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LEKCE 1

1. (já) jsem / ty // (já) jsem // ty jsi // nejsem / jsem // nejsem / jsem // jsi // nejsem / 
jsem / ty // já jsem
(já) jsem / vy // (já) jsem // vy jste // nejsem / jsem // nejsem / jsem // jste // nejsem / 
jsem / vy // já jsem 
je / je / není / je / není / je // jsou / nejsou // jsou / jsou // jsme / jste / jsme / jsou / 
nejsou / jsou

2. Ano, jsem student. / Ano, jsem studentka. / Ne, (já) nejsem Američan, (já) jsem 
Francouz. / Ne, (já) nejsem Američanka, (já) jsem Francouzka…
Ne, (já) nejsem Petr Černý, (já) jsem Peter Black…
Ne, (já) nejsem Pavel, (já) jsem Petr…
Ne, já nejsem pan prezident, já jsem student…
Ano, to je opravdu pan Černý…

3. není // není // není // není // není // není

CO TO JE?
dům / autobus / dopis / telefon / počítač / klíč (M)
palma / pusa / sanitka / sofa a lampa / kniha / tužka (F)
sklenice! (F)
letadlo / kolo / rádio / město / cédéčko / auto (N)
srdce! (N)
nůžky / brýle / peníze / dveře / kalhoty (pl.)

KDO TO JE?
pán / muž / pan Novák / profesor / otec / manžel (M)
paní / žena / paní Nováková / profesorka / matka / manželka (F)
mladý pán; Jan Novák / kluk / student / syn / bratr (M)
mladá paní; slečna Jana Nováková / holka / studentka / dcera / sestra (F)
dítě; miminko (N)
rodina // Novákovi (Novák+Nováková) / lidi

4. fax (M) – fax // telefon (M) – phone // doktor (M) – doctor // banka (F) – bank // 
restaurace (F) – restaurant // pivo (N) – bear // náměstí (N) – square // autobus 
(M) – bus // tramvaj (F) – tram // kolej (F) – dorm // banán (M) – banana // mléko 
(N) – milk // pomeranč (M) – orange // škola (F) – school // kečup (M) – ketchup // 
cédéčko (N) – CD // nula (F) – zero // park (M) – park // Itálie (F) – Italy // student (M) – 
student // profesorka (F) – professor (woman) // muž (M) – man // holka (F) – girl // 
papír (M) – paper // salát (M) – salad // káva (F) – coffee // ulice (F) – street // pas 
(M) – passport // město (N) – town // voda (F) – water // lampa (F) – lamp // víkend 
(M) – weekend // adresa (F) – address // Německo (N) – Germany // koncert (M) – 
concert // kniha (F) – book // kamarád (M) – friend (man) // slunce (N) – sun // kluk 
(M) – boy // paprika (F) – pepper, paprika // Francie (F) – France // plán (M) – plan // 
kuře (N) – chicken // rohlík (M) – roll, croissant // houska (F) – roll, bun // Finsko (N) – 
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Finland // kamarádka (F) – friend (woman) // pokoj (M) – room // hotel (M) – hotel // čaj 
(M) – tea // divadlo (N) – theatre // vchod (M) – entrance // východ (M) – exit // Polsko 
(N) – Poland // Amerika (F) – America // vejce (N) – egg // mapa (F) – map // Slovensko 
(N) – Slovakia // ovoce (N) – fruit // maso (N) – meat // Anglie (F) – England // džus 
(M) – juice // koruna (F) – crown // euro (N) – euro // sendvič (M) – sandwich // 
supermarket (M) – supermarket

5. To je město. Tam je jedna ulice. / Tam je obchodní dům Tesco… Banka je naproti. 
Národní divadlo je dole vzadu. Naproti je kavárna Slavia. Ne, škola tam není. Nevím, 
kde je pošta. Tam je Jan Novák, tam je Hana Nováková / Tam jsou Jan Novák a Hana 
Nováková. Jan Novák je můj kamarád. Ano, je. Hana Nováková je taky moje kamarádka. 
Ne, Hana není profesorka. Ano, Hana je Češka. Peter je Američan. / Peter je z Ameriky. 
Já jsem… / Já jsem z… Jan Novák je Čech. / Jan Novák je z České republiky.

