New Czech Step by Step – Manuál pro učitele – Errata

New Czech Step by Step – Errata
Zde uvádíme seznam chyb a překlepů, které se v této učebnici vyskytly. Za všechny se omlouváme. Budeme vám
vděčni za upozornění, pokud objevíte další.
New Czech Step by Step (učebnice)
strana/cvičení
46/4
100/18
127/5

špatně
Je v České republice.
Miluju ___, protože je krásná
___ nejsem doma, Micka nic nejí a
čeká na. ___
6. ... Kristán dělal čaj.

správně má být
Je v České republice.
Miluju ___, protože je krásná.
___ nejsem doma, Micka nic nejí a čeká
na ___.
6. ... Kristián dělal čaj.

Activity book (Pracovní sešit) k New Czech Step by Step
strana/cvičení
34/6
37/14
38/17
44/18
45/1
46/6
53/8
57/2
67/15
70/2
80/13
112/4
126/Lekce 13 78/7

špatně
4. Albert Einstein hrál b) na viloncello.
6. Jejich kapela skončila v roce 1950.
3. Jak se jmenuje země, kde lidi
tancujou flamengo?
2. Potřebujete pan Horáka?
chytat ryby cvičit
aerobik bruslit
… jenom dvakrát za týden hraju sqash
Ale proč musí lidi ___ v obchodě,
v tramavaji…
14. Jdu do ___ (kino) ___ (náměstí).
20. kniha (Virginie Wolfová)
22. politika (Margaret Tchatcherová)
_________ / telefonovat
13. Dělejte věty. Používejte slova
v závorce.
Karolíně je 21 let a je kosmetička.
Pracuje v kosmetickém. ___________
a hodně vydělává.
Když jsme obešli rybník, uviděli jsme
malou hospodu. Když jsme dojedli
oběd, odešli jsme z hospody.

správně má být
4. Albert Einstein hrál b) na violoncello.
6. Jejich kapela skončila v roce 1970.
3. Jak se jmenuje země, kde lidi tancujou
flamenco?
2. Potřebujete pana Horáka?
chytat ryby
cvičit aerobik
bruslit
… jenom dvakrát za týden hraju squash
Ale proč musí lidi ___ v obchodě,
v tramvaji…
14. Jdu do ___ (kino) ___ (náměstí).
20. kniha (Virginie Woolfová)
22. politika (Margaret Thatcherová)
_________ / zatelefonovat
13. Dělejte věty. Používejte slova z
tabulky.
Karolíně je 21 let a je kosmetička.
Pracuje v kosmetickém ___________ a
hodně vydělává.
Když jsme obešli rybník, uviděli jsme
malou hospodu. Zašli jsme tam na oběd.
Když jsme dojedli oběd, odešli jsme
z hospody.

