LÍDA HOLÁ
•
PAVLA BOŘILOVÁ

LÍDA HOLÁ
•
PAVLA BOŘILOVÁ

LÍDA HOLÁ
•
PAVLA BOŘILOVÁ

LÍDA HOLÁ
•
PAVLA BOŘILOVÁ

Čeština expres 1 (A1/1)
Czech Express 1 (level A1/1)
Tschechisch express 1 (Niveau A1/1)
Чешский язык. Экспресс 1 (уровень А1/1)

Čeština expres 2 (A1/2)
Czech Express 2 (level A1/2)
Tschechisch express 2 (Niveau A1/2)
Чешский язык. Экспресс 2 (уровень А1/2)

Česky krok za krokem 2
Czech Step by Step 2
Tschechisch Schritt für Schritt 2
Чешский шаг за шагом 2

Česká gramatika v kostce
1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa
Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Lída Holá | Pavla Bořilová

příloha

Lída Holá
Pavla Bořilová

AKROPOLIS

Lída Holá | Pavla Bořilová

příloha

appendix

AKROPOLIS

Čeština expres 2 (úroveň A1/2)
je přepracovaným a rozšířeným
EXPRES
vydáním populární učebnice Czech
Expres 2. Publikace představuje
A1/2
druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“.
Nová podoba učebnice vychází
vstříc požadavkům Společného
evropského referenčního rámce a je
určena začátečníkům, kteří chtějí
rychle dosáhnout jazykové úrovně
A1. V sedmi prakticky zaměřených
lekcích se zájemci o češtinu naučí
zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích
ČEŠTINA EXPRES
(např. témata Dům a byt, U doktora,
Na návštěvě, Hledám práci apod.).
Učebnice se soustředí na zvládnutí
řečových dovedností, především
mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje
prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2
sestává z jednojazyčného, česky
psaného textu učebnice, jehož
součástí je nově i pracovní sešit,
a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními,
Učebnice 100 str.,
příloha 68 str., brož., 1 CD, které zprostředkují poznání češtiny
v mateřském jazyce studenta (záro440 Kč vč. DPH
veň vychází anglická, německá
ISBN 978-80-87481-26-4
a ruská mutace, připravujeme i dal(anglická verze / English version) ší jazyky). Text učebnice doplňuje
ISBN 978-80-87481-27-1
množství barevných fotografií
(německá verze / deutsche
a originálních ilustrací včetně oblíVersion)
bených komiksů. Publikace obsaISBN 978-80-87481-28-8
huje zvukové CD.
(ruská verze / pусская версия)
Manuál pro učitele zdarma
700 g
na www.czechstepbystep.cz.
CZECH EXPRESS

Lída Holá
Pavla Bořilová

appendix

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

Čeština expres 1 (úroveň A1/1)
je přepracovaným a rozšířeným
ČEŠTINA EXPRES
vydáním populární učebnice Czech
Expres 1. Publikace představuje
A1/1
první část dvoudílného základního
kurzu „češtiny pro přežití“.
Nová podoba učebnice vychází
vstříc požadavkům Společného
evropského referenčního rámce a je
určena začátečníkům, kteří chtějí
rychle dosáhnout jazykové úrovně
A1. V sedmi prakticky zaměřených
lekcích se zájemci o češtinu naučí
zorientovat se a reagovat
v základních komunikačních
ČEŠTINA EXPRES
situacích (např. témata Seznámení,
Orientace, Moje rodina, Kdy se
sejdeme apod.). Učebnice se
soustředí na zvládnutí řečových
dovedností, především mluvení
a poslechu. Česká gramatika je zde
maximálně zjednodušena a student
ji sám objevuje prostřednictvím
textů a přehledných tabulek.
Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu
učebnice, jehož součástí je nově
i pracovní sešit, a Přílohy se slovní
Učebnice 100 str.,
zásobou, gramatickými tabulkami
příloha 68 str., brož., 1 CD, a vysvětleními, které zprostředkují
440 Kč vč. DPH
poznání češtiny v mateřském
jazyce studenta (zároveň vychází
ISBN 978-80-87481-22-6
(anglická verze / English version) anglická, německá a ruská mutace,
připravujeme i další jazyky). Text
ISBN 978-80-87481-23-3
učebnice doplňuje množství barev(německá verze / deutsche
ných fotografií a originálních iluVersion)
strací včetně oblíbených komiksů.
ISBN 978-80-87481-24-0
(ruská verze / pусская версия) Publikace obsahuje zvukové CD.
Manuál pro učitele zdarma
700 g
na www.czechstepbystep.cz.
CZECH EXPRESS