6. Muzeum je nahoře. Pomník je vpředu. Křižovatka je uprostřed. Obchody, banky, hotely 
a restaurace jsou napravo i nalevo. Státní opera je vzadu.

7. 1 – o, 2 – g, 3 – r, 4 – t – j, 5 – j – t, 6 – i, 7 – m, 8 – f – b, 9 – b, 10 – d, 11 – c, 
12 – k, 13 – p, 14 – a – e, 15 – l – n, 16 – s, 17 – q, 18 – h, 19 – n – l, 20 – a – e

LEKCE 2

1. To je pokoj. To je můj pokoj. (Pokoj) je velký a světlý. (Okno) je velké. (Stůl) je nový. 
(Křeslo) je malé. Mám tam postel, stůl, křeslo a skříň. Dole je koberec. (Koberec) je 
indický. (Lampa) je nahoře. (Lampa) je bílá. Ano, jsou tam police na knížky. Ano, je 
tam piano. (Piano) je staré. Ano, je tam komoda. (Pohovka) je z Ikey. Ikea je švédský 
obchodní dům. Je / není moderní, praktický, levný, drahý, má / nemá moderní, zajímavý 
design… Ano, hifi věž je moderní. Telefon, televize, počítač, květiny… Ano, (pokoj) je 
moderní. / Ne, (pokoj) není moderní. Ano, líbí se mi. / Ne, nelíbí se mi.

2. a) nový – new, starý – old, moderní – modern, ošklivý – ugly, hezký – nice b) velký – 
big, světlý – light, malý – small, little, tmavý – dark, příjemný – pleasent c) studený – 
cold, teplý – warm, slabý – weak, silný – strong, černý – black d) dobrý – good, špatný – 
bad, výborný – excellent, český – Czech, cizí – foreign 

3. nový: hotel, koberec, počítač, slovník, telefon, pokoj // hezká: mapa, kniha, holka, 
ulice, kolej // velké: pivo, náměstí, okno 

4. velký – malý // studený – teplý // pomalý – rychlý // mladý – starý // chytrý – 
hloupý // zajímavý – nudný // čistý – špinavý // špatný – dobrý // nový – starý // silný – 
slabý // drahý – levný

5. (Hotel) je nový. (Čaj) je silný. (Dům) je starý. (Profesor) je chytrý. (Pokoj) je hezký. 
(Den) je ošklivý. // Praha je (hezká). (Káva) je teplá. (Profesorka) je elegantní. (Kolej) 
je stará. // (Pivo) je výborné. (Víno) je dobré. (Počasí) je špatné. (Náměstí) je velké. // 
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České pivo je fantastické. Italské víno je levné. Francouzský sýr je drahý. České víno 
není dobré. Německá móda je klasická. Švýcarská čokoláda je výborná. Španělské ovoce 
je dobré. Finská sauna je teplá. Anglická monarchie je stará, ale nudná. České jídlo 
je dobré. Americký film je zajímavý. České metro je rychlé. Anglické počasí je špatné. 
Španělské moře je čisté. Americké jídlo není dobré. // Studená káva není dobrá. Starý 
sýr není dobrý. Teplé pivo není dobré. Mladé víno není dobré. Nedemokratická politika 
není dobrá. // Praha je staré město. Las Vegas je nové město. Pařížská ulice v Praze 
je hezká. Alchymista je zajímavá kniha. Harry Potter je nudná kniha. Respekt je dobrý 
časopis. Špinavá kolej je špatná. Líný student není dobrý. Každé ovoce je dobré. Nevím. 
Čokoláda je dobrý film.

