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Pořádek slov ve větě

Maminka je doma. (Věta oznamovací)
.Ie maminka doma? (Věta tázaci)

Ja jsem žák.
Isem (já)žák?

Venku je zima.
oIe venku zima?

odpovězte na

Co má kluk?
Co má holka?

otazky:

Kluk
Holka

Lyžuje muŽ?
Vaří paní?
Cte pán knihu?

Slovní druhy

1. Podstatná jména:

2. Přídavná jména:

3. Zájmena:
4. Číslovky:
5. Slovesa:
6' Příslovce:

7. Předložky:
8. Spojky:
9. Částice:

10. Citoslovce:

PoDSTATNÁ rvrÉxn
1. Názvy osob

máma, táta, děda, babička, dítě, kluk, ho|kao pes, kočka, au-
to, vlak, škola, jídlo
dobrý, špatný, velký, ma|ý, mladý, starý, nový, veselý,
smutný
já, my, oni, kdo, ten, tento
jeden, deset, sto, tisíc, druhý, desátý
mám, jsem, píšu, jím; děIat, vařit
nahoře' dole, včera' zitra, česky, pomalu' rychle' dobře,
špatně
na)v) pod, u
a. i" ale
ať'

ach, haló' haf, mňau, brr

2. Názvy zviÍat

M=
3. Názvy věcí

-ffi\r/W
e-@ fffi
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druzí

To jsem já. To je muŽ.

Jsem cizinec. Jsem z .. .

To je žena' To je dítě.

Jmenujise...
Učím se česky.

.ž1

To je Ceská repub|ika.
Jsemv Českéiepublice. Jsemv . '.. (názevmísta)

To jsem já'
la jsem l:i: T::lJá se jmenuji . .

Ja jsem (žák' student)

LEKCE I

Já a ti

OstravaO
o P|zeň

Já jsem
Já jsem
Já jsem

(cizinec, cizinka)
(mladý, mladá)

(zdravý, zdravá)

To jsi
Ty jsi

Í1)

(žena, muž)

Ty se jmenuješ . .

Iak se jmenuješ?
Ty jsi

To je on.

(žák, student)

Onsejmenuje.....
Ona se jmenuje
On je cizinec.
On jde.

J
I
S

F
A
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/en sešit ta žid|e ten sttil

R /-\ffiffi

odpovězte na otazky:

Co je na lavici?
Kde leží pero?
Kde leŽí tuŽka?
Kde je okno?
Kolik je ve třídě oken?

Čtěte a ukazujte:

To je třída. Vpředu je tabule. Je tam také stůl a židle. Vzadu je mapa.

Vpiavo jsou áveře. Ťady je lavice. Na lavici je sešit. Je tu také kniha,

p0ro.

la kniha ta tužka /o pero

paní učitelka
pan učitel

studentka
student

žákyně
žák

Vlevo je okno.
slovník, ÍuŽka,

Na lavici je kniha.
Pero leží na lavici.

I

2
J
4

fiedno)
(dvě)....

(čtyři)....

Opakujte a zaPamatujte

žena - muŽ
jmenovat se

škola - třída
obraz - okno

- dítě - cízínec (cizí státní příslušník) - zemé (stát) - jméno -
- adresa - telefon - město - pas (cestovní doklad) - bydlet -
- pan učitel - paní učitelka - tabule - lavice - žid|e - mapa -
- dveře - lampa podlaha - kniha - sešit - tlŽka - nahoře

- dole - vlevo - Vpravo - vpředu - vzadu - je není fisou - nejsou)



LEKCE 3

Setkánú

258

lidé' pozdravy

Dobré jitro! Dobrý den! Dobrý večer! Dobrou noc! Na shledanou! Ahoi!

Dobré jitro !

Dobrý den!

Dobrý večer!

Dobrou noc!

Ahoj !

Na shledanou !

Ráno si lidé říkají: Dobré ráno! Dobré jitro! Dobrý den!
Ve dne se lidé zdraví: Dobrý den!
Večer sí lidó říkají (večer se lidé zdrav): Dobrý večer!
KdyŽ se lidé loučí, říkají: Na shledanou!
Večer, když jdou spdt, říkají lidé: Dobrou noc!
Kamarádi se zdraví: Ahoi! Čau!