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 tƎináct
14 ētrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

2. vydání

AKROPOLIS

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Ruská verze
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Česky krok za krokem 2 je druhý
díl oblíbené učebnice New Czech
Step by Step / Tschechisch Schritt
für Schritt. Přináší ve 20 lekcích
opakování gramatické látky, která
byla probrána v prvním díle, a
zároveň výrazně rozšiřuje slovní
zásobu a prohlubuje komunikační
kompetence studentů. Učebnice
systematicky rozvíjí všechny čtyři
řečové dovednosti: čtení, poslech,
mluvený a písemný projev. Vstupní
texty se orientují na zajímavá
témata ze všech oborů lidské
činnosti, zatímco závěrečná část
každé lekce, nazvaná Čeština pro
každý den, přibližuje každodenní
život v ČR. Po dokončení učebnice
dosáhnou studenti úrovně B1
podle oficiálního popisu Prahové
úrovně – češtiny jako cizího jazyka.
Veškerý text včetně přístupného
výkladu gramatických jevů je v
češtině. Součástí knihy jsou českoanglicko-německo-ruský výběrový
slovníček, brožura Česká gramatika
v kostce 2 a dvě audio CD.
Více informací na
www.czechstepbystep.cz

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

ásti dne ásti dne

Hodiny Hodiny
Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?

Dny Dny

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin).

Ve ētvrt na osm.

7:00

7:15

V pƽl osmé.

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

7:45

Kdy? Kdy?

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

MĢsíce MĢsíce

Kolikátého? Kolikátého?

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

1. prvního
2. druhého
3. tƎetího
4. ētvrtého
5. pátého
6. šestého
7. sedmého
8. osmého
9. devátého
10. desátého
11. jedenáctého
12. dvanáctého

13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

Kdy? Kdy?

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?
vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

dnes, dneska
—
tenhle/tento týden
tenhle/tento mĢsíc
tenhle/tento rok
—
—
—

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

Mƽžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

Roky, století Roky, století
Kdy? Kdy?
v roce 1999 ētĢte: v roce devatenáct set devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte: v roce dva tisíce deset
od roku 1999 ētĢte: od roku devatenáct set devadesát devĢt
do roku 2010 ētĢte: do roku dva tisíce deset
v padesátých letech
v patnáctém století

v roce 1999
v roce 2010
od roku 1999
do roku 2010
v padesátých letech
v patnáctém století

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Ukrajinská verze

ˋ̡̖̭̽̌ ̡̛̬̥̯̐̌̌̌ ̡̨̨̡̨̬̯ ̨̪̬ ̨̨̣̦̖̐̏
ísla ísla
– Pavla BoƎilová
Lída Holá Anglická verze
–
v kostce

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

eská gramatika

Czech gramm

ar in a nutshe

ll

000 miliarda
1 000 000
000 dvĢ miliardy
2 000 000
000 tƎi miliardy
miliardy
3 000 000
000 ētyƎi
4 000 000
000 pĢt miliard
5 000 000
miliard
000 šest
miliard
6 000 000
000 sedm
miliard
7 000 000
000 osm
miliard
8 000 000
000 devĢt
9 000 000

milion
1 000 000
dva miliony
2 000 000
tƎi miliony
3 000 000
ētyƎi miliony
4 000 000
pĢt milionƽ
5 000 000
šest milionƽ
6 000 000
sedm milionƽ
7 000 000
osm milionƽ
8 000 000
devĢt milionƽ
9 000 000