6. Ne, Eminem není dobrý zpěvák. Ano, Madonna je dobrá zpěvačka. Ano, Milan Kundera 
je dobrý spisovatel. Ano, Joanne Rowlingová je dobrá spisovatelka. Ano, Mona Liza 
je krásný obraz. Ne, Toyota není rychlé auto. Ano, Pilsner Urquell je dobré pivo. Ano, 
Carmen je hezká opera. Ano, Pianista je dobrý film. Ne, Woody Allen není dobrý herec. 
Ne, Pamela Andersonová není dobrá herečka. Václav Havel je zajímavý autor. Chicago 
není špatný film. Malý princ je krásná kniha. Frankovka je docela dobré víno.

7. Jahoda je červená. Banán je žlutý. Jablko je červené, žluté nebo zelené. Pomeranč je 
oranžový. Švestka je modrá a fialová. Citron je žlutý. Meloun je červený a zelený nebo 
žlutý. Ořech je hnědý. Víno je zelené nebo modrofialové. Mandarinka je oranžová.

8. To pivo je výborné. Ten dům je starý. Ta univerzita je dobrá. Ten cukr je bílý. Ta káva 
není teplá. Ten hotel je drahý. Ta restaurace je levná a dobrá. Kde je ta restaurace? 
To počasí je hrozné. Ta sklenice je špinavá. To náměstí je velké. Ten svetr je malý. Ten 
džus je studený. Ta zmrzlina je dobrá. To auto je nové. Ta televize je nudná. Ten film je 
výborný. Ta kniha není špatná. // To je hrozné! To je zajímavé. To je relativní. To není 
pravda! To je fakt. To je škoda! To je život! To je skandál! To je tragédie! To není fér.

9. jeden dolar / jedna koruna / jedno pivo / jedna kniha / jedna žena / jeden problém / 
jeden lístek / jedno kino / jedna káva / jeden den / jeden muž / jedno dítě / jeden 
rohlík / jedna minuta / jedno náměstí / jedno nádraží / jedno euro / jeden stůl / jedna 
židle / jedna tramvaj

10. moje kniha / moje pivo / můj kamarád / můj telefon / můj slovník / moje kolej / můj 
problém / moje postel / můj pokoj / můj klíč / moje taška / moje fotka / moje tričko / 
můj sešit / moje cédéčko / moje auto / můj počítač / můj oběd

11. tvoje pivo // moje místo // náš učitel // můj parfém // můj účes // tvoje tričko // 
jeho problém // její sestra // můj bratr // naše třída // jejich auto / naše auto // váš 
problém // náš dům // jejich adresa // náš kamarád // jeho pokoj

12. moje kamarádka / paní Nováková / dobrá studentka / naše učitelka / paní 
doktorka / paní Černá / výborná inženýrka / prodavačka / cizinka / jedna Němka / jedna 
moje přítelkyně / česká herečka
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13. To je počítač. Ten počítač je starý. Ten počítač je můj. // To je kniha. Ta kniha je 
velká. Ta kniha je moje. // To je auto. To auto je staré. To auto je moje.

14. šest nula dva devět osm pět tři čtyři dva

16. jedna a (plus) osm je devět / devět a šest je patnáct / jedna a pět je šest / šest a 
jedna je sedm / sedm a devět je šestnáct / šestnáct a osm je dvacet čtyři / dvacet čtyři 
a dva je dvacet šest / dva a šest je osm

17. Pivo stoji dvacet pět korun. Dobrá voda stojí patnáct korun. Minerálka stojí třicet 
dva korun. Pizza stojí sto korun. Kola stojí třicet pět korun. Rohlík stojí dvě koruny. 
Lístek na metro stojí dvacet čtyři korun. Káva z automatu stojí deset korun. Je to dobrá 
cena, ale káva není moc dobrá. // Je jedna hodina / třináct hodin a čtyřicet pět minut. // 
Je jedna hodina / třináct hodin a padesát dva minut. // Jsou dvě hodiny / je čtrnáct 
hodin a sedmnáct minut. // Jsou dvě hodiny / je čtrnáct hodin a třicet tři minut. // Jsou 
tři hodiny / je patnáct hodin a pět minut. // Je osm hodin / dvacet hodin a deset minut.