Slovní zasoba:

Dobré ráno, dobré jitro, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc' na shledanou, ahoj, pozdrav ,

lidé, řil<at' zdravit se, spát, loučit se, kamarád, ráno, večer, den, noc. Děkuji (poděkovat).

KONVERZACE.

Učitel vyuŽije již ziskané slovní zásoby a navozuje situaci seznámení:
Dobrý den! . . . Dobrý den! Já jsem . . . Jsem učitel' Jak se (prosím) jme-
nujete? ... Kde bydlíte? ... Jste cizinec? ... Na shledanou!

Spo|ečenské fráze

Dobrý den. Jak se máte? Děkuji, dobře. A vy? Děkuji. Na shledanou!
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odpovězte:

Kolik cukru, prosím?
3 kostky, prosím.
Děkuji.

odpovídejte na otazky:

Je to kluk?
Sedí v lavici?
Má na hlavě čepici?
Mávruceknihu?....
Je kniha velká?
Je pod stolem kočka?
Je ve třídě letadlo?.

Doplňte písmeno:

tát-ď:':-

ško-a

@4

%
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odpovězte podle obrazku:
Kde jsou věci? (vpředu, vzadu, nahoře, dole,

Co ie vlevo?

ampa

f"

Vlevo je...
Co je vzadu?
Vzadu je ...
Co je vpředu?
Vpředu je .. '

Co je vpravo?
Vpravo jsou
Co je dole?
Dole jsou
Co je nahoře?
Nahoře je ...

Pamatujte

pokoj, V pokoji stůl, u stolu,

postel, v posteli, u Postele okno, u

být v pokoji
jít do pokoje
jít z pokoje
stát u pokoje

SLOVESA

být, stdt,
je (ano)

sedět, ležet, viset

ffi
kočka

á0

obraz

mlt-l

Stůl

m
paní

.ffi'
!tr

m
křes1o

A

židle

d
okno

@

vlevo, vpravo)

na stole, Pod stolem
okna, pod oknem

není (ne)
Vzadu není okno.

televizorpokoj

postel

Vzadu je okno.
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Doprava (základni informace)

Na ulici musíme dávat pozor. Svíti
Svítí zelená - idi!

červená - stůj !

Cvičení:

Co dělají lidó na
Co dělají zvíÍata
Kolik je hodin?

obrázku ?

na obrázku?

p
\q/Žť

.4---..,

|ňt[g
áL;-'Ež
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rukavice klobouk

&p

47

punčochy

noční košile

boty

n
LEKCE 9

oblečení

Co nosí ženy?

Svetr sukně

ponoŽky

2,j?

větrovka

taška

blůza

VTk

šátek

peněŽenka

,q.uv

prádlo

s.ý'
a
deštník

?r,lÁl i\

ď/

kapesník

rš=,(q

kufr

Co nosí muži?

Kalhoty SVETT

kalhoty

lŽz// -

:.;>

kabát
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Světové strany (orientace)

Sever íNORD)

Západ (WEST) Východ (EA$T)

Jih (souTH)

odpovězte na otázlcy a ukažte země na mapě.,

Poisko je (1eží)

Česká republika je (|eží)

Maďarsko je (1eŽí)

Rakousko je (leží)
Francie je (leží)

otázlry.,

Ceské republiky.
Polska.
Rakouska.
Itálie.
Švýcarska.

od
od
od
od
od

odpovězte na

Kde bydlíš?
Kde bydlí tvoje babička?
Kde ses narodil? V které zemi ses narodil?
Kde nyní bydlíš? Jak se jmenuje to město (ta vesnice)? . .

Jak se jmenuje hlavní město Ceské republiky?

Přečtěte text..

Česká republika je země ve střední Evropě. Hlavní město je Praha. Česká republika
je země s krásnou přírodou a bohatou kulturou.

odpovězte podle textu..

Kde je (Leži) Ceská republika?

Doplňte: Doplňte chybějící písrnena:

Praha je hlavní město Pr-ha.
Kyjev je hlavní město Kyj-v.
Bukurešť je hlavní město B-kure-t.

odpovězte podle skutečnosti :

-xJsem v Ceské republice. Bydlíme V . . . .

Moje adresa je:


