chci kousek okurky, půlku párku, trochu džemu, hodně másla, trochu
vody, půlku jablka, hodně papriky.
11.4.8
Příklady: dvě okurky, 20 deka salámu, kilo švestek, půlku chleba, 3 papriky, dvě kila brambor, 5 párků, 10
rohlíků, jednu okurku, 4 kávy, 6 džemů, 40 deka salámu, 150 gramů kávy….
11.4.9 a)/b) tu/jednu papriku, tu/jednu mapu, tu/jednu okurku, ten/jeden sýr, ten/jeden džem, tu/jednu cibuli, tu/jednu
kávu, ten/jeden párek, tu/jednu vodu, ten/jeden salám, to/jedno mýdlo, tu/jednu knihu, to/jedno pivo, ten/
jeden dort, tu/jednu zmrzlinu, ten/jeden hřeben.
Shrnutí
11.5.2
11.5.3

1. ve třídě, 2. ve středisku, 3. v pokoji, 4. v kuchyni, 5. na náměstí, 6. v papírnictví, 7. v drogerii.
Příklady: 1. na náměstí, 2. v pokoji, 3. ve třídě, 4. ve středisku/v České republice/v Zastávce, …., 5. v kuchyni,
6. v tabáku, 7. v cukrárně.
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Lekce 12
Dialogy
12.2.1 a)
12.2.1 b)
12.2.1 c)

nevíš, prodávají, Vím, Všechno, stojí, chci;
Chtěl bych, máte, Chcete, Můžu, vzadu, velké, Kolik, Vezmu, dvě, máte, stojí, si, všechno;
Chtěla bych, máte, jsou, Kolik, korun, stojí, malé, je.

Gramatika
12.4.1
potřebuju, potřebujeme, potřebuje, potřebuješ, potřebujou, potřebuje; si zkusíš, si zkusím, si zkusíte, si zkusí,
si zkusí; si dají, si dáme, si dám, si dá, si dáš, si dají; si koupím, si koupí, si koupíme, si koupí, si koupíš, si
koupí; můžeš, může, můžu, můžeme, můžou, můžete; musíte, musím, musí, musí, musíš, musíme.
12.4.5
Příklady: Dám si čaj. Děti si dají nějakou zmrzlinu. Moje kamarádka si dá kávu. Já si dám vodu. Dám si pivo.
12.4.6
Příklady: Chceme mluvit dobře česky. Nechci se učit rusky. Musíte se učit česky. Děti nechtějí chodit
do školy. Nemusím se učit anglicky. Boris nechce bydlet ve středisku. Cizinec chce rozumět dobře česky.
Můžu otevřít okno? Chceš hrát dobře fotbal? Li nechce vidět tvůj nový pokoj. Chcete vědět, kde je škola?
Můžete jít ven? Musím si vzít ten slovník. Děti, musíte chodit na procházku.
12.4.8
Příklady: Jaký kabát potřebujete? Potřebuju zimní kabát. Jakou sukni si koupíš? Koupím si nějakou červenou sukni. Jaké sako chcete? Chci levné sako. Jaké kalhoty potřebujete? Potřebuju nějaké větší kalhoty.
Jakou halenku si koupíš? Musím si koupit elegantní halenku.
12.4.9
chci velký slovník, sportovní sako, staré auto, letní bundu, levný svetr, větší tričko.
Text
12.5.1
12.5.2

Shrnutí
12.6.2 a)
12.6.2 b)
12.6.3

potřebuje, oblečení, bundu, Musí, Jde, kamaráda, zkouší, Chce, sluší, něco, hnědou, neprodávají, platí, drahý,
drobné, pomalu, cizinec, nemluví, potřebuje, mu, větší, barvy.
1. Potřebuje zimní oblečení. 2. Musí si koupit zimní oblečení. 3. Jde do obchodu. 4. Vidí tam kamaráda.
5. Oleg si zkouší zimní svetr. 6. Chce si ještě koupit čepici. 7. Svetr stojí 630 korun. 8. Oleg mluví pomalu.
9. Rukavice jsou větší. 10. Má dvě barvy: červenou a hnědou. 11. Boris platí 1350 korun.
se, si, se, si, se, si, si, se, se, si;
mi, ji, mi, mi, mi, ti/vám, ho, tě, mě, tě/vás, mě.
1. Co si přejete? 2. Ještě něco? 3. Kolik to stojí? 4. Kam jdeš? 5. Stýská se ti? 6. Znáš nového učitele?
7. Musím platit lék? 8. Na koho čekáte? 9. Sluší mi ty kalhoty? 10. Víte, kde je lékárna? 11. Na koho myslíte?
12. Co vás bolí? 13. Jak se máš?/Co je ti? 14. Dáte si něco? 15. Jak je dneska? 16. Jak se máš? 17. Mluvíte
česky? 18. Rozumíte česky? 19. Víte, kde je …. ? 20. Chcete vodu?
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Lekce 13
Text
13.2.1

Dialog
13.3.1

13.3.2

1. Jsou skoro stejné. 2. Vstává v 8 hodin. 3. Potom snídá v jídelně. 4. Učí se ve třídě česky. 5. Čeština začíná
v devět hodin. 6. Čeština končí v jedenáct hodin. 7. Ano, Marie se učí česky. 8. Oběd je ve dvanáct hodin.
9. Někdy jde na procházku a někdy hraje fotbal. 10. Kupuje to, co potřebuje. 11. Večeří v restauraci nebo
v jídelně. 12.Večer si povídá nebo se dívá na televizi. 13. Jde spát ve 12 hodin.
1. Tatevik je Arménka. 2. Olga je její kamarádka. 3. Čisté ručníky dostávají v pondělí. 4. Povlečení se vyměňuje v pátek. 5. Tatevik si ještě koupí ručníky a deky. 6. Ráno se učí česky. 7. Ne, má učitele. 8. Češtinu má
v úterý a ve čtvrtek. 9. Má ji ve třídě. 10. Někdy obědvá jogurt, rohlík, jablko nebo banán. 11. Je v pokoji
a učí se česky, někdy jde na procházku. 12. Ano, dívá se. 13. Kamarád je z Ukrajiny a kamarádka je z Ruska.
1. máš, vyměňuje, Myslím, dostáváme; 2. je, Mám, jsou, Koupím, potřebuju; 3. děláš, je; 4. Nepracuju, jsou;
5. vstáváš, Vstávám, učím, chci; 6. mám, Začíná, končí; 7. obědváš, vaří, jdu, koupím; 8. děláš, jsem, učím,
jdu, Večeřím, se dívám, Rozumím; 9. Máte/Máš, mám.

Gramatika
13.5.1
začínám, začínáme, začínají, začíná; končíš, končíte, končí, končí; vstává, vstávají, vstáváš, vstáváme; snídáš,
snídáme, snídá, snídají; obědvají, obědvám, obědváte; večeřím, večeří, večeří; odpočíváme, odpočívají, odpočíváš; jdu, jdeme, jdete, jdou; spíš, spíme, spí; koupíme, koupí, koupíš; si povídají, si povídáme; potřebuju,
potřebujou, potřebuješ, potřebuje; vyměňujeme, vyměňuje, vyměňujete, vyměňuju.
13.5.2
1. začíná, končí; 2. vstávám; 3. Učím se; 4. snídá; 5. jdou; 6. obědvám, Jím, piju; 7. odpočívám, jdu; 8. večeřím, se dívám; 9. Spím; 10. dostávají.
13.5.8
1. do, 2. do, V, 3. do, ve, 4. do, V, 5. do, V, 6. na, Na, 7. do, v, 8. v.
Shrnutí
13.6.1

1. Kam jdete? 2. Kde hrajete fotbal? 3. Kde se Olga učí česky? 4. Kam jdou večer? 5. Kde obědváte? 6. Kde
je restaurace? 7. Kam jdeš? 8. Kam jdete v neděli? 9. Kde piješ odpoledne kávu? 10. Kde studujou? 11. Kam
jdeš? 12. Kde je Tamara? 13. Kam jdete? 14. Kam jdeš?
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Lekce 14
Dialog
14.2.1
14.2.2

1. P, 2. N, 3. P, 4. N, 5. P, 6. P, 7. N, 8. N.
vidím, Ujde, Za, Kam, do, dopisní, na, často, Dvakrát, Mluvíš, máš, podobné, studuješ, být, dělat, Chtěla,
jako, naučit, Budeme, nápad, Sejdeme, těším, hezky, Přijdu, tebe.