18. 1. máš / mám 2. nemám 3. mám / má 4. má / má 5. nemám 6. máš 7. máte / 
mám(e) 8. mají / nemají / mají 9. máš / nemám 10. máte / nemám(e) 11. mají / nemají 
12. máme / máte 13. nemám(e) 14. máte 15. máme / mají

19. 1. mám / nemá 2. máš / mám 3. máš / máš 4. máte / nemáme 5. má 6. mám / 
mají 7. má / nemá 8. mají 9. mají 10. máte 11. nemám / máš 12. mám

22. drahá // velké // dobrá // vysoká // studená

LEKCE 3

1. Jana Krátká není v restauraci. Peter a Petr čekají na Janu Krátkou. Spolu mluví česky. 
Možná kniha nebo lampa, možná televize, možná kravata… Ano, líbí se mu dárek. Peter 
si dá kapra. Jana si k pití dá tmavé pivo. Platí Peter. Večeře stojí 489 korun. Ne, ta 
restaurace není drahá. Ano, Peter dává spropitné. Dává 11 korun. Je to moc málo. 

2. Obědvám kuře a brambory. – I have chicken and potatoes for lunch. Poslouchám 
džez. – I´m listening to jazz. Zajímám se o hudbu. – I´m intersted in music. Vstávám 
v sedm hodin. – I get up at seven o´clock. Snídám rohlík a čaj. – I have a roll and tea 
for breakfast. Hledám slovo. – I´m looking for a word. Dám si pivo. – I´d like a beer. 
Neříkám nic. – I´m not saying anything. 

3. si dáme // si dáš / dám si // vstáváš / vstávám // nesnídám / snídáš // čekáš / 
nečekám // znáte / posloucháte // otevírá // máš / mají // nemám // zajímám se // se 
zajímáš / zajímám se // díváte se / nemám rád/a // zavírají / začínám //se ptají / ptají 
se // hledáte / hledám
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4. Bydlím v Praze. – I Live in Prague. Mluvím docela dobře anglicky. – I speak English 
quite well. Učím se česky. – I´m learning Czech. Večeřím v restauraci. – I have dinner in 
a restaurant. Nevidím dobře. – I don´t see well. Nevím, kolik je hodin. – I don´t know 
what time is. Jím všechno. – I eat everything. Těším se na víkend. – I´m looking forward 
to weekend.

5. večeříš // mluvíte // stojí // víte // nevím // těšíte se // těším se // myslí // jíte // 
prosím // platí // těším se // bydlíte // myslíš // myslíte / rozumí // víš / bydlí // kouří // 
učíme se // vidíte // učí // stojíš // sedí // nerozumí / říkám 

7. čekáš // hledám // říkáte // děláš // učím se // se dívají // tešíme se // myslím // se 
zajímá // jíte 

8. Oni si nedají nic. // Oni nesnídají nic. // Oni neposlouchají nic. // Oni nehledají nic. // 
Oni nečekají na nic. // Oni nemyslí na nic.

9. Zajímám se / Mám zájem o: film, divadlo, cestování, umění, literaturu, hudbu, politiku, 
historii, sociologii, psychologii
Myslím na: večer, oběd, pivo, domácí úkol, jeden problém, jeho auto, náš dům
Nemyslím na nic
Těším se na víkend, narozeniny, slunce, oběd, večer, kávu, čaj
Netěším se na nic

