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AKROPOLIS

Čeština expres 2 (Niveau A1/2) ist die
überarbeitete und erweiterte Ausgabe
EXPRES
des beliebten Lehrbuches Czech Expres
2. Dieses Buch stellt den zweiten Teil
A1/2
des zweiteiligen Grundkurses „Tschechisch zum Überleben“ dar. Die neue
Form des Lehrbuches entspricht den
Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und ist für Anfänger gedacht, die
schnell das Sprachniveau A1 erreichen
möchten. In sieben praktisch angelegten Lektionen lernen die Tschechischinteressierten, einfache kommunikative
Situationen zu verstehen und adäquat
zu reagieren (die Themen umfassen
z.B. Haus und Wohnung, Beim Arzt, Auf
ČEŠTINA EXPRES
Besuch, Jobsuche u. Ä.). Das Lehrbuch
konzentriert sich auf die mündlichen
Fertigkeiten, vor allem Sprechen und
Hören. Die tschechische Grammatik
wird weitestgehend vereinfacht und
der Lernende kann sie selbst mit Hilfe
von Texten und übersichtlichen Tabellen ableiten. Čeština expres 2 besteht
aus dem einsprachigen, auf Tschechisch verfassten Lehrbuch, zu dem
jetzt auch ein Arbeitsbuch gehört, und
dem Anhang mit Wortschatz, grammatischen Tabellen und Erläuterungen in
den Muttersprachen der Lernenden
Lehrbuch 100 Seiten, Anhang (der Anhang erscheint auf Englisch,
68 Seiten, kartoniertes
Deutsch und Russisch, in Vorbereitung
Taschenbuch, 1 CD,
sind auch weitere Sprachen). Die Texte
440 CZK mit MwSt.
werden durch eine Anzahl bunter Fotografien und origineller Illustrationen,
ISBN 978-80-87481-27-1
einschließlich beliebter Comics, er(německá verze / deutsche
gänzt. Die komplette Ausgabe umfasst
Version)
auch eine Hörtext-CD. Die LehrerhandISBN 978-80-87481-26-4
reichung wird allen Lehrern kostenlos
(anglická verze / English version)
auf www.czechstepbystep.cz zur
ISBN 978-80-87481-28-8
Verfügung gestellt.
(ruská verze / pусская версия)
CZECH EXPRESS

Lída Holá
Pavla Bořilová

Anhang

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

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

TSCHECHISCH EXPRESS

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 ist die überarbeitete
und erweiterte Ausgabe des beliebten
ČEŠTINA EXPRES
Lehrbuches Czech Expres 1. Dieses
Buch stellt den ersten Teil des zweiteiA1/1
ligen Grundkurses „Tschechisch zum
Überleben“ dar. Die neue Form des
Lehrbuches entspricht den Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen und ist
für Anfänger gedacht, die schnell das
Sprachniveau A1 erreichen möchten. In
sieben praktisch angelegten Lektionen
lernen die Tschechischinteressierten,
einfache kommunikative Situationen
zu verstehen und adäquat zu reagieren
(die Themen umfassen u. a. Kennenlernen, Orientierung, Meine Familie,
ČEŠTINA EXPRES
Wann treffen wir uns). Der im Lehrbuch
vermittelte Stoff konzentriert sich auf
die mündlichen Fertigkeiten, vor allem
Sprechen und Hören. Die Grammatik
wird weitestgehend vereinfacht und
den Lernenden indirekt in Texten sowie
in übersichtlichen Tabellen nähergebracht. Čeština expres 1 besteht
aus zwei Teilen: Der erste Teil ist das
einsprachige, auf Tschechisch verfasste
Lehrbuch, zu dem auch ein integriertes
Arbeitsbuch gehört. Der zweite Teil besteht aus dem Anhang mit Wortschatz
und grammatischen Tabellen sowie
Lehrbuch 100 Seiten, Anhang Erklärungen in den Muttersprachen der
68 Seiten, kartoniertes
Lernenden (der Anhang erscheint auf
Taschenbuch, 1 CD, 440 CZK Englisch, Deutsch und Russisch, weitere
mit MwSt.
Sprachen sind in Vorbereitung). Die
Texte werden durch eine Anzahl bunter
ISBN 978-80-87481-23-3
Fotografien und origineller Illustratio(německá verze / deutsche
nen, einschließlich Comics, ergänzt. Die
Version)
komplette Ausgabe umfasst auch eine
ISBN 978-80-87481-22-6
Hörtext-CD. Die Lehrerhandreichung
(anglická verze / English version)
wird allen Lehrern kostenlos auf
ISBN 978-80-87481-24-0
www.czechstepbystep.cz zur Verfü(ruská verze / pусская версия)
gung gestellt.