1 000 tisíc
tisíce
2 000 dva
tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi
tisíc
5 000 pĢt
tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedmtisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt

100 sto
200 dvĢ stĢ
20 dvacet
300 tƎi sta
30 tƎicet
10
sta
400 ētyƎi
40 ētyƎicet
11 jedenáct
500 pĢt set
50 padesát
12 dvanáct
set
600 šest
60 šedesát
13 tƎináct
set
700 sedm
70 sedmdesát
14 ētrnáct
set
800 osm
80 osmdesát
15 patnáct
set
900 devĢt
90 devadesát
16 šestnáct
17 sedmnáct
declensions.
and neuter
feminine
18 osmnáct
of masculine,
19 devatenáct
the forms
dvĢ have

s
ísla Number deset
0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt
*The numbers

jeden, jedna,

Kolik to stojí?

Telefonn

jedno and

How much

dva, dvĢ,

e number,

Kdy? When?
At what time?
Ve ētvrt na

V sedm (hodin).

Ve tƎi ētvrtĢ

7:30
You can also

na osm.

7:45

V pƽl osmé.
use „digital“

time. E.g.

at 7:15 you

can say v

sedm patnáct

at seven

Kolikátého?

fifteen.

MĢsíce Months

v bƎeznu
února
13. tƎináctého
v dubnu
bƎezna
14. ētrnáctého
1. prvního
v kvĢtnu
dubna
15. patnáctého
2. druhého
v ēervnu
kvĢtna
16. šestnáctého o
3. tƎetího
v ēervenci
ēervna
17. sedmnáctéh
4. ētvrtého
v srpnu
ēervence
18. osmnáctého ho
5. pátého
v záƎí
srpna
19. devatenácté
6. šestého
v Ǝíjnu
záƎí
20. dvacátého
7. sedmého
v listopadu
Ǝíjna
30. tƎicátého prvního
8. osmého
v prosinci
listopadu
31. tƎicátého
9. devátého
prosince
10. desátého
(past,
11. jedenáctého
expressions
ost) Time
12. dvanáctého
the date?
st, budoucn
je? What‘s
t, pƎítomno
Kolikátého
(minulos
today
asové výrazy
—
dnes, dneska
this week
When?
—
Kdy?
týden
yesterday
this month
yesterday
tenhle/tento mĢsíc
the day before
this year
tenhle/tento rok
vēera
last week
—
tenhle/tento
pƎedevēírem
last month
—
—
minulý týden
last year
—
—
minulý mĢsíc
a year ago ago
—
minulý rok
2, 3, 4 years ago
pƎed rokem tƎemi, ētyƎmi lety
rok = letos.
5, 6… years
= loni, tenhle/tento
pƎed dvĢma,
šesti… lety
minulý rok
pƎed pĢti,
významem:
používat

Mƽžete také

slova se stejným

Roky, století

Years, centurie

svátky Seasons,

7:15

V pƽl osmé.

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

7:45

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
ētyƎi roky
za dva, tƎi, let
za pĢt, šest…

a dva, dvĢ, dvĢ mají

jedno
*íslovky jeden, jedna,

tomorrow
tomorrow
the day after
next week
next month
next year time
in a year‘s
years
in 2, 3, 4
in 5, 6... years

Kolik to stojí? Kolik

to stojí?

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Kdy? Kdy? V kolik

Kdy? Kdy?
vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:45

7:30
Mƽžete také používat

NapƎ. v 7:15 mƽžete
tzv. „digitální“ ēas.

ēíslo, e-mail, internetová

adresa
pĢt – sto šedesát

Kdy? Kdy? V kolik

je?

budoucnost) asové

Kdy? Kdy?