10. Mám: velký hlad / dobrý nápad / špatný slovník / malý problém / nový telefon (Mi)
Mám: dobrého kamaráda / malého bratra / starého profesora / jednoho milého 
souseda / černého psa / nového přítele / moderního učitele (Ma)
Mám: dobrou kamarádku / velkou sestru / teplou kolu / studenou kávu / neperlivou 
vodu / jednu otázku / velkou smůlu / moderní pohovku / zajímavou práci / novou 
přítelkyni / velkou žízeň / velkou radost (F)
Mám: nové kolo / staré auto / teplé pivo / červené víno / velké štěstí (N)

11. Ano, je to pravda že mám rád/a × Ne, není to pravda, že mám rád/a:
číslo 13 // Prahu // kočku // čaj // gramatiku // guláš // Francii // coca-colu // rýži // 
hudbu // víkend // fotbal // divadlo // maso // salát // pivo // televizi // špagety

12. Mám: jeden problém // jednu esemesku // jednu bagetu // jeden pokoj // jedno 
kolo // jeden bramborák // jednoho bratra // jednu sestru // jeden lístek // jednu 
fotku // jednu pizzu // jednu polévku // jeden dolar // jednoho psa // jednu tužku // 
jeden papír // jednu otázku // jeden sýr // jednu korunu // jedno euro // jednoho 
kamaráda

13. Dám si: pomerančový džus // smažený sýr // ovocný čaj // zmrzlinový pohár // 
okurkový salát // čokoládový dort // vídeňský guláš // hovězí maso // bílé víno // velké 
pivo // grilované kuře // vařené vejce // bílou kávu // houbovou polévku // šunkovou 
pizzu // vanilkovou zmrzlinu // studenou limonádu // bramborovou kaši // vařenou 
kukuřici
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14. Máš rád/a: modrou barvu // mexické jídlo // černou kávu // teplé počasí // vařenou 
kukuřici // smažený sýr // černé pivo // americký fotbal // moderní literaturu // hnědou 
rýži
Znáš: pražské metro // Ivu Bittovou // českou historii // Václavské náměstí // Velkou 
Británii // dobrý klub // vegetariánskou restauraci // její telefonní číslo
Máš: velký hlad // bílou kočku // dobrý nápad // malý počítač // cizí víno // neperlivou 
vodu // český slovník // volný večer

15. Mám chuť na: tmavé pivo // červené víno // smažený sýr // vanilkovou zmrzlinu // 
dobrou kávu // studenou kolu

16. Mám jednu českou kamarádku. Je studentka. Má dvacet roků. Je z Prahy. Je 
vegetariánka. Má moc ráda hudbu a černé irské pivo. Znáš taky Julii?

17. Mám rád/a: černý / zelený čaj // čokoládový / ovocný dort // dobrý / levný 
obchod // červené / bílé víno // světlé / tmavé pivo // italské / čínské jídlo // teplé / 
studené počasí // černou / silnou kávu // šunkovou / sýrovou pizzu // klasickou / 
moderní hudbu // bramborovou / kuřecí polévku // dobrou / levnou restauraci

18. Dám si: okurkový salát // zeleninovou polévku // zmrzlinový pohár // jahodový 
koktejl // pomerančový džus // čokoládový dort // tvarohový koláč // vanilkovou 
zmrzlinu // rajčatový salát // švestkový koláč // paprikový guláš // smetanový krém // 
bramborovou kaši // šunkovou pizzu // sýrovou pizzu

21. první láska // osmá lekce // první dům // druhá ulice // třetí patro // čtvrté dveře // 
sedmý měsíc // pátý týden // desátý den // šestá stanice // čtvrtý vagón // první 
třída // druhé nástupiště // Karel čtvrtý // druhá světová válka // dvacáté první /
jednadvacáté století 

23. dvacátý třetí / třiadvacátý // dvacátý čtvrtý / čtyřiadvacátý // dvacátý devátý / 
devětadvacátý // třicátý první / jednatřicátý

24. je / bylo úterý / bude / bude // je / byla středa / bylo úterý / bude // je / byl pátek / 
bude / bude

25. dnes // včera // předevčírem // zítra // pozítří

27. umím / neumím // vím / nevím // znám / neznám // vím / nevím // neumím // 
nevím // znám / neznám // vím / nevím // znám / neznám // umím / neumím // vím / 
nevím // znám // umím / neumím // vím / nevím

29. Dám si: jedno malé / velké pivo, neperlivou vodu, zeleninovou polévku, smažený sýr, 
brambory a tatarskou omáčku, čokoládový dort, kávu

30. 1 – o, 2 – a, 3 – l, 4 – m, 5 – e, 6 – k, 7 – j, 8 – b, 9 – c, 10 – d, 11 – g, 12 – n, 
13 – f, 14 – h, 15 – i
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32. 1 – c, 2 – a, 3 – c, 4 – b, 5 – b

33. 1. a) Co si dáte k jídlu? b) Na zdraví! 2. b) Číšník: Váš účet je 88 korun. – Zákazník: 
Sto korun. c) Co si dáte k pití? 3. a) Děkuju. b) Budete jíst? / Máte vybráno? 4. a) Co si 
dáte k pití? c) Dobrou chuť! 5. a) Dáte si ještě něco? c) Je tady volno? 

LEKCE 4

1. DROGERIE: dvě mýdla / krémy / šampony na vlasy / zubní pasty
TRAFIKA: lístky na tramvaj / noviny a časopisy / známky na dopis / mapy města / 
cigarety a zápalky / telefonní karty / hezké pohlednice 
POTRAVINY: rohlíky a housky / bílé jogurty / sýry 
OVOCE A ZELENINA: tři pomeranče / saláty / čerstvé okurky / tři červené papriky / 
brambory 
KNIHKUPECTVÍ A PAPÍRNICTVÍ: české knihy / tužky a pera / dva malé sešity / mapy 
města / dopisní papíry / anglické slovníky 

2. Mi hard: dva žluté banány // dva bílé a dva ovocné jogurty // čtyři čerstvé chleby // 
dva tmavé rohlíky // dva jahodové džemy // dva malé květáky // tři velké česneky // 
čtyři hezké citrony // dva francouzské sýry 
F hard: tři malé housky // dvě studené minerálky // tři zelené papriky 
F soft, Mi soft: dvě malé brokolice // čtyři bílé cibule // dva velké pomeranče // tři 
tvarohové koláče
N hard, N soft: dvě červená jablka // tři nízkotučná mléka // čtyři čerstvá vejce 
Mi hard: dva malé sešity // tři bílé bloky // dva anglicko-české slovníky // dva hezké 
pohledy Prahy // čtyři dopisní papíry 
F hard, soft: dvě modré tužky // tři dobré gumy // dvě turistické mapy Prahy // dvě 
dobré učebnice češtiny // čtyři desetikorunové známky 
N hard: dvě levná pera 
Mi hard: dva dobré krémy na obličej // tři drahé šampony na vlasy // dva světlé pudry // 
čtyři francouzské parfémy // tři toaletní papíry // dvakrát papírové kapesníky 
F hard: dvě velké zubní pasty // dvě levné toaletní vody // tři malé vaty // dvě igelitové 
tašky 
N hard: čtyři luxusní mýdla // dvě tělová mléka 

3. funguje // pracuje // opakujeme // nefunguje / opravujou // sportuje / trénuje // 
studujete / studuju // potřebuješ / nepotřebuju // potřebuju // kupuješ / nekupuju // 
děkujeme // lyžujou / lyžuju // opravujeme // miluju // kupujou / potřebujou // 
gratulujeme // se jmenuje // relaxujeme

4. my snídáme – snídat 1. typ – to have a breakfast // on, ona, oni bydlí – bydlet 
2. typ – to live, stay // já potřebuju – potřebovat 3. typ – to need // já spím – spát 
2. typ – to sleep // my děkujeme – děkovat 3. typ – to thank // oni mají – mít 1. typ – 
to have // já prodávám – prodávat 1. typ – to sell // vy rozumíte – rozumět 2. typ – 
to understand // my opakujeme – opakovat 3. typ – to repeat // ty znáš – znát 1. typ –  