Gramatika
14.4.1
jedu, jedeme, jede, jedou, jedete; se sejdeme, se sejdou, se sejdu, se sejde; přijdeš, přijdou, přijdu, přijde,
přijdeme; jím, jí, jíš, jíme, jedí; chodí, chodím, chodí, chodíme, chodí; se díváš, se díváme, se dívá, se dívají;
čekáme, čekám, čeká, čekáš, čekají; poslouchám, posloucháš, poslouchá, posloucháme, poslouchají; chci,
chceš, chceme, chce, chtějí; se naučí, se naučíš, se naučí, se naučíme.
14.4.2 a) 1. bude, 2. budu, 3. budete, budeme; 4. budou, 5. budeme.
14.4.2 b) 1. budu, 2. budeš, 3. bude, 4. budou, 5. budeme.
14.4.3
1. Budete večer také poslouchat rádio?/Budete ho večer také poslouchat? 2. Zítra budou také psát diktát./
Zítra ho také budou psát. 3. V pátek bude také vstávat v 7 hodin. 4. Ve třídě bude také mluvit anglicky
a rusky. 5. V úterý se také budeme učit česky. 6. Odpoledne budou také hrát fotbal./Odpoledne ho také budou hrát. 7. Budete zítra také obědvat v restauraci? 8. Večer se budu také dívat na TV./Večer se na ni budu
také dívat. 9. Zítra také bude kuchařka vařit oběd. 10. Zítra také nebudou číst knihy./Zítra je také nebudou
číst. 11. Každý týden budu chodit na volejbal./Každý týden na něj budu chodit.
14.4.4
1. půjdu, 2. pojedeme, 3. poletí, 4. Pojedeš, 5. půjdou, 6. nepojedu, 7. Půjdeš, 8. Poletíš, pojedeš; 9. Půjdete, 10. pojedete.
14.4.5
vlakem, lanovkou, tramvají, letadlem, autobusem, metrem, autem, pěšky.
14.4.6 a) 1. na tebe, 2. na mě, na tebe, na něho; 3. na ně, na ně, na vás; 4. na ni.
14.4.6 b) 1. na ně, 2. na něho, 3. na ni, 4. na ně, 5. na nás.
14.4.7
1. na, 2. za, 3. na, 4. ve, 5. V, 6. Na, 7. na, na; 8. V, 9. Do, 10. v, 11. na, 12. ve, 13. na, 14. na, 15. V.
14.4.8
1. Na koho myslíš? 2. Na co se díváš? 3. Na koho myslí? 4. Na koho čekáš? 5. Na co se dívají? 6. Na koho
čeká? 7. Na co čekají? 8. Na co se díváš? 9. Na koho čekáte? 10. Na co se dívá? 11. Na co se těšíš?
14.4.9
1. Kdy tady bude učitel? 2. Kdy budou děti chodit do školy? 3. Jak se často se učíš česky? 4. Kdy bude mít
Eva narozeniny? 5. Jak často hrajete fotbal? 6. Jak často ordinuje doktor? 7. Kdy jsou prázdniny? 8. Kdy se
sejdeme/sejdete?
Shrnutí
14.6.2

1. se sejdeme, 2. jedí/budou jíst, 3. potřebuje, 4. spát, 5. piješ, 6. pojedeme, 7. půjdou, 8. povídám, 9. večeříme, 10. odpočívají, 11. začíná, končí; 12. vstáváš, 13. snídá, 14. obědvat, 15. poslouchají, 16. se, dívají; 17.
přijdu, 18. chtějí.
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Lekce 15
Text 1, 2
15.2.1
15.2.2
15.2.4
15.2.5

1.N, 2.P, 3.N, 4.N, 5.N, 6.P, 7.P.
1.P, 2. P, 3. N, 4. P, 5.N, 6.P.
byla; svítilo; Neměl; knihu; dělal; Uvařil; jsem; šel; Hráli; Večeřel; Jedl; díval; spát; dostal; četl; na.
je, jdu, myslím; Včera; Bylo; výlet; Do; v; Prohlédli; Obědvali, na; šli, do; Těšíme.

Gramatika
15.4.1
odejdeme, odejdu, odejdou, odejdete, odejdeme; koupí, koupíte, koupím, koupíš, koupí, koupí; si prohlédnu, si prohlédnou, si prohlédne, si prohlédneš, si prohlédneme, si prohlédnete; dostane, dostaneme,
dostanu, dostaneš, dostane; začneš, začne, začnou, začnete, začneme; přinesu, přineseme, přinese, přinese,
přineseš; vzpomínáš, vzpomínáte, vzpomínám, vzpomíná.
15.4.2 a) dělal/a jsem, večeřel/a jsem, telefonoval/a jsem, psal/a jsem;
15.4.2 b) poslouchal/a jsi, psal/a jsi, znal/a jsi, vzpomínal/a jsi;
15.4.2 c) vařil, vařila, studoval, studovala, vzpomínala;
15.4.2 d) jeli jsme, vstávali jsme, snídali jsme, obědvali jsme;
15.4.2 e) jeli jste, jela jste, měl jste, poslouchaly jste;
15.4.2 f ) se dívaly, mluvili, uměly.
15.4.3
Ano, psal./Ne, nepsal. Ano, byli./Ne, nebyli. Ano, hrál./Ne, nehrál. Ano, dívala./Ne, nedívala. Ano, prohlédli./Ne, neprohlédli. Ano, čekala./Ne, nečekala. Ano, měl./Ne, neměl. Ano, četl./Ne, nečetl. Ano, vzpomínal./Ne, nevzpomínal. Ano, koupili./Ne, nekoupili. Ano, šel./Ne, nešel. Ano, dostala./Ne, nedostala.
15.4.4
jel/a jsem do Brna, koupil/a jsi rohlíky, nemluvil/a jsem anglicky, snídali/y v jídelně, šel/šla jsem do třídy,
matka vařila, psali/y jsme dopisy, díval/a ses na TV, jedli/y jsme maso, byli/y ve třídě, otec pracoval, měl/a
jsem pokoj, Adam nebyl nemocný, učitelka četla, studentka psala, šli/y jsme do školy, nehráli/y volejbal,
nerozuměl/a jsem dobře česky, četl/a jsi knihu, Boris neznal Prahu, pili/y jste minerálku, čekali/y na překladatele, neměli/y jste počítač, hledal/a jsem paní učitelku, cizinky si prohlédly město.
15.4.5 a) Včera byl hezký den. Vstával/a jsem v 7 hodin. Snídal/a jsem rohlík a kávu. Potom jsem si vyměňoval/a povlečení a ručníky. Šel/šla jsem do školy. Měl/a jsem školu dopoledne. V poledne jsem obědval/a. Jedl/a jsem kuře
a brambory. Kamarád a já jsme šli do kavárny. Pili jsme kávu a mluvili. Večer jsem studoval/a a dělal/a domácí
úkol. Četl/a jsem dopis a psal/a jsem e-maily. Také jsem se díval/a na televizi. Šel/šla jsem spát o půlnoci.
15.4.5 b) Eva vstává/vstávala v 7 hodin. Snídá/snídala rohlík a kávu. Potom si vyměňuje/vyměňovala povlečení
a ručníky. Jde/šla do školy. Má/měla školu dopoledne. V poledne obědvá/obědvala. Jí/jedla kuře a brambory. Kamarád a Eva jdou/šli do kavárny. Pijou/Pili kávu a mluví/mluvili. Večer studuje/studovala a dělá/
dělala domácí úkol. Čte/Četla dopisy a píše/psala e-maily. Také se dívá/dívala na TV. Jde/šla spát o půlnoci.
15.4.5 c) Boris vstává/vstával v 7 hodin. Snídá/snídal rohlík a kávu. Potom si vyměňuje/vyměňoval povlečení
a ručníky. Jde/šel do školy. Má/měl školu dopoledne. V poledne obědvá/obědval. Jí/jedl kuře a brambory.
Kamarád a Boris jdou/šli do kavárny. Pijou/Pili kávu a mluví/mluvili. Večer studuje/studoval a dělá/dělal
domácí úkol. Čte/Četl dopisy a psal/psala e-maily. Také se dívá/díval na TV. Jde/šel spát o půlnoci.
15.4.6 a) první strana, páté nástupiště, čtvrtá lekce, sedmá třída, třetí kniha, druhý student, desátý den, šestý měsíc,
osmá hodina, devátý týden.
15.4.7
1. od, 2. u, 3. od, 4. u, 5. u, 6. od, 7. u, 8. od, 9. u, 10. od.
Shrnutí
15.5.1
15.5.2 a)
15.5.2 b)
15.5.2 c)
15.5.2 d)
15.5.3

Zurab jel (se školou) na výlet. Jel do Telče. Telč je hezká./Telč je hezké město. Prohlédli si náměstí. Zurab šel do obchodu koupit pohledy. Děti a učitelky. Policistka viděla Zuraba, ptala se, jak se jmenuje a potom šli spolu do parku.
jel, výlet; moc; Prohlédli; koupit; odešly/šly; hledal; plakat; Viděla, jmenuješ; Nevím; šli, Půjdeme; šťastný.
jel; město; mám; Čekali; jsme; restaurace; Jedli; domů; den.
nebylo; Bolela, měla; prohlédl, recept; Dostala, ležet, pít; Za, půjdu.
měli; narozeniny; dobrý; dostala; dala; jí; přinesli; poslouchali, na.
1. na, do; 2. do, 3. blízko, 4. na, na; 5. na, do; 6. v, 7. za, na; 8. na.
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15.5.6

420

1. Kam jel Zurab? 2. Jaké město je Telč? 3. Co si prohlédli? 4. Co dělal Zurab? 5. Kam odešly děti? 6. Kdo
začal plakat? 7. Koho viděla policistka? 8. Kde čekali kamarádi? 9. Jaké jídlo jedli? 10. Co ti dal lékař? 11.
Kdy půjdeš na kontrolu? 12. Co jste jedli? 13. Kolik růží koupil Dimitrij? 14. Jaký šátek dostala Galyna?
15. Na koho jste vzpomínali?
1. Včera jsme hráli fotbal, zítra také budeme hrát fotbal/zítra ho také budeme hrát. 2. Včera jste se učili
česky, zítra se také budete učit česky. 3. Včera student a studentka psali úkol, zítra budou také psát úkol/
zítra ho také budou psát. 4. Včera jsem se díval na televizi, zítra se budu také dívat na televizi/zítra se na ni
také budu dívat. 5. Včera maminka a dcera poslouchaly rádio, zítra budou také poslouchat rádio/zítra ho
také budou poslouchat. 6. Včera Boris četl novou knihu, zítra bude také číst novou knihu/zítra ji také bude
číst. 7. Včera právník a překladatel pracovali, zítra budou také pracovat. 8. Včera jsem pil kávu v kavárně,
zítra také budu pít kávu v kavárně/zítra ji tam také budu pít. 9. Včera jsi vstával v sedm hodin, zítra budeš také vstávat v sedm hodin. 10. Včera jsme pracovali ve výtvarné dílně, zítra budeme také pracovat ve
výtvarné dílně. 11. Včera Tamara psala dopis, zítra bude také psát dopis/zítra ho také bude psát.
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Lekce 16
Text
16.2.1
16.2.2
16.2.3
Dialog
16.3.1
16.3.2