Mƽžete také používat

slova se stejným významem:

Roky, století Roky,

dnes, dneska
—
tenhle/tento týden
tenhle/tento mĢsíc
tenhle/tento rok

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
ētyƎmi lety
pƎed dvĢma, tƎemi,
lety
pƎed pĢti, šesti…

minulý rok = loni,

—
—
—
tenhle/tento rok

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi,
ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti…
lety

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

Mƽžete také používat

Tóm tҩt ngӋ pháp tiұng Séc
100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Vietnamská verze

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

dnes, dneska
—

tenhle/tento rok

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

ásti dne ásti dne

Hodiny Hodiny
Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?

Dny Dny

Kdy? Kdy?

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Polská verze

Czeska gramatyka w piguųce
0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 tƎináct
14 ētrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa
Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

7:45

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

ásti dne ásti dne

MĢsíce MĢsíce

Kolikátého? Kolikátého?

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

7:00

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

7:15
Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

7:45

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

MĢsíce MĢsíce

Kolikátého? Kolikátého?
13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

Dny Dny

Kdy? Kdy?

Ve ētvrt na osm.

V sedm (hodin).

V pƽl osmé.

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum
1. prvního
2. druhého
3. tƎetího
4. ētvrtého
5. pátého
6. šestého
7. sedmého
8. osmého
9. devátého
10. desátého
11. jedenáctého
12. dvanáctého

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

ísla ísla

Hodiny Hodiny

Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

7:15
Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

pƎítomnost, budoucnost)

v roce 1999
v roce 2010
od roku 1999
do roku 2010
v padesátých letech
v patnáctém století

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?
Ve ētvrt na osm.

V sedm (hodin).

7:00

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

= letos.

svátky

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa

V pƽl osmé.

asové výrazy (minulost,

tenhle/tento týden
tenhle/tento mĢsíc
tenhle/tento rok
—
—
—

minulý rok = loni,

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

století

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Období, svátky Období,

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

Kdy? Kdy?

ísla ísla
20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Kdy? Kdy?

v roce 1999 ētĢte:
v roce devatenáct
set
v roce 2010 ētĢte:
v roce dva tisíce deset devadesát devĢt
od roku 1999 ētĢte:
od roku devatenáct
do roku 2010 ētĢte:
set devadesát devĢt
do roku dva tisíce
deset
v padesátých letech
v patnáctém století

v roce 1999
v roce 2010
od roku 1999
do roku 2010
v padesátých letech
v patnáctém století

set devadesát devĢt
v roce devatenáct
v roce 1999 ētĢte:
v roce dva tisíce desetset devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte:
od roku devatenáct
od roku 1999 ētĢte:
deset
do roku dva tisíce
do roku 2010 ētĢte:
v padesátých letech
v patnáctém století

10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 tƎináct
14 ētrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

Kdy? Kdy?

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

pƎítomnost, budoucnost)

slova se stejným významem:

Roky, století Roky,

= letos.

Dny Dny

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

v sedm patnáct.

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

je?

Kdy? Kdy?

století

Kdy? Kdy?

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

Ǝíct v sedm patnáct

MĢsíce MĢsíce

asové výrazy (minulost,

pƎítomnost, budoucnost)

Lída Holá – Pavla
BoƎilová
v kostce – Mongolská
verze

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ
miliardy
3 000 000 000 tƎi
miliardy
4 000 000 000 ētyƎi
miliardy
5 000 000 000 pĢt
miliard
6 000 000 000 šest
miliard
7 000 000 000 sedm
miliard
8 000 000 000 osm
miliard
9 000 000 000 devĢt
miliard

Telefonní ēíslo,

Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

NapƎ. v 7:15 mƽžete

13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

Kolikátého je? Kolikátého

výrazy (minulost,

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

Kdy? Kdy?

1. prvního
2. druhého
3. tƎetího
4. ētvrtého
5. pátého
6. šestého
7. sedmého
8. osmého
9. devátého
10. desátého
11. jedenáctého
12. dvanáctého

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

a stƎedního rodu.

ásti dne ásti dne

Ve ētvrt na osm.

7:15

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:45
tzv. „digitální“ ēas.

Kolikátého? Kolikátého?

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

mužského, ženského

internetová adresa

hodin? V kolik hodin?

V sedm (hodin).