700 g

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
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Das Lehrbuch Tschechisch Schritt
für Schritt 2 ist der zweite Teil des
Lehrwerks New Czech Step by Step/
Tschechisch Schritt für Schritt. In 20
Lektionen werden die Grammatik
des ersten Teils wiederholt sowie der
Wortschatz erheblich erweitert und
damit die kommunikativen Kompetenzen der Lernenden vertieft. Das Buch
ist auf die systematische Entwicklung
aller vier Kommunikationsfertigkeiten
ausgerichtet: Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben. Die in die jeweilige
Lektion einführenden Texte behandeln
zunächst interessante Themen aus
allen Bereichen des menschlichen
Lebens. Der abschließende Teil, Čeština
pro každý den/ Tschechisch für jeden
Tag, bringt den Lernenden zusätzlich
das Alltagsleben in der Tschechischen
Republik näher. Nach Beendigung des
Lehrbuches erreichen die Lernenden
das Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Alle Texte,
einschließlich der leicht verständlichen
Grammatik, sind in tschechischer Sprache verfasst. Das Lehrbuch ergänzen
ein tschechisch-englisch-deutschrussisches Wörterverzeichnis mit einer
Vokabelauswahl, die Tschechische
Grammatik auf einen Blick 2 sowie zwei
Audio-CDs.

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

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
—
—
—

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

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

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

Tschechische Grammatik auf einen
Blick ist eine vierseitige Übersicht,
etwas größer als A4 und auf beidseitig laminiertem Karton gedruckt.
Ihre aktualisierte und erweiterte
Version aus dem Jahr 2010 ist zwar für
Anfänger und mittlere Fortgeschrittene bestimmt, die Tschechisch als
Fremdsprache lernen, aber auch mehr
Fortgeschrittene benutzen sie zum gelegentlichen Nachschlagen. Sie stellt
eine einfache, stets greifbare Übersicht
der wichtigsten grammatischen und
lexikalischen Erscheinungen dar, die
für die erfolgreiche tägliche Kommunikation unentbehrlich sind. Sie kopiert
nicht mechanisch die traditionellen
Grammatikregeln, sondern passt die
Erläuterungen der Wahrnehmung
und den Bedürfnissen der NichtMuttersprachler an (für die Kennzeichnung des grammatischen Geschlechts
z.B. werden farbliche Markierungen
benutzt und zur Bezeichnung von
Richtungs- und Standortangaben
dienen vereinfachte Schemas u. Ä.) Sie
ist in englischer, russischer, deutscher,
polnischer, vietnamesischer, ukrainischer und mongolischer Sprachversion erhältlich.

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 Seiten,
60 CZK inkl. MwSt.
208 + 4 S. Anhang und 84 S.
+ 8 S. Tschechische Grammatik im Überblick 2, brosch.,
2 Audio-CDs, 849 CZK inkl.
MwSt.
ISBN 978-80-86903-92-7

1300 g

ISBN 80-86903-02-8 / deutsche Version
ISBN 978-80-87481-11-0 / englische Version
ISBN 978-80-87481-09-7 / mongolische Version
ISBN 978-80-86903-77-4 / polnische Version
ISBN 978-80-87481-12-7 / russische Version
ISBN 978-80-87481-07-3 / ukrainische Version
ISBN 978-80-87481-08-0 / vietnamesische Version

LÍDA HOLÁ

JAN NERUDA

ALENA NEKOVÁŘOVÁ

New Czech Step by Step
Tschechisch Schritt für Schritt

Kleinseitner Geschichten

Čeština pro život

Die englische Version
errang den ersten Platz im
Wettbewerb um das schönste
tschechische Buch des Jahres
2004 in der Kategorie Lehrbücher für alle Schultypen.

244 S. + 128 S. + 4 S.
+ 80 Min. CD.
Preis: 899 CZK inkl. MwSt.
Das Arbeitsbuch wurde auf
Recycling-Papier gedruckt.
ISBN 80-86903-35-4
((deutsche Version);
ISBN 978-80-86903-73-6
(englische Version)

1 300 g

Lída Holá
Pavla Bořilová
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Czech for Life/ Tschechisch fürs Leben
2. Ausgabe

(Lehrbuch, Arbeitsbuch, Grammatikübersicht und CD);
deutsche oder englische Version
4. Ausgabe
Tschechisch Schritt für Schritt ist die
deutsche Version des Lehrbuchs NEW
Czech Step by Step. Beide Versionen
entsprechen sich genau und können
in gemischten Kursen parallel verwendet werden. Das Lehrprogramm
Tschechisch Schritt für Schritt
wendet sich an Anfänger und leicht
Fortgeschrittene. In 20 übersichtlich
strukturierten Lektionen führt es in die
Grundlagen der tschechischen Sprache ein. Die deutsche Version behält
die Grundprinzipien der englischen
Version bei, wie z.B. die Gliederung des
Stoffes in eigenständige, kombinierbare Blöcke, ein System von Verweisen
und vor allem die farbige Markierung
der grammatischen Geschlechter,
die bei Lehrenden und Lernenden
ein außergewöhnlich positives Echo
gefunden hat. Das Lehrbuch arbeitet
mit vielen Übungen, Bildern (Michaela
Kukovičová), Fotografien und Texten,
darunter kurze Einführungstexte, die
die entsprechende grammatische
Erscheinung direkt erklären. Die
Überschriften der Lektionen lassen die
praktische und kommunikative Ausrichtung des Lehrbuchs erkennen (z.B.
Meine Familie, Im Restaurant, Freizeit,
Nach dem Weg fragen, Reisen, Telefonieren und Briefe schreiben). Zu jeder
Lektion gibt es außerdem sechs Seiten
mit Übungen in dem dazugehörigen
illustrierten Arbeitsbuch. Entsprechende Hörübungen befinden sich auf der
CD. Eine vierseitige grammatische
Übersicht (Tschechische Grammatik
auf einen Blick/Česká gramatika
v kostce) ergänzt das Programm.
www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

Format A5, 49 Seiten,
Preis 180 CZK inkl. MwSt.
Bei Zusendung per Nachnahme
berechnen wir Versandgebühren laut Tarif der Tschechischen
Post und 20 CZK Verpackungsgebühren. Der Preis für Bestellungen aus dem Ausland
beträgt 5,5 EUR/Stk. + Versandund Verpackungsgebühren. Bestellungen für diese Publikation:
Buchverlag ASA, Boris Hlaváček,
boris@asa.cz.
Als Betreff geben Sie NERUDA an.
ISBN 80-902895-3-3

100 g

Fast jeder Tschechischlehrer für
Ausländer hat schon einmal vor der
Frage gestanden, was er mit seinen
Schülern lesen soll, die zwar schon
tschechisch sprechen, aber noch nicht
ohne Wörterbuch und die Unterstützung des Lehrers auskommen. Für
solche Fälle erscheint jetzt der erste
Band der geplanten Edition Adaptierte
Tschechische Prosa, der die Kleinseitner Geschichten des bekannten
tschechischen Autors Jan Neruda
bringt. Dieses Werk wurde nicht zufällig gewählt. Neruda ist ein Autor, in
dessen Werk wir nicht nur den Zauber
der alten Welt entdecken, sondern
auch zeitlose Porträts menschlicher
Charaktere. (Arnošt Lustig schrieb
unlängst darüber, wie begeistert seine
jungen amerikanischen Studenten
davon waren.) Das Buch bringt ein
kurzes Porträt Jan Nerudas, sechs
seiner Geschichten in adaptierter
Form und eine kurze Information über
die Häuserzeichen des alten Prags.
Weiter finden Sie hier ein tschechisch-englisch-deutsch-russisches
Wörterverzeichnis und eine Reihe von
grammatisch-lexikalischen Übungen
zu jedem Text. Die Übungen sollen
auch die kommunikativen Fertigkeiten
der Lernenden entwickeln (Aufgaben
vor und nach dem Lesen). Das Buch ist
für mittlere und mehr Fortgeschrittene
bestimmt, aber dank des Wörterverzeichnisses ist es auch für weniger
Fortgeschrittene geeignet..
Weitere Publikationen der Reihe Adaptierte Prosa Czech Step by Step finden
Sie auf http://www.asa.cz/index.
php?page=knihy.