1. P, 2. P, 3. N, 4. N, 5. N, 6. P, 7. N.
žili; Jmenovali; Setkali; do, zamilovala; rádi; svatbu; Nemohli; odejít, protože; sama; přišel; že; Chtěl; probudila; bez; Když, stalo; jim; nebyli.
1. Kde žili Romeo a Julie? 2. Kdy žili Romeo a Julie? 3. Kdy se setkali? 4. Do koho se Julie zamilovala?
5. Proč musel Romeo odejít z města? 6. Kam přišel Romeo? 7. Koho uviděla Julie?
1. Otec Zuraba byl u ředitelky. 2. Potřebujou větší pokoj, protože mají tři děti/protože je jich pět. 3. Zurab
chodí do školy, je mu 10. 4. Musí napsat žádost. 5. Pomůže mu česká lektorka, napíšou žádost spolu.
Byl, u; Potřebujeme; máme; Je; chodí, musí; kolik; mu; říkala; napsat; Myslím; umíš; lektorku; pomůže; dobrý.

Gramatika
16.5.1
se zamilujou, se zamiluješ, se zamiluje, se zamilujete; tancuju, tancujete, tancujou, tancujeme, tancuješ;
vypiješ, vypije,vypijeme, vypije, vypijou; napíše, napíšou, napíšeme, napíšeš; pomůžu, pomůže, pomůžeme,
pomůžou; se setkám, se setkáte, se setká, se setkáme; se probudíš, se probudí, se probudí, se probudíte;
požádá, požádám, požádají, požádáme, požádá; může, může, můžu, můžeme, můžou.
16.5.2 a) Četli jsme, se setkali, se zamiloval, Tancovali, Měli, odešel, chtěla žít, vypil, byli.
16.5.2 b) napsal, pomohla, Požádali jsme, Myslel jsem, jel, Šli jste/Šel jste/Šla jste, Sešli jsme se, Prohlédli si, Vzpomínali jste, Psali jsme, Měli jste/Měl jste/Měla jste, jsem si nemohl/a.
16.5.3
Byl jsem u lékaře, doktora, psychologa, kamaráda, kuchaře, lektora. Byl jsem u lékařky, doktorky, psycholožky, kamarádky, kuchařky, lektorky. Dostal jsem dárek od tatínka, syna, ředitele, bratra. Čtu dopis od
maminky, učitelky, sestry, ředitelky.
16.5.4
ředitelka školy, kniha studenta, květiny studentky, plán střediska, šálek kávy, učebnice češtiny, pokoj Borise,
taška Aleny, stůl učitelky, mapa Brna, sešit studenta, auto kamaráda, kancelář psychologa, ordinace doktora,
fotka rodiny, šátek maminky, pero učitele, příběh Romea a Julie.
16.5.5
1. Od koho dostala Eva květiny? 2. Od koho máš tu knihu? 3. U koho jsi bydlel v Praze? 4. U koho jsi byl
ráno? 5. Od koho jsi dostal dopis? 6. U koho jsi byla? 7. Do koho se Martin zamiloval? 8. U koho jsi včera byl?
16.5.6
Co, Co, Od koho, Kdo/Co, Na co/Na koho, Kdo/Co, Co/Koho, U koho, Do koho.
16.5.7
Půl deváté, čtvrt na deset, tři čtvrtě na dvanáct, půl druhé, čtvrt na jednu, půl čtvrté, tři čtvrtě na jednu,
čtvrt na osm, tři čvrtě na jedenáct, půl jedné, čtvrt na sedm.
16.5.8
1. a, 2. nebo, 3. Když, 4. že, 5. a, 6. a tak, 7. Když, 8. protože, 9. a, 10. a tak.
16.5.9
Když jsem byl nemocný, ležel jsem v posteli. Když jsem měl/a rýmu, nešel/nešla jsem ven. Když jsem
potřeboval/a nový sešit, koupil/a jsem ho v papírnictví. Když bylo teplo, hráli jsme fotbal. Když jsem dostal
dopis, byl jsem veselý. Když jsem četl/a českou knihu, potřeboval/a jsem slovník. Když jsem pil/a kávu,
jedl/a jsem nějaký dort.
16.5.10
1. Na náměstí jsou/byly dva obchody. Na náměstí je osm obchodů/bylo osm obchodů. 2. Přijde/Přišlo
několik psychologů. 3. Bude/Bylo tam několik Čechů. 4. Jsou/byly tady tři třídy. Je/Bylo tady několik tříd.
5. Několik kamarádů čte/četlo českou knihu. 6. Tři auta jedou/jela do Brna. Několik aut jede/jelo do Brna.
7. Čtyři studentky můžou/mohly odejít. Několik studentek může/mohlo odejít. 8. Několik cizinců nerozumí/nerozumělo dobře česky. 9. Deset pacientů dostane/dostalo lék. 10. Několik lékařů píše/psalo recept. 11.
Dvě kamarádky chtějí/chtěly větší pokoj. Několik kamarádek chce/chtělo větší pokoj. 12. Několik učitelů
má/mělo nový slovník. 13. Tři cizinky jedí/jedly v kavárně dort. Několik cizinek jí/jedlo v kavárně dort. 14.
Dvě učitelky mluví/mluvily dobře anglicky. Několik učitelek mluví/mluvilo dobře anglicky.
Shrnutí
16.6.3
16.6.4 a)
16.6.4 b)

špatný, žít, večer, veselý, zima/chladno, ošklivý, končí, přijdu, špinavý, hodně/moc, větší, studený, zimní,
drahý.
Příklady: Co jsi dělal včera? Proč jsi šel nakupovat? Koupil sis novou bundu?/ji? Jakou má barvu? Kolik
stála? Myslíš, že mi sluší?/Sluší mi?
Příklady: Pojedu na výlet/do Prahy. Ano./Ne, autobusem. V 7 ráno. Půjdu na hrad./Prohlédnu si město.
Večer. Děkuju. Tobě taky.
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Lekce 17
Dialogy
17.2.1 a)
17.2.1 b)
17.2.1 c)
17.2.1 d)
17.2.2

17.2.3

Dám si párek v rohlíku. Kolu.
pizzu se žampióny;
míchaný salát;
Dám si hamburgera. Jaký.
1. Pijou pivo a minerálku. 2. Není, je trochu drahá. 3. Mají hovězí polévku a česnečku. 4. Boris si objednává rajčatový, Armen ovocný salát. 5. Má rád studené pivo. 6. Není moc dobrý. 7. Platí zvlášť. 8. Měl dva
kousky chleba. 9. Boris platí 170 korun. 10. Armen platí 160.
jsou; objednávají, omáčkou; Pijou; chutná; slaná; nechutná; raději; sladké; dva.

Gramatika
17.4.1
si objednám, si objednají, si objedná, si objednáš, si objedná, si objednáte, si objednáme; sedí, sedím, sedí,
sedíš, sedí, sedíte, sedíme; říkám, říkáš, říkají, říká, říkáme, říkáte; přineseme, přinesu, přinese, přinese, přineseš, přinesete, přinesou.
17.4.2
1. seděl; 2. říkali, nechutnala; 3. Objednal jsem si; 4. přinesli; 5. Chutnalo; 6. jste si objednali; 7. jsem přinesl.
17.4.3 a) šunkou; omáčkou; mlékem; cukrem; knedlíkem; žampióny; rýží; brambory; sýrem; sýrem a šunkou.
17.4.5
1. větší; 2. menší; 3. raději; 4. lepší; 5. horší; 6. raději; 7. větší; 8. horší; 9. lepší; 10. menší.
17.4.6 a) Příklady možných spojení: Objednáš si pizzu a sýr? Chceš světlé pivo? Přineseš studenou minerálku? Chceš
malý byt? Snídáš kávu s mlékem? Máš televizi? Znáš tu novou učitelku? Dáš si minerálku? Píšeš to cvičení?
Čteš tu dobrou knihu? Hledáš tu restauraci? Čekáš na učitele a kamarádku? Zkusíš si ten černý kabát?
Máš rád mléko? Potřebuješ nějakou bundu a rukavice? Myslíš na rodinu? Vaříš bramborovou polévku?
Díváš se na televizi? Kupuješ letní oblečení? Vezmeš si vodu? Jíš vepřové maso s knedlíky? Vidíš ten velký
kostel? Chutná ti sladká káva?
17.4.7 a) 1. jí; 2. vám; 3. jí; 4. mi; 5. mi; 6. mi; 7. ti; 8. mu; 9. ti; 10; jí; 11. vám; 12. mu; 13. nám; 14. jim; 15. vám; 16. nám.
17.4.8 a) Příklady možných spojení: jablečný džus; bramborová polévka; jehněčí maso; bramborový salát; míchaný
salát; rajčatový salát; vepřové maso; hovězí maso; kuřecí salát; pomerančový džus; ovocný salát; zeleninová
polévka; skopové maso; hovězí polévka.
Shrnutí
17.5.3
17.5.4 a)
17.5.4 b)
Text
17.6.1
17.6.2

1. dvě minerálky; 2. trochu kávy; 3. kousek masa; 4. pět knedlíků; 5. hodně brambor; 6. trochu omáčky;
7. trochu čaje; 8. čtyři piva; 9. pět piv; 10. kousek pizzy.
studený – teplý; slaný – sladký; veselý – smutný; horší – lepší; velký – malý; menší – větší; dobrý – špatný;
letní – zimní; elegantní – sportovní; starý – nový.
teplou; malou; zimní; elegantní; sladké; smutný; větší; špatný; lepší; malou.
1.N; 2. P; 3. P; 4. N; 5. N; 6. P; 7. P; 8. N; 9. N; 10. N; 11. P; 12. P; 13. N.
1. Kde bydlí Boris? 2. Jaká je tam jídelna? 3. Kde snídá Boris? 4. Jaká polévka mu chutná? 5. Kam chodí
někdy večer? 6. Kde večeřel včera? 7. Jak se jmenuje ta restaurace? 8. Jak tam vaří? 9. Co si dal Boris? 10.
Co pil? 11. Co ho bolelo?/Kde ho bolelo? 12. Jak je mu dneska?
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Lekce 18
Text
18.2.1
18.2.2
18.2.3
Dialogy
18.3.1
18.3.2 a)
18.3.2 b)

1. Bydlí tam šest měsíců. 2. Ano, má dceru. 3. Je jí pět. 4. Šly do parku. 5. Jana je česká kamarádka Tuyen
a Pavel a Helena jsou děti Jany. 6. Je jim pět roků a čtyři roky. 7. Děti si spolu hrály. 8. Pozvala je na návštěvu.
1.N; 2. P; 3. P; 4. N; 5. N; 6. P; 7.N; 8. P; 9. N; 10. P; 11. N.
1.ve středisku; 2. s, dcerou; 3. Její; 4. jí; 5. do parku; 6. s, s; 7. návštěvu, večeři; 8. pro, pro; 9. vegetariánka;
10. má ráda; 11. nepomáhá; 12. Manžel, nemocnici.
Dá si fazole. 2. Ano, má je rád. Knedlíky mu chutnají. 3. Protože je muslim. 4. Ano, dá si určitě polévku.
5. Jde do jídelny. 6. Ne, neví.. 7. Protože je ramadán. 8. Má trochu hlad. 9. Nejí ve dne celý měsíc. 10. Ano, chce.
dám; Nemáte; chutnají, nejím; Dáte;
jdeš; Jdu, Jdeš; nesmím, Jím; nevěděl, nemáš; Nevadí; rozumím, jdu, Mám.

Gramatika
18.5.1
1. zapomněl; 2. povídáme; 3. říkáš; 4. říkal/říká; 5. pomáhám; 6. pozvali; 7. seznámím; 8. seznámila; 9.
nepomůžou; 10. pozvete; 11. jsi navštívila; 12. nepomohl.
18.5.2
Nemůžu; Nechci; Nesmím; Nemůžu; Nesmím; Nechci.
18.5.3
Mám rád/a; Rádi; Jsme rádi; máš rád/a, máte rádi; Mám rád/a; Jsem rád/a; Rádi; rád/a; mají rády; rád/a;
je ráda; rád/a, nerad/a; Máš rád/a; Máte rád.
18.5.4
dcerou a synem; kamarádkou a kamarádem; sýrem; doktorkou; bratrem; manželkou; rýží; mlékem a cukrem; kuchařkou; omáčkou; právníkem; Helenou.
18.5.5
Kolik polévky, čaje, kávy, banánů, masa, omáčky, rýže, brambor, pomerančů, jablek, minerálky, fazolí, džusu
chcete? Chtěl/a bych hodně, … polévky, kávy, banánů, masa, omáčky, rýže, brambor, pomerančů, jablek,
minerálky, fazolí, džusu.
18.5.6 a) Pozval/a jsem kamaráda, učitele, kamarádku, sestru, manžela, bratra, tu ženu.
Pozval/a jsem kamaráda na večeři, na oběd, do restaurace, na snídani, do cukrárny.
Navštívil/a jsem rodiče, doktora, dobrého překladatele, kamarádku Helenu, dědečka, právníka, paní učitelku.
Zapomněl/a mi říct, že nemá peníze; že nemůže přinést květiny; že musí ležet; že nemůže hrát fotbal.
Zapomněl/a koupit zeleninu; objednat polévku; jí přinést květiny; dát mu léky; připravit večeři; ji seznámit
s manželem.
18.5.6 b) Pomůže mi/nám; Pomůže mi/nám; Pomůže jí; Pomůže mu.
18.5.6 c) Příklady: Řekl mi, že musím jít do kanceláře; že má chřipku; že je nemocný; že nezná ředitelku.
18.5.7
Příklady: Koho; s; ti; mu; že; že; mě; Co; Co; jí.
18.5.9 a) 1. Mám je pro maminku. 2. Vařil jsem ho pro rodinu. 3. Koupil jsem ji pro dceru a syna. 4. Přinesl jsem ji
pro kamarádky. 5. Chci je koupit pro manžela.
18.5.9 b) 1. Přinesla jsem pro ni květiny. 2. Koupili jsme pro něj/něho zajímavou knihu. 3. Vařila jsem pro ni rybu
a salát. 4. Přinesla jsem pro ně čokoládu.
Shrnutí
18.6.1
18.6.2

18.6.3
18.6.4

1. hodně; 2. míň; 3. lepší; 4. menší; 5. víc; 6. špatně; 7. hůř.
Jdu pro lék do lékárny. Jdu do obchodu pro čokoládu. Jdu na oběd do jídelny. Jdu pro slovník do pokoje.
Jdu do třídy pro mapu. Jdu do obchodu pro banány. Jdu do cukrárny pro/na zmrzlinu. Jdu do tabáku pro
cigarety. Jdu na večeři do restaurace.
1. na ně; 2. jí; 3. jim; 4 ho; 5. jim; 6. je; 7. nám; 8. na ni; 9. pro něj/něho; 10. ti; 11. ji; 12. pro něj/něho;
13. od ní; 14. u něho/něj.
1. Na návštěvě. 2. V restauraci. 3. V obchodě. 4., 5. U lékaře. 6. V obchodě. 7., 8. V restauraci. Na návštěvě. 9. Na návštěvě. U lékaře. V restauraci. Ve třídě. 10. V obchodě, kde kupujeme oblečení nebo boty.
11. V ovoci a zelenině. 12. Na návštěvě. 13. Na návštěvě. V restauraci.
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Lekce 19
Dialogy
19.2.1
19.2.2

Dialog
19.3.1
19.3.2
19.3.3

1. zásilku; 2. doporučeně/letecky; 3. podepište; 4. balík/peníze/dopis; 5. zvážit; 6. přepážky; 7. doručí; 8. průvodku.
1. Úředník a úřednice. 2. Můžu poslat peníze, balíky, dopisy, můžu si vyzvednout zásilku do vlastních rukou,
můžu si vyzvednout peníze. 3. Dopis pošlu doporučeně, letecky, obyčejně. 4. Na poště kupuju známky.
5. Na obálku napíšu adresu. 6. Na obálku dáme známku. 7. Musím vyplnit poukázku, podací lístek
nebo průvodku. 8. Potřebuju občanský průkaz nebo pas.
přejete; Ztratila, ukradl; napsat; stalo; telefonovala; Četla, šla; chodím; Měla; zapomněla; zůstal; nebyl; Ztratilo.
1. Olga ztratila telefon. Asi ho někdo ukradl. 2. Musí to napsat. 3. V devět hodin telefonovala. 4. Četla si. 5.
Ve dvanáct hodin šla na oběd. 6. Ne, neměla ho. 7. Zapomněla mobil. 8. Byl na stole. 9. Olga šla na policii.
Olga šla na policii. Myslela si, že jí někdo ukradl mobil. Policistka řekla, že to musí napsat. Olga ráno telefonovala a potom četla. Mobil byl na stole. Ve dvanáct hodin šla Olga na oběd. Olga si vždy bere mobil.
Potom Olga chtěla telefonovat, ale mobil neměla. V pokoji taky nebyl. Olga musela jít na policii.