8

klíč ke cvičeNím

to know // on, ona, oni myslí – myslet 2. typ – to think // já se dívám – dívat se 1. typ – 
to look, watch // oni kupujou – kupovat 3. typ – to buy // my obědváme – obědvat 
1. typ – to have a lunch // on, ona, oni mluví – mluvit 2. typ – to speak 

7. osm set osmdesát // tisíc dvě stě třicet čtyři / tisíc dvě stě padesát sedm // tisíc 
tři sta čtyřicet osm // tisíc tři sta padesát pět // tisíc tři sta padesát sedm // tisíc 
čtyři sta patnáct // tisíc pět set dvacet šest / tisíc devět set osmnáct // tisíc šest set 
padesát osm // tisíc osm set třicet šest // tisíc osm set sedmdesát osm // tisíc osm 
set osmdesát tři // tisíc osm set devadesát // tisíc devět set osmnáct / tisíc devět set 
třicet pět // tisíc devět set čtyřicet osm / tisíc devět set osmdesát devět // tisíc devět 
set padesát devět // tisíc devět set osmdesát čtyři // tisíc devět set osmdesát devět // 
tisíc devět set devadesát tři // dva tisíce čtyři

10. Líbí se mi Karlův most, protože je starý a krásný. Líbí se mi pražské ulice, protože 
jsou zajímavé / moderní / elegantní. Líbí se mi pražské hospody a bary, protože jsou 
levné / protože nejsou drahé. Líbí se mi pražské metro, protože je rychlé. Líbí se mi 
pražské restaurace, protože nejsou drahé / protože jsou levné. Líbí se mi pražské 
obchody, protože jsou moderní / jsou levné / nejsou drahé. Líbí se mi čeština, protože je 
těžká. Líbí se mi pražské mosty, protože jsou elegantní / moderní.

11. Rádi sportujou. Rád tancuju. Neradi nakupujeme. Neradi pracujou. Rád studuješ. 
Ráda cestuje. Ráda fotografuju.

12. Rád/a: studuju, poslouchám klasickou hudbu, tancuju, mluvím česky, se dívám na 
televizi, spím dlouho, jím, cestuju, řídím auto, relaxuju
Nerad/a: pracuju, uklízím, vařím, lyžuju, vstávám brzo ráno

13. 1 – n, 2 – m, 3 – k, 4 – b, 5 – h, 6 – i, 7 – f, 8 – a, 9 – o, 10 – c, 11 – d, 12 – e, 
13 – g, 14 – j, 15 – l

14. Ráno vždycky spím dlouho. Ráno skoro vždycky snídám. Ráno obvykle nemám čas 
snídat. Ráno nikdy nevečeřím. Večer se často dívám na televizi. Večer někdy poslouchám 
hudbu. Večer málokdy studuju. Večer nikdy nesnídám. Obvykle vstávám v 7 hodin. 
Obvykle snídám v 7.30. Obvykle obědvám ve dvě hodiny. Obvykle večeřím v 7 hodin 
večer. Obvykle snídám kaši. Obvykle obědvám maso. Obvykle večeřím salát.

15. Nikdy nesnídám v restauraci. Čas od času obědvám v restauraci. Párkrát za měsíc 
večeřím v restauraci. Skoro nikdy se nedívám na televizi. Česky mluvím několikrát za 
týden. Češtinu studuju každý den. Slovník potřebuju denně. Poštu otevírám několikrát 
za den. Mám pořád hlad. Žízeň mám třikrát za den. Skoro vždycky mám štěstí. Málokdy 
mám smůlu.

16. budu // bude // budou / budou // budeme // budeme // budete / budeme // 
budete / nebudeme // nebudete / budeme // budeš / nebudu // bude / bude // bude / 
bude
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17. a) budu studovat / budeš studovat // nebudu studovat / budu pracovat b) budeš 
dělat