Dieses Buch errang den
2. Platz im Wettbewerb um
das schönste tschechische
Buch des Jahres 2006 in der
Kategorie Lehrbücher für alle
Schultypen.

264 Seiten, Flexieinband,
farbig, 2 CDs,
550 CZK inkl. MwSt.
ISBN 978-80-86903-80-4

550 g

Das Konversationsbuch ist für alle
mäßig bis weit fortgeschrittenen Lerner gedacht, die bereits Tschechisch
lernen und sich in ihrem Ausdruck so
weit verbessern möchten, dass sie sich
dem Muttersprachlerniveau annähern.
Tschechisch fürs Leben stellt ein seit
Lange ausstehendes Material für
fortgeschrittenere Lerner dar, mit
dessen Hilfe diese ihre Kenntnisse in
15 Themenbereichen zu gängigen
Situationen des täglichen Lebens
ausbauen können. Die Lektionen wie
z.B. Eine ganz normale Familie, Essen
und trinken Sie!, Zeigen Sie mir bitte den
Weg, Beim Arzt zeigen die kommunikative Ausrichtung des Lehrwerks. Den
Ausgangspunkt jeder Lektion stellen
einführende Fragen zum gegebenen
Thema dar sowie ein Einstiegstext.
Fragen zum Text und grammatische
Übungen überprüfen das Verständnis
des gelesenen Textes und die Fähigkeit sich frei auszudrücken. Es folgt
ein Konversationsblock, der die Lerner
dahin führt, sich im Mündlichen frei
auszudrücken. Hier lernen sie auch, in
entstandenen Kommunikationssituationen angemessen zu reagieren. Der
Abschnitt ist so strukturiert, dass er
sowohl Anregungen für die Gruppenarbeit als auch für die individuelle Wortschatzerweiterung bietet.
Hörübungen (auf 2 CD) helfen, die neu
angeeigneten Phrasen zu memorieren. Der Gebrauch von Wörtern und
Ausdrücken aus der gesprochenen
Umgangssprache garantiert sprachliche Authentizität. Bestandteil des
Lehrwerks sind ein Lösungsschlüssel,
Transkriptionen der Hörübungen, ein
kurzer Abriss der tschechischen Grammatik und im Rahmen jeder Lektion
Drillübungen und der Lektionswortschatz mit deutscher und englischer
Übersetzung. Weitere Informationen
auf www.czechforlife.cz

AKROPOLIS

Modernes
Lehrbuch
für
Tschechisch
als Fremdsprache

www.czechstepbystep.cz
www.akropolis.info
www.czechonlinetutor.com
Buchverlag
Akropolis – Filip Tomáš
Severozápadní IV 16/433,
141 00 Praha 41
books@akropolis.info
tel. +420 222 360 991
Bestellungen auch per E-Shop auf www.
kosmas.cz möglich – Weltweite Lieferungen!
Die Versandgebühren können Sie zu Ihrer Orientierung auf den Seiten der Tschechischen
Post http://kzas.cpost.cz/CleanForm.action
nach dem auf den Umschlägen der einzelnen
Lehrbücher angegebenen Gewicht berechnen, zuzüglich ca. 200–600 Gramm für die Verpackung. Die Sendungen werden immer per
Einschreiben verschickt, entweder als Standardpaket oder als günstiger Sack für Drucksachen. Ab 5 Stk. Zustellung durch Kurierdienst
binnen 3 Tagen direkt zu Ihnen.
Sprachschulen und regelmäßigen Abnehmern gewähren wir großzügige Rabatte.

Ausgewählte Vertriebspartner im Ausland
für deutschsprachige Länder:
www.kubon-sagner.de (Deutschland)
www.sebelova.at/shop.html (Österreich)
www.dls-lehrmittel.ch (Schweiz)