Gramatika
19.5.1
beru, berou, bere, berete, bereme, bere; ukradnu, ukradne, ukradnou, ukradnete; vyzvedneme, vyzvednou,
vyzvedne, vyzvednu, vyzvednete; podepíšeme, podepíše, podepíšu, podepíšeš, podepíšou, podepíše, podepište!; napíšu, napíše, napíšeš, napíšeme, napište! napíše, napíšou; telefonuješ, telefonuje, telefonujete, telefonuju.
19.5.2
1. ukradl; 2. zvážit, poslat; 3. telefonuju; 4. podepište; 5. vyzvednu; 6. ztratila; 7. napíše; 8. co se vám stalo; 9.
beru, zůstal.
19.5.3
1. ti, mi; 2. vám, mi; 3. jí; 4. mu; 5. nám; 6. jim; 7. mi.
19.5.4
Telefonuju do Ruska, do Vietnamu. Talíř a sklenici dám na stůl. Pojedu na poštu, do obchodu, do Prahy, do
Brna. Jdu do restaurace, na policii. Pošlu ho do Číny. Podepište se na doklad. Potřebuju známku do Afganistánu.
19.5.5
a) u přepážky; u kamarádky; u učitele; u doktorky; u doktora; od kamaráda; u právníka; u překladatelky;
u bratra; u sestry; od maminky a od bratra; u matky a u otce; od tety.
b) u něj/něho; u nich; u nás; od nich; u tebe; u mě; u nich; od ní; u vás; od vás; ode mě; od tebe.
19.5.7 a) Kde si můžu vyzvednout balík? Ano. Kde se musím podepsat? Děkuju.
19.5.7 b) Musíte vyplnit podací lístek. Za pět dní. Kolik známek potřebujete?
Shrnutí
19.6.1
19.6.2
19.6.3
19.6.4

19.6.7
Fráze
19.7.1 a)
19.7.1 b)

1. s; 2. na; 3. na; 4. s; 5. ve; 6. v; 7. Na; 8. pro; 9. V; 10. do, na; 11. s; 12. od; 13. u; 14. Pro, pro; 15. V; 16. na;
17. do; 18. na; 19. na; 20. od; 21. V, u, u; 22. s; 23. za; 24. pro.
1. jídelně; 2. obchodě; 3. poště; 4. škole/třídě; 5. v nemocnici; 6. restauraci; 7. hřišti; 8. škole; 9. pokoji;
10. středisku.
1. pro tebe; 2. mě; 3. vás; 4. od nás; 5. mu; 6. u ní; 7. mi; 8. od něho; 9. ho; 10. ti; 11. pro ni; 12. ji; 13. mě;
14. vám; 15. tě; 16. mi.
1. Lékař a lékařka. 2. Úředník a úřednice. 3. Kuchař a kuchařka. 4. Učitel a učitelka. 5. Děti, student a
studentka. 6. Lékař, lékařka, zubař a zubařka. 7. Právník, právnička, překladatel, překladatelka, úředník,
úřednice, psycholog a psycholožka. 8. Policista a policistka.
1. Jdu na policii. 2. Jdu na poštu. 3. Jdu do supermarketu, do restaurace, do jídelny. 4. Jdu do hospody. 5. Jdu
do obchodu, do supermarketu, do nákupního centra.
co se stalo; To mě mrzí;
mám strach; to nic není; Ještě jednou, prosím.
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Lekce 20
Text 1
20.2.1

20.2.2
Text 2
20.2.3
Text 3
20.2.4

Text 4
20.2.5
Gramatika
20.4.1
20.4.2
20.4.3
20.4.5

20.4.6
20.4.8
20.4.9
20.4.10

20.4.11
Shrnutí
20.5.2
20.5.3
20.5.4
20.5.6

20.5.7

Fráze
20.6.1

1. Jsou z Ukrajiny. 2. Mají jedno dítě, syna. 3. Musí čekat na vyřízení azylu. 4. Igor musí chodit do školy.
5. Je mu šest roků. 6. Narozeniny měl v červenci. 7. Šli do školy. 8. Šli do školy dopoledne. 9. Mluvili v její
kanceláři (v ředitelně).
1. P; 2. N; 3. N; 4. P; 5. N; 6. P; 7. N; 8. P; 9. P.
1. Škola je velká žlutá budova. 2. Je blízko náměstí, vedle pošty. 3. Protože musí omluvit Igora. 4. Učí v první A. 5. Kabinet je vedle ředitelny. 6. Bolí ho v krku.
1. Začíná v osm hodin a končí v půl dvanácté a deset minut. 2. Musí chodit včas. 3. Rodiče musí omluvit
děti, když jsou nemocné. 4. Nesmí chodit pozdě do školy. 5. Hodina trvá čtyřicet pět minut. 6. Přestávka
trvá deset minut a velká přestávka trvá dvacet minut. 7. Mají ho v jídelně.
1. Paní Horáková psala dopis druhého března roku dva tisíce sedm. 2. Protože musela omluvit Filipa.
3. Protože byl nemocný. 4. Nemohl přijít ve čtvrtek a v pátek.
zpívají a cvičí; pozdravuje; vyrušuju; omluví; žádáme; přišel; přijela.
1. přijely; 2. žádat; 3. udělat; 4. omluvit; 5. cvičíte; 6. Přeju; 7. počítat, číst, psát; 8. vyrušuju; 9. Pozdravujte.
Chodí do první, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté třídy.
1. od osmi do půl dvanácté; 2. od devíti; 3. od pěti do sedmi; 4. od deseti do jedné; 5. od července; 6. od
února; 7. od ledna do srpna; 8. od prosince; 9. od šesti; 10. od března; 11. od dubna do září; 12. od rána;
13. od tří do čtyř; 14. do večera do šesti; 15. od léta; 16. od podzimu; 17. od půl jedenácté do jedenácti.
1. rokem; 2. týdnem; 3. měsícem; 4. chvílí; 5. hodinou; 6. obědem; 7. večeří.
1. nemusí; 2. musí; 3. nesmí, musí; 4. nemusíme; 5. nesmí; 6. nesmím, musím; 7. musíte; 8. Musím; 9. nesmíte/nesmíte/nesmíš; 10. musí; 11. Nesmíš/Nesmíte.
1. uzdravení; 2. vyučování; 3. rodný; 4. třídě, kabinetě; 5. školní; 6. přestávka; 7. jídelně; 8. pololetí; 9. vysvědčení; 10. azyl; 11. Promiňte, pořádku; 12. ředitelně; 13. narozeniny.
1. Žádal/a jsem o pas, o práci, o azyl. 2. Pozdravoval/a jsem manžela Jany, bratra kamarádky, učitele, milou
učitelku, nemocného kamaráda, nemocnou kamarádku. 3. Musím/Musíme omluvit syna, dceru, manžela.
4. Nesmím/Nesmíme vyrušovat paní ředitelku, pana učitele, pana doktora, paní doktorku. 5. Chci/Chceme
navštívit babičku, maminku, tatínka.
Přeju ti hodně zdraví. Přeju ti hodně štěstí./Přeju ti všechno nejlepší. Přeju vám brzké uzdravení.
Příklady otázek: 1. Pro koho jsi kupoval růže? 2. Jak je dneska? 3. Je váš manžel doma? 4. Co tě bolí? 5. Za
jak dlouho půjdeš do školy? 6. Od koho jste dostala dopis? 7. Co si dáte? 8. Kde jsi byl včera?
1. včas; 2. menší; 3. hůř; 4. sladká; 5. elegantní; 6. větší; 7. víc; 8. teplý.
1. do; 2. blízko/vedle/u; 3. na; 4. Vedle/U/Blízko; 5. na, u; 6. s; 7. vedle/u/blízko; 8. na; 9. v; 10. v; 11. před;
12. Za; 13. V; 14. do/od; 15. s; 16. Na, v; 17. se; 18. V; 19. o; 20. před; 21. Od; 22. Za; 23. na.
1. Kam chodí Igor rád? 2. Koho má rád? 3. Co taky rád dělá? 4. Co nemá rád? 5. Kdy si hraje? 6. Kde si
hraje? 7. Co si myslí? 8. Co dělá moc rád? 9. Co zapomněl napsat včera odpoledne? 10. Kdy ho psal? 11.
Co ví? 12. Co nepíše rád?
Příklady vět: 1. chodí do školy. 2. paní učitelku. 3. povídá s kamarádem Pavlem. 4. obědy ve škole. 5. že se
ve škole učí zpívat. 6. že neumí zpívat. 7. napsat domácí úkol. 8. unavený. 9. že úkol musí psát každý den.
10. píše domácí úkoly.
u telefonu; Můžu; Moment, přepojím vás; Haló! Neslyším vás!; Slyším vás špatně.; Už mě slyšíte?; vás
slyším; omluvit; musí; zub; Děkuji za zavolání.; Na shledanou.
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Lekce 21
Dialogy 1-5
21.2.1 a) řidiči; ukázat, průkaz; řidičák, Občanku; řidiči; rychle; pokutu, pomalu.
21.2.1 b) doklady; technický; technický; kontrola;
21.2.1 c) připoutat; pokutu; pás;
21.2.1 d) parkovat; Parkoviště; doprava/doleva; parkoviště;
21.2.1 e) vidět; řidičák; značku; pokutu.
Dialog 6
21.2.3

Boris pojede do Prahy zítra. 2. Má tam nějakou práci. 3. Pojede autem. 4. Nemá. 5. Ano, umí. 6. Má ho už
pět let. 7. Pojede s manželkou a možná pojede taky jeho syn. 8. Petr chce jet s nimi. 9. Protože potom jsou
na dálnici zácpy. 10. Protože nechce mít problémy s policií.