7:00
V pƽl osmé.

7:30
Mƽžete také používat

Datum Datum

svátky

dvĢ mají formy rodu

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

e-mail, internetová
227 385 163 ētĢte:
dva dva sedm – tƎi
adresa
osm pĢt – jedna šest
anna@seznam.cz
ētĢte: anna – zavináē
tƎi or dvĢ stĢ dvacet
www.rezervace.cz
–
sedm – tƎi sta osmdesát
ētĢte: vévévé – teēka seznam – teēka – cézet
pĢt – sto šedesát
– rezervace – teēka
tƎi
– cézet

Hodiny Hodiny

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Období, svátky Období,

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

jedno a dva, dvĢ,

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

tƎi

Kdy? Kdy?
v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

̔ರ̬̥̾

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

to stojí?

Telefonní ēíslo, e-mail,

Dny Dny

MĢsíce MĢsíce

ledna
13. tƎináctého
února
14. ētrnáctého
bƎezna
15. patnáctého
dubna
16. šestnáctého
kvĢtna
17. sedmnáctého
ēervna
18. osmnáctého
ēervence
19. devatenáctého
srpna
20. dvacátého
záƎí
30. tƎicátého
Ǝíjna
31. tƎicátého prvního
listopadu
prosince

pƎítomnost,
asové výrazy (minulost,

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

eská gramatika
10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 tƎináct
14 ētrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

*íslovky jeden, jedna,

– tƎi sta osmdesát

v sedm patnáct.

Kolikátého? Kolikátého?

Kolikátého je? Kolikátého

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

rodu.

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

Ǝíct v sedm patnáct

Datum Datum
1. prvního
2. druhého
3. tƎetího
4. ētvrtého
5. pátého
6. šestého
7. sedmého
8. osmého
9. devátého
10. desátého
11. jedenáctého
12. dvanáctého

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

v roce 1999
v roce 2010
od roku 1999
do roku 2010
v padesátých letech
v patnáctém století

ˋ̵̖ ̵̛̣̦̜̾ ̵̱̬̦̱̜̌̌̐
ísla ísla

1 000 000 000 miliarda
miliardy
2 000 000 000 dvĢ
miliardy
3 000 000 000 tƎi
miliardy
4 000 000 000 ētyƎi
miliard
5 000 000 000 pĢt
miliard
6 000 000 000 šest
miliard
7 000 000 000 sedm
miliard
8 000 000 000 osm
miliard
9 000 000 000 devĢt

Kolik to stojí? Kolik

ženského a stƎedního

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

7:15

V pƽl osmé.

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

Roky, století Roky, století
v roce 1999 ētĢte: v roce devatenáct set devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte: v roce dva tisíce deset
od roku 1999 ētĢte: od roku devatenáct set devadesát devĢt
do roku 2010 ētĢte: do roku dva tisíce deset
v padesátých letech
v patnáctém století

Kdy? Kdy?

Ve ētvrt na osm.

7:00

dnes, dneska
—
tenhle/tento týden
tenhle/tento mĢsíc
tenhle/tento rok
—
—
—

Mƽžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

ásti dne ásti dne

hodin? V kolik hodin?

V sedm (hodin).

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)

eská gramatika v

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

adresa Telefonní

Hodiny Hodiny

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

sedm
internetová
tƎi or dvĢ stĢ dvacet
osm pĢt – jedna šest
dva dva sedm – tƎi
– cézet
– seznam – teēka
227 385 163 ētĢte:
ētĢte: anna – zavináē – rezervace – teēka – cézet
anna@seznam.cz
ētĢte: vévévé – teēka
www.rezervace.cz

Telefonní ēíslo, e-mail,

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Období, svátky Období, svátky

Kolikátého je? Kolikátého je?

in 1999
in 2010
1999
from/since
until 2010
in the fifties
century
in the fifteenth

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

formy rodu mužského,

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Kdy? Kdy?