Gramatika
21.4.1
se připoutám, se připoutat, se připoutají, se připoutá; si půjčíš, si půjčit, si půjčí, si půjčíme; zastavím, zastaví, zastavíte; zahneš, zahne, zahnu, zahnou; kontroluje, kontrolujou, kontrolujeme; ukážeme, ukáže, ukážeš;
parkujou, parkujeme, parkuje; zaplatit, zaplatím, zaplatí, zaplatíte.
21.4.2
1. se připoutat, zaplatit; 2. zastavit; 3. Ukážeš; 4. zahnete; 5. si půjčit; 6. parkovat; 7. kontroluje.
21.4.3 a) 1. Můžu si ho půjčit v půjčovně. 2. Musím se připoutat. 3. Parkuju/Stojím. 4. Musím zaplatit pokutu.
21.4.3 b) 1. Policista kontroluje doklady a dává pokuty. 2. Platím pokutu. 3. Potřebuju řidičský průkaz. 4. Potřebuju
řidičák, techničák a pas nebo občanku.
21.4.4
1. Tady nesmíme zastavit. 2. Tady nesmíme stát. 3. Tady nesmíme jezdit autem, jenom chodit pěšky. 4. Tam
nesmíme jet, je to ulice pro chodce. 5. Tady nesmíme jet rychleji než 80 km/hod. 6. Musíte zastavit.
21.4.5
domem; stolem; restaurací; židlí; hospodou; školou; kostelem; nádražím; parkovištěm; ordinací; náměstím,
postelí; autem.
21.4.6 a) s lékařem, psychologem, manželem, bratrem, učitelkou, policistou, Irinou, Petrem, prodavačem, číšníkem,
zubařem, překladatelkou, ředitelem, ředitelkou, Alicí.
21.4.6 b) se šunkou, sýrem, žampióny.
21.4.6 c) s rýží, brambory, omáčkou, knedlíky.
21.4.6 d) s mlékem, se smetanou, s cukrem.
21.4.6 e) s učitelem, učitelkou, ředitelkou, kuchařem, prodavačkou, zubařem, policistkou.
21.4.6 f ) za kamarádkou, sestrou, bratrem, právničkou, ředitelem, babičkou, manželkou.
21.4.9
1. s nimi, 2. s ním, 3. s námi, 4. s ní, 5. za ním, 6. s tebou, 7. se mnou, 8. s námi, 9. před ním, 10. za ní,
11. s tebou,12. s nimi, 13. se mnou, 14. s ní.
21.4.10
čím; kým; Čím; Čím; kým; čím; kým; čím, kým.
21.4.11 a) ti; nám; mu; mi; jim; jí; vám;
21.4.11 b) si; si; si; si; si; vám; ti; jí; mi; ti; jim; si; nám; si/mu; mu; mi; si.
Shrnutí
21.5.1 a)

21.5.6

Příklady odpovědí:
1. Když nemám zapnutý bezpečnostní pás. Když se nepřipoutám. 2. Znám řidičský, technický a občanský
průkaz. Taky průkaz zdravotního pojištění. 3. Chce vidět doklady. 4. Mám pas a kartu zdravotního pojištění. Mám taky rodný list.
1. na; 2. Na; 3. na; 4. na; 5. pro; 6. S; 7. V, ve; 8. za; 9. od/u; 10. s; 11. před; 12. Vedle/u/blízko, blízko/vedle/u; 13. na; 14. Za; 15. z; 16. ve; 17.V; 18. do, s; 19. na; 20. na; 21. s; 22. na; 23. V, s; 24. od, do; 25. s; 26.
do, na; 27. u; 28. od; 29. za; 30. na, o; 31. o.
1. kým; 2. co; 3. koho; 4. Co; 5. koho; 6. čím; 7. Koho; 8. co/koho; 9. koho; 10. kým; 11. Co/Koho; 12. Co;
13. Co; 14. kým; 15. koho.
Příklady otázek: 1. Na co se díváte? 2. Na koho čekáte? 3. Pro koho máš ten slovník? 4. Čím pojedete do
Prahy? 5. S čím ti/vám chutná pizza? 6. S kým pojedeš do Prahy? 7. Co si dáte? 8. V kolik hodin zavírá
tabák? 9. Kde je pošta? 10. Pro koho kupuješ tu zmrzlinu?
1. Neumím; 2. neznám, Nevím; 3. Znáš/Neznáš/Znáte/Neznáte; 4. umím; 5. Nevíš/Víš/Nevíte/Víte.

Fráze
21.6.1

tady je Tuyen, kamarádka Jany; Můžu mluvit s Janou? děkuju, zavolám později. V kolik hodin můžu volat?

21.5.2

21.5.3
21.5.5
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Lekce 22
Text 1
Otázky

Dialog 3
Otázky

22.2.1 a)
22.2.1 b)
22.2.1 c)
22.2.2

1. Ve městě jezdíme trolejbusem, autobusem nebo tramvají. 2. Metro jezdí v Praze. 3. Jízdní řád čteme, když chceme vědět, kdy jede tramvaj/autobus/trolejbus. Jízdní řád čteme na zastávce. 4. Ve městě je
autobusové a vlakové nádraží. 5. Na internetu můžeme najít odjezdy vlaků a autobusů. 6. V malém městě
chodíme pěšky nebo můžeme jezdit na kole.
1. Boris chce jet do Třeboně, protože tam má kamaráda. 2. Ptá se paní v informační kanceláři na vlak.
3. Kupuje jízdenku u pokladny. 4. Boris čeká na nástupišti. 5. Vlak nepřijel včas, měl zpoždění. 6. V Třeboni
bude za 5 hodin. 7. Musí tam přestoupit na osobní vlak do Třeboně. 8. Ne, kamarád tam na něho nečekal.
Čekal u vlaku. 9. Boris potřeboval vědět, jak se dostane k zámku. 10. Pomohla mu hodná paní.
Prosím, jede; Kdy; V, budete/přijedete, přestoupit; každý; Není zač.
jízdenku; nějakou; Bude.
Nevíte, dostanu; Znáte; nebyl, říkal; půjdete, uvidíte, Přejdete, k, mi; podívat; pomohla.
1. jízdenku, 2. nastoupil, místo, 3. zpoždění, 4. zastávce, 5. ujel, 6. jízdní řád, 7. jezdí, 8. slevu. 9. vlakové,
autobusové.