1. prvního
2. druhého
3. tƎetího
4. ētvrtého
5. pátého
6. šestého
7. sedmého
8. osmého
9. devátého
10. desátého
11. jedenáctého
12. dvanáctého

future)

present,

auf einen Blick

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 tƎináct
14 ētrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

MĢsíce MĢsíce

BoƎilová
Lída Holá – Pavla
verze
kostce – NĢmecká

Tschechische Grammatik
ísla ísla

Kdy? Kdy?

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

Kolikátého? Kolikátého?

s

devĢt
set devadesát
roce devatenáctdeset
devĢt
read as: v
tisíce
v roce 1999 read as: v roce dva devatenáct set devadesát
v roce 2010 read as: od roku dva tisíce deset
od roku 1999 read as: do roku
do roku 2010 letech
v padesátých století
v patnáctém

Kdy? When?

7:00

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

in spring
in summer
in autumn/fall
in winter
at the weekend
on holiday
at Easter
at Christmas

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Dny Dny

Kdy? Kdy?

Ve ētvrt na osm.

V sedm (hodin).

holidays

Datum Datum

Kdy? When?

in January
in February
in March
in April
in May
in June
in July
in August
in September
in October
in November
in December

v lednu
v únoru

ledna

ásti dne ásti dne

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?
on Monday
on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
on Saturday
on Sunday

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Kdy? When?

What day?

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

Hodiny Hodiny
Kdy? When?

Období,

Datum Dates

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Dny Days

(early) morning
morning
at midday
afternoon
evening
at night
at midnight

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

osm.

7:15

7:00

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

sedm

ásti

V kolik hodin?

Kdy? When?

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

address
šedesát tƎi
email, internet– tƎi sta osmdesát pĢt – sto

Telephon
dvĢ stĢ dvacet
šest tƎi or
vá adresa
pĢt – jedna – cézet
interneto
– tƎi osm
– teēka
dva sedm
– cézet
– seznam
– zavináē rezervace – teēka
read as: dva
227 385 163 m.cz read as: anna
– teēka –
anna@sezna ce.cz read as: vévévé
of day
www.rezerva
dne Times

does it cost?

Hodiny Times

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa

í ēíslo, e-mail,

ēíslo
Telefonní
adresa
E-mailová adresa
Internetová

10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 tƎináct
14 ētrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

Česká gramatika v kostce je
čtyřstránková příručka o něco
většího formátu než A4, tištěná
na oboustranně laminované
křídě. Její inovovaná, rozšířená
verze z roku 2010 je určena
začátečníkům a středně
pokročilým studentům češtiny
jako cizího jazyka, k občasnému
nahlédnutí ji však využijí i pokročilí
mluvčí. Představuje jednoduchý
přehled základních gramatických
a lexikálních jevů, důležitých pro
úspěšnou každodenní komunikaci,
který je vždy po ruce. Nekopíruje
mechanicky tradiční gramatická
pravidla, ale přizpůsobuje výklad
vnímání a potřebám cizojazyčných
mluvčích (využívá např.
barevné kódování pro značení
gramatického rodu, zjednodušené
schéma ilustrující vyjadřování
směru a lokace apod.).

1. prvního
2. druhého
3. tƎetího
4. ētvrtého
5. pátého
6. šestého
7. sedmého
8. osmého
9. devátého
10. desátého
11. jedenáctého
12. dvanáctého

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?
13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

dnes, dneska
—
tenhle/tento týden
tenhle/tento mĢsíc
tenhle/tento rok
—
—
—

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

Mƽžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

dnes, dneska
—
tenhle/tento týden
tenhle/tento mĢsíc
tenhle/tento rok
—
—
—

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

Mƽžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

Roky, století Roky, století

Roky, století Roky, století

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?
v roce 1999 ētĢte: v roce devatenáct set devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte: v roce dva tisíce deset
od roku 1999 ētĢte: od roku devatenáct set devadesát devĢt
do roku 2010 ētĢte: do roku dva tisíce deset
v padesátých letech
v patnáctém století

v roce 1999
v roce 2010
od roku 1999
do roku 2010
v padesátých letech
v patnáctém století

v roce 1999 ētĢte: v roce devatenáct set devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte: v roce dva tisíce deset
od roku 1999 ētĢte: od roku devatenáct set devadesát devĢt
do roku 2010 ētĢte: do roku dva tisíce deset
v padesátých letech
v patnáctém století

v roce 1999
v roce 2010
od roku 1999
do roku 2010
v padesátých letech
v patnáctém století

4 strany,
60 Kč vč. DPH.
208 + 4 strany příloh
a 84 stran + 8 stran Česká
gramatika v kostce 2,
brož., 2 audio CD,
849 Kč vč. DPH.
ISBN 978-80-86903-92-7

1300 g

ISBN 978-80-87481-11-0 / anglická verze
ISBN 978-80-87481-09-7 / mongolská verze
ISBN 80-86903-02-8 / německá verze
ISBN 978-80-86903-77-4 / polská verze
ISBN 978-80-87481-12-7 / ruská verze
ISBN 978-80-87481-07-3 / ukrajinská verze
ISBN 978-80-87481-08-0 / vietnamská verze

LÍDA HOLÁ

JAN NERUDA

ALENA NEKOVÁŘOVÁ

New Czech Step by Step
Tschechisch Schritt für Schritt

Povídky malostranské

Čeština pro život

Anglická verze
publikace získala 1. místo
v soutěži o Nejkrásnější
českou knihu roku 2004
v kategorii Učebnice pro školy
všech stupňů a ostatní
didaktické pomůcky.

260 s. + 128 s. + 4 s.
+ 80 min. CD,
899 Kč vč. DPH
ISBN 80-86903-35-4
(německá verze);
ISBN 978-80-86903-73-6
(anglická verze)

1 300 g

Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/1

Czech for Life/ Tschechisch fürs Leben
2. vydání

(učebnice, pracovní sešit, přehled gramatiky a audio CD);
anglická a německá mutace
4. vydání
Anglická nebo německá verze
výukového programu češtiny
pro cizince New Czech Step by
Step je určena začátečníkům až
středně pokročilým. Ve dvaceti
přehledně strukturovaných lekcích
seznamuje studenty se základy
českého jazyka. Nové, kompletně
přepracované vydání zachovává
základní principy starší verze,
jako je uspořádání do samostatně
kombinovatelných panelů, systém
odkazů a především barevné rodové kódování gramatiky, které se
u studentů i učitelů setkalo s mimořádně příznivým ohlasem. Graficky
zcela nově pojatá učebnice přináší
mnohem více cvičení, obrázků
(Michaela Kukovičová), fotografií
a textů (včetně krátkých vstupních
textů, které umožňují přímé uchopení daného gramatického jevu).
Názvy lekcí dokazují praktické
a komunikativní zaměření učebnice (např. Moje rodina; Orientace;
V restauraci; Volný čas; Hledáme
cestu; Komunikace), každou lekci
doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě
a zvukové CD. Každý komplet
navíc obsahuje čtyřstránkovou
přílohu Českou gramatiku v kostce.
Anglická či německá verze učebnice jsou přesnou jazykovou mutací
a lze je dobře používat ve smíšených kurzech. Nové vydání
obsahuje slovníček použité slovní
zásoby. Více informací – a učitelé
např. bezplatný Teacher’s Manual –
naleznete na
www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

Publikace formátu A5,
49 stran,
180 Kč vč. DPH
Při zaslání na dobírku účtujeme poštovné dle tarifů České
pošty a balné 20 Kč. Cena pro
objednávky ze za-hraničí je 5,5
Euro za kus + poštovné a balné.
Objednávky na tuto publikaci:
Nakladatelství ASA, Boris
Hlaváček, boris@asa.cz.
Jako předmět uveďte NERUDA.
ISBN 80-902895-3-3