Gramatika
22.4.1
1. přestupovali jsme; 2. jezdí; 3. stačí; 4. zeptáš se/zeptala ses; 5. nestihla; 6. vystoupím/vystoupíme; 7. ujel;
8. nezastavuje; 9. nastupujeme; 10. vystupuje; vystoupí.
22.4.2
1. jezdí; 2. odjíždí, 3. nebyli, se zeptat; 4. ujel, 5. přijede; 6. přejít; 7. nezastavuje; 8. najdeš; 9. nestihl; 10. přestoupit.
22.4.3
1. jízdní řád, 2. jízdenku, slevu; 3. zpoždění, 4. nastoupil, místo; 5. cestu, 6. Rychlík, osobním.
22.4.4 a) zastávka tramvaje, karta pojišťovny, čas odjezdu, jízdní řád autobusu, plán města, kniha kamaráda, odjezd
vlaku, mapa Prahy, řidič auta, příjezd autobusu, problém cizinky, kancelář ředitele, ordinační hodiny doktora, manželka bratra, otec kamarádky;
22.4.4 b) talíř polévky, hrnek čaje, šálek kávy, sklenice minerálky, deci vína, půlka koláče.
22.4.5 a) zastávka noční tramvaje, karta zdravotní pojišťovny, čas večerního odjezdu, jízdní řád nového autobusu,
plán starého města, kniha dobrého kamaráda, odjezd osobního vlaku, mapa staré Prahy, řidič červeného
auta, příjezd žlutého autobusu, problém mladé cizinky, kancelář českého ředitele, ordinační hodiny dětského
doktora, manželka mladšího bratra, otec české kamarádky;
22.4.5 b) talíř bramborové polévky, hrnek ovocného čaje, šálek černé kávy, sklenice perlivé minerálky, deci bílého
vína, půlka jahodového koláče.
22.4.6
Příklady řešení: Bydlím u/Jdu do/kolem velké nemocnice. Jdu do zdravotní pojišťovny. Jdu kolem autobusového nádraží. Bydlím blízko/u/ Jdu kolem/do Národního divadla. Jdu kolem špinavé řeky. Bydlím blízko
tramvajové zastávky. Jdu do krásného zámku. Jdu do moderní knihovny. Bydlím u hezkého lesa.
22.4.7
1. Jdu k poště. 2. Jdu k parku. 3. Jdu ke škole. 4. Jdu k parkovišti. 5. Jdu k cukrárně. 6. Jdu ke kostelu. 7. Jdu
k bance. 8. Jdu k nemocnici. 9. Jdu k nádraží. 10. Jdu ke kanceláři.
22.4.8
1. do, za, u; 2. do, na, kolem; 3. pro; 4. z, za; 5. s, v, na, s; 6. k, na, na; 7. ze, do; 8. za, v, ve; 9. naproti; 10. před, od.
22.4.9
k ní, k nim, k němu, k vám, k nám, ke mně.
Shrnutí
22.5.1
22.5.4
22.5.5 a)
22.5.5 b)
22.5.5 c)
22.5.5 d)
22.5.7
22.5.8
22.5.9
22.5.10
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1. Za kým/Kam jsi jel? 2. Proč ti ujel autobus? 3. Kde na tebe kamarád čekal? 4. Kdy/Za jak dlouho jel
další autobus? 5. Proč jsi čekal v čekárně? 6. Jak dlouho trvala cesta? 7. Proč se v autobuse netopilo? 8. Kam
jste šli? 9. Co jste si dali?
1. do, 2. -, 3. -, na, 4. na, u, 5. v, 6. na, 7. na, -, 8. naproti, 9. na, 10. na, 11. za, 12. v, do, na.
ve třídě, v obchodě, ve středisku, v nemocnici, ve škole, v knihovně;
na výstavě, na koncertě, na náměstí, na policii;
za doktorem, za Petrem, za kamarádkou, za právníkem, za ředitelkou;
U pokladny, U divadla, u řeky, U hotelu.
Ne, ještě jsem ho neviděl/a. Ne, ještě jsem s ní nemluvil/a. Ne, ještě jsem ji neviděl/a. Ne, ještě jsem s ním
nemluvil/a. Ne, ještě jsem ji nenapsal/a. Ne, ještě jsem ho nedostal/a. Ne, ještě jsem tam nebyl/a.
Příklady reakcí: Ne, ještě jsem tady nebyl. Ano, rozuměl./Bohužel ne. Můžete mi to zopakovat? Ano, jezdí
každý den. Ne, děkuji. /Zavolám za hodinu. Ne, je to blízko. Samozřejmě. Není zač.
lehký, doprava, přijíždí, vystupujeme, pozdě, nastoupím, horší, nemám rád, větší, odjezd, letní, špatně, zdravý, málo/trochu, odejdou, za rok, pomalu, bohužel.
Příklady vět: Byl/a jsem u bratra. Jedu na výlet. Jel/a jsem za kamarádem. Pojedu s kamarádkou. Jdu do
školy. Jak se dostanu na náměstí? Posílám dopis. Čekám na učitele. Musím se zeptat ředitelky. Cesta trvala
tři hodiny. Bylo mi špatně.
427
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Lekce 23
Texty 1, 2, 3
23.2.1
1. N, 2. P, 3. N, 4. N, 5. P, 6. N,7. P, 8. P, 9. P, 10. N,11. P, 12. P.
23.2.3 a) Žiju; pro; volného; pracovala, nemám; Učím se; knihy; Zkusila; můžou; nebaví; plavat; chtěla; zimě; jezdila;
nemůžu; půjčím, výlet; Mám; měli; o; žádná; líbilo; ní; blízko; plaveme; Někdy; Myslím; Chybí.
23.2.3 b) mluvím; Navštěvuju; dostanu; najdu; byl; kamarádů; posloucháme; cizinci; jim; o; hraje; něho; pijeme; rád;
Když; na; sbíral; říká; protože; nejdu; mluvím; Chybí.
23.2.3 c) měsíců; neumím; koníček; skákala; závodila; každý; ptám; hrát; starají; televizi; dostanu; chtěla; víc.
Gramatika
23.4.1
zkusí, zkusit, zkusíš, zkusí; snil/a, sníš, sní, sní; plavu, plavat, plaveme, plavou; sbíráš, sbírají, sbíráte; závodí,
závodit, závodíme; běhám, běhá, běhají, běháš; skáčeš, skákat, skáčou; se bojí, se bojíme, se bát, se bojí.
23.4.2
1. překládá; 2. bojí; 3. sbíral; 4. zkusí; 5. sní; 6. běhá, skáče; 7. plavali/plavaly; 8. závodila; 9. ptala; 10. nebál.
23.4.3
1. zloděje; 2. nezaměstnaný; 3. politiku; 4. zvíře; 5. války; 6. koníčků, sbírá; 7. rybníku; 8. chalupu; 9. život;
10. zvířata, kočku.
23.4.4
1. o politice, 2. o rodině, 3. o manželovi, 4. o sportu, 5. o češtině, 6. o dokladu, 7. o překladu, 8. o životě,
9. o zloději.
23.4.5 a) Bojím se zlého člověka, těžké zkoušky, důležitého závodu, velké operace, dlouhé nemoci, nesympatického úředníka.
Ptal/a jsem se českého učitele, českého kamaráda, dobrého psychologa, mladého překladatele, přátelského
policisty, zkušeného lékaře, starého muže, malého syna, ruského studenta, afgánského pacienta.
23.4.5 b) Bojím se zlých lidí, těžkých zkoušek, důležitých závodů, velkých operací, dlouhých nemocí, nesympatických úředníků.
Ptal/a jsem se českých učitelů, českých kamarádů, dobrých psychologů, mladých překladatelů, přátelských
policistů, zkušených lékařů, starých mužů, malých synů, ruských studentů, afgánských pacientů.
23.4.6
Bojím se nesympatické úřednice.
Ptal/a jsem se české učitelky, české kamarádky, dobré psycholožky, mladé překladatelky, přátelské policistky,
zkušené lékařky, staré ženy, malé dcery, ruské studentky, afgánské pacientky.
Bojím se nesympatických úřednic.
Ptal/a jsem se českých učitelek, českých kamarádek, dobrých psycholožek, mladých překladatelek, přátelských policistek, zkušených lékařek, starých žen, malých dcer, ruských studentek, afgánských pacientek.
23.4.7
Sním o domě, o bytě, o zahradě, o práci, o kamarádce. Mluvím o rodině, o učiteli, o politice, o kamarádovi,
o mamince, o kultuře, o programu, o sportu, o knize. Píšu o škole, o češtině, o životě, o kamarádce, o výstavě. Čtu o Praze, o atletice, o závodu, o městě, o azylu, o hudbě.
23.4.8 a) Na nic se nedívám. O nic se nezajímám. Nikoho jsme se neptali. Nikam nechci /nechceme jít. U nikoho
jsem nebyla. S nikým tam nepůjdeme. Nikdo to neříkal. Nic jsem nekoupil.
23.4.8 b) Díváš se na něco? Zajímáš se o něco? Ptali jste se někoho? Chcete někam jít? Byla jsi u někoho? Půjdete
tam s někým? Říkal to někdo? Koupil jsi něco?
23.4.9
Všichni to věděli. Všechny třídy mají tabuli. Všechna auta nejsou rychlá. Všechny banky mají směnárnu.
Všechna města mají nádraží. Všichni lidé nemluví anglicky.
23.4.10
1. v, -; 2. ve, pro; 3. do, 4. v; 5. do, 6. V, -; 7. -, v; 8. V, na; 9. na, 10. -, na; 11. k, na; 12. v, u/blízko; 13. u, o;
14. -, 15. na; od; 16. do, 17. na.
Shrnutí
23.5.1
23.5.4

23.5.5
23.5.6

1. cizince/cizinců, společnosti; 2. obědvaly, 3. se, ptali; 4. se zúčastnily; 5. Výstava, se konala; 6. namalovaly.
1. Včera jsem jel/a se synem do nemocnice sanitkou. 2. Každý den jezdím s bratrem do školy na kole. 3.
Minulou sobotu jsme jeli za tetou na návštěvu do Třeboně rychlíkem. 4. Večer půjdu s kamarádkou do
kina na dobrý ﬁlm. Pojedeme tramvají. 5. Zítra pojedu se třídou na výlet autobusem. 6. O víkendu pojedu
s rodinou na Petřín v Praze lanovkou.
Příklady odpovědí: Mluvili jsme o politice. Píšu domů o životě v ČR. Mluvil jsem s ní o češtině. Ta kniha je
o lásce. Ten ﬁlm byl o válce. Ta výstava byla o přírodě. Slyšeli jsme o prezidentovi. Mluví o večeři. Mluví o
operaci. Mluví o vysvědčení.
Příklady vět: Čeština je těžká. Domácí úkol je dlouhý. Život v ČR je zajímavý. Práce učitele je hezká. Můj
kamarád je hodný. Moje rodina je velká. Počítačový kurz je krátký. Setkání bylo nudné. Návštěva byla dlouhá. Výlet byl zajímavý.Výstava byla špatná.
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Lekce 24
Texty
24.2.1 a)
24.2.1 b)
24.2.2

Další; byl; vyplnit, příjmení; narození; pojištěný; alergii; očkovaný; zavolá.
dál; problémy; špatně; žaludek; jedl; občerstvení; vás; otrava, Musíte, lékárně; třikrát, Za, kontrolu.
1. Protože byla nemocná. 2. Měla rýmu a kašel. 3. Myslela si, že je to viróza. 4. Ano, měla vysokou teplotu.
5. Koupila sirup a nosní kapky. 6. Protože ji bolelo v krku a nemohla polykat. 7. Lékař zjistil, že má angínu.
8. Musí ho brát dvakrát denně. 9 Musí hodně odpočívat a jíst ovoce. 10. Protože ho bolelo břicho. 11. Lékař ho
poslal do nemocnice. 12. Chirurg zjistil, že Narmil má zánět slepého střeva. 12. Ano, musel hned na operaci.