100 g

Snad každý učitel češtiny pro cizince musel někdy řešit otázku, co číst
se studenty, kteří už mluví česky,
ale zároveň se ještě neobejdou bez
slovníku a přispění učitele. V podobné situaci nyní přichází na pomoc první svazek z připravované
edice Adaptovaná česká próza,
který přináší Povídky malostranské
známého českého autora Jana
Nerudy. Toto dílo nebylo vybráno
náhodou. Neruda je autor, v jehož
díle objevujeme kouzlo starého
světa, ale i zcela nadčasové portréty lidských charakterů. (Arnošt
Lustig psal nedávno o tom, jak
nadšení byli Nerudovými prózami
jeho mladí američtí studenti.)
Publikace přináší stručný medailon
Jana Nerudy, šest jeho adaptovaných povídek a krátkou informaci
o domovních znameních staré
Prahy. Dále zde naleznete výběrový česko-anglicko-německo-ruský
slovníček a soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu. Cvičení rozvíjejí i komunikační
dovednosti studentů (aktivity před
čtením a po čtení). Kniha je určena
pro středně a více pokročilé
studenty, ale díky slovníku ji lze
využívat i pro méně pokročilé.
Další publikace z řady Adaptovaná
próza Czech Step by Step najdete
na stránkách http://www.asa.cz/
index.php?page=knihy.

Publikace získala 2. místo
v soutěži Nejkrásnější česká
kniha roku 2006 v kategorii
učebnice pro školy všech
stupňů.

264 stran, ﬂexovazba,
plnobarevné, 2 CD,
550 Kč vč. DPH
ISBN 978-80-86903-80-4

550 g

Konverzační příručka Aleny
Nekovářové je určena všem středně pokročilým až pokročilým studentům češtiny, kteří se chtějí zdokonalit ve svém vyjadřování tak,
aby mluvili jako rodilí Češi. Učebnice představuje dlouho chybějící
materiál pro pokročilejší studenty.
Umožňuje zdokonalení v 15 tématech týkajících se běžných situací
každodenního života. Názvy lekcí
představují praktické a komunikativní zaměření učebnice – např.
Taková normální rodina. – Jezte
a pijte! – Dobrou chuť! – Ukažte mi,
prosím, cestu.– U doktora.
Východiskem každé lekce jsou
úvodní otázky k danému tématu
a vstupní text. Otázky k textu
prověří porozumění čtenému
textu a schopnost samostatného
vyjadřování. Následují gramatická
cvičení a konverzační blok, který
vede studenty k samostatnému
ústnímu vyjadřování, při němž se
naučí správně reagovat na vzniklé
situace. Oddíl nabízí množství
podnětů jak pro týmovou práci,
tak i pro individuální rozšiřování
slovní zásoby. Poslechová cvičení
(na 2 CD) posilují zapamatování
nově osvojené frazeologie. Autentičnosti jazyka je dosaženo užitím
běžně mluveného slova, včetně
hovorových výrazů. Součástí učebnice jsou klíč s řešeními, přepisy
poslechových cvičení, stručný
přehled české gramatiky a v rámci
každé lekce drilová cvičení a slovní
zásoba s německým a anglickým
překladem. Další informace najdete na www.czechforlife.cz.

AKROPOLIS

Moderní
učebnice
češtiny
jako cizího
jazyka
www.czechstepbystep.cz
www.akropolis.info
www.czechonlinetutor.com
Nakladatelství
Akropolis – Filip Tomáš
Severozápadní IV 16/433,
141 00 Praha 41
books@akropolis.info
tel. +420 222 360 991
Objednávat též možno prostřednictvím
e-shopu na www.kosmas.cz – zásilky
do celého světa!
Od 5 kusů po Praze doprava kurýrními
službami přímo k vám či jako doporučené zásilky prostřednictvím České pošty
– zdarma!
Jazykovým školám a pravidelným odběratelům poskytujeme významné slevy.
Čeští distributoři a jejich e-shopy:
EUROMEDIA Group: www.knizniweb.cz
KOSMAS: www.kosmas.cz
NAKLADATELSKÝ SERVIS:
www.nakladatelskyservis.cz
PEMIC BOOKS: www.knihcentrum.cz