Gramatika
24.4.1
se objednám, se objednáme, se objednají, se objednáš; si zlomíš, si zlomíme, si zlomí, si zlomím; vyšetří, vyšetřit, vyšetří; předepíše, předepíše, předepíšeš; zjistím, zjistí, zjistíme, zjistí, zjistíte; sní, sním, sníme, snědí;
bereš, berete, bere, bereme, bere; si vybere, si vyberu, si vyberou, si vyberete, si vybereme.
24.4.2
1. brát; 2. si zlomil; 3. zvracel jsem; 4. předepsala; 5. prohlédne; 6. si vyberete; 7. jsme zjistili; 8. se objednám, bolí; 9. snědly, vypily.
24.4.3 a) Dal/a jsem ho sestře, mamince, tatínkovi, bratrovi, tetě, dceři, synovi, babičce, dědečkovi.
24.4.3 b) Řeknu to kamarádce, Halyně, manželce, kamarádovi, Borisovi, učiteli, policistovi.
24.4.3 c) Půjčil/a jsem ho bratrovi, učitelce, kamarádovi, kuchaři, sestře, Evě, Tomášovi.
24.4.3 d) Ukážu ji lékaři, zubařce, právníkovi, překladatelce, řediteli, psychologovi, policistce.
24.4.3 e) Líbí se to mně, synovi, jí, nám, studentovi, cizince, jim, vám.
24.4.3 f ) Koupil/a jsem ji kuchaři, ředitelce, manželce, manželovi, kamarádce.
24.4.3 g) Budu telefonovat psycholožce, překladateli, chirurgovi, ředitelce školy.
24.4.4
1. k bratrovi na návštěvu. 2. k právníkovi. 3. ke kamarádce na večeři. 4. k ředitelce do kanceláře. 5. půjde
k zubaři. 6. do třídy k učiteli. 7. do Brna k psycholožce. 8. k chirurgovi.
24.4.5
1. ti; 2. jim; 3. mu; 4. jí; 5. vám; 6. mi; 7. ti; 8. nám; 9. mi; 10. mu.
24.4.6 a) Objednal/a jsem se k právníkovi, zubařce, psychologovi, právničce.
24.4.6 b) Lékař vyšetřuje pacientku, malou Mai, malého Zuraba, manželku, dědečka.
24.4.6 c) Lékař předepíše léky pacientce, cizince, synovi, dceři.
24.4.6 d) Lékař mi předepsal lék, léky, antibiotika, kapky, mast.
24.4.6 e) Včera jsem snědl kuře a rýži, maso a omáčku, pizzu se žampióny, půlku chleba se sýrem.
24.4.6 f ) Léky musím brát dvakrát, třikrát, jednou, čtyřikrát denně.
24.4.6 g) Vyberu si nové brýle, kontaktní čočky, dobrou čokoládu, jednu červenou růži, brazilskou kávu, čokoládovou
zmrzlinu, českou knihu o Praze, dvoulůžkový pokoj, zelenou sukni.
24.4.7
Příklady: 1. nemocnice, sádry; 2. poslal; 3. operaci, nemocnici; 4. břicho, operaci; 5. slepé střevo; 6. žaludek,
lékaři; 7. lékaři; 8. žaludek; 9. noha; 10. si zlomím; 11. očkování.
24.4.8
1. koho; 2. Co/Koho; 3. komu; 4. koho; 5. Čím; 6. kým; 7. Kdo; 8. kým; 9. čím; 10. koho; 11. Koho;
12. koho; 13. koho; 14. koho.
Shrnutí
Otázky

24.5.1
24.5.2

24.5.3
24.5.4 a)

24.5.4 b)
24.5.5 a)
24.5.5 b)
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1. Telefonoval do ordinace očního lékaře. 2. Mluvil se sestrou. 3. Chtěl se objednat na vyšetření. 4. Šel tam
v úterý v jednu hodinu. 5. Nosil kontaktní čočky. 6. Čočky jsou moc drahé. 7. Lékař zjistil, že Boris potřebuje
silnější brýle. 8. Dal mu poukaz na brýle. 9. Půjde do oční optiky. 10. Ne, asi 200 korun zaplatí pojišťovna.
očního lékaře; sestrou; vyšetření; nové brýle; kontaktní čočky; vyšetřil, poukaz na brýle; pro, oční optiky;
Pojišťovna.
1. Od koho jsi dostal dopis? 2. U koho jsi byl? 3. Ke komu pojedeš?/Kam pojedeš? 4. Kam pojedeš?/Ke komu
pojedeš? 5. Ke komu se objednáš? 6. Na koho myslíš? 7. Pro koho kupuješ dárek? 8. Na co se těšíš? 9. O co jsi
žádal? 10. O čem jste mluvili? 11. S kým ses seznámil? 12. Za kým jdeš? 13. S čím piješ kávu? 14. Za kým jsi šel?
1. na; 2. u; 3. Za, Za; 4. na; 5. proti; 6. na; 7. v; 8. Za, na; 9. v, v; 10. s, k; 11. do; 12. na; 13. do; 14. ve; 15. na;
16. do; 17. S, se; 18. do; 19. Pro.
1. Musíte ji vyplnit. 2. Večer jsem jí psal dopis. 3. Lékař je prohlédl. 4. Lékař jim dal injekci. 5. Rozpustíte
ho ve vodě. 6. Mám pro ni dárek. 7. Musíte ho pít třikrát denně. 8. Byl u něj/něho odpoledne. 9. Mluvil
jsem s ní včera. 10. Dostal jsem od něj/něho slovník.
1. nás; 2. vás; 3. mi; 4. tebe; 5. mě; 6. mnou; 7. vámi
Další, prosím. Dobrý den. Už jste u nás někdy byla? Jak se jmenujete? Jste pojištěná? Kdy jste byla naposledy očkovaná proti tetanu?
Příklady: Bolí mě hlava a celé tělo. Ano, mám.429
Musím brát antibiotika? Kdy musím přijít na kontrolu?
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Lekce 25
Text
25.2.1
25.2.2
25.2.3

Dialog
25.3.1

25.3.2.

1. N, 2. N, 3. P, 4. P, 5. P, 6. N, 7. N, 8. N, 9. P, 10. N.
manželé; uprchlíci; azylanti; jako; těhotná; větší; kanceláře, úředníkem; obývací, dětský; drahý, plat; nabídl;
výtahu; třípokojový; muset, práce; stěhovat; zařízený; nábytek.
1. Kde žijí Jurij a Olga? Jak dlouho žijí v české republice? 2. Co dělá Jurij? Kde pracuje Jurij? 3. Kdy se narodí dítě? 4. Kam šli Jurij a Olga? S kým mluvili? 5. Jaký byt jim nabídl úředník? 6. Kdy se budou stěhovat?
7. Co je v kuchyni?
1. Bydlí tam čtyři měsíce. 2. Bydlí s Jurijem. 3. Halyna přijde na návštěvu. 4. Olga dělá velký úklid jednou
týdně. 5. Vysává, utírá prach, pere a žehlí. 6. Každý den zametá. 7. Jurij myje nádobí a umyl okno. 8. Dítě se
narodí za měsíc. 9. Zítra odpoledne půjde navštívit Olgu a Jurije. 10. Ano, těší se.
dobře; v novém bytě; velký a pohodlný; práce; velký úklid; pomáhá; nebaví; v pořádku; narodí za měsíc; hodí.

Gramatika
25.5.1
si pronajmeme, si pronajme, si pronajmou, si pronajmeš; nabídnete, nabídnu, nabídne, nabídneme, nabídnou; peru, perete, perou, pereme, pere; umyje, umyju, umyješ, umyjou; uklízejí, uklízím, uklízíte, uklízíš;
se cítíme, se cítí, se cítím, se cítí; žehlíte, žehlí, žehlíme, žehlíš; utíráme, utírají, utírá, utírám; zametáš,
zametám, zametá, zametáte, zametáme; se stěhujeme, se stěhuje, se stěhuje, se stěhujete; vysávám, vysává,
vysávají, vysáváš.
25.5.2
1. nabídli; 2. budu prát, žehlit; 3. se budeme stěhovat; 4. se cítíš; 5. Hodí se; 6. mýt; 7. neumyla; 8. nenabídli; 9. zametám, vysávám; 10. neuklízejí.
25.5.4 a) 1. To jsou páni. 2. V ordinaci pracují lékaři. 3. V kanceláři jsou úředníci. 4. Tam jsou učitelé. 5. V kuchyni
vaří kuchaři. 6. To jsou moji bratři. 7. Pomůžou mi překladatelé. 8. To jsou moji synové. 9. Kamarádi hrajou
basketbal. 10. Na policii pracujou policisté.
25.5.4 b) 1. V ordinaci pracují dva doktoři a dvě doktorky. 2. V čekárně čekají čtyři pacienti a čtyři pacientky. 3. Ve škole jsou dva ředitelé a dvě ředitelky. 4. Ve třídě se učí čtyři studenti a čtyři studentky. 5. Na poště pracujou tři
úředníci a tři úřednice. 6. Na ulici stojí dva policisté a dvě policistky. 7. V ordinaci jsou dva psychologové a dvě
psycholožky. 8. V bytě bydlí čtyři azylanti a čtyři azylantky. 9. Na policii mluvili dva řidiči a dvě řidičky.
25.5.4 c) 1. Na náměstí je pět policistů. 2. V nemocnici je hodně pacientů. 3. Ve škole studuje osmdesát studentů.
4. Ve městě bydlí deset azylantů. 5. Tam je šest kamarádů. 6. V obchodě pracuje sedm prodavačů. 7. Na
křižovatce stálo hodně řidičů.
25.5.5 a) mi; mi; mě; mi; mi; mi; mi; mě;
25.5.5 b) jí; jí; ji; jí; jí; jí; jí; ji;
25.5.5 c) mu; mu; ho; mu; mu; mu; mu; ho;
25.5.5 d) nám; nám; nás; nám; nám; nám; nám; nás;
25.5.5 e) jim; jim; je; jim; jim; jim; jim; je.
25.5.7
1. dítě; 2. dítě; 3. dětí; 4. děti; 5. dítě; 6 Děti; 7. dětí; 8. děti, dítě; 9. dětí; 10. děti.
25.5.8
1. výtahu; 2. cukru; 3. syna a dcery; 4. zahrady; 5. auta; 6. teploty; 7. koupelny; 8. masa; 9. inkasa.
Shrnutí
25.6.1
25.6.2

1. Kamarádovi se nelíbí Brno. 2. Učitelku bolí hlava. 3. Lékaři se pondělí nehodí. 4. Učiteli chutnají ovocné
knedlíky. 5. Bratrovi chybí jeho děti. 6. Syna a dceru nebaví učit se česky.
řidičský průkaz; registrační karta; listovní zásilka; smažený sýr; zimní oblečení; peněžní poukázka; jídelní lístek;
dvoupokojový byt; realitní kancelář; občanský průkaz; doporučený dopis; technický průkaz; rajčatový salát;
zařízený byt; hovězí polévka.
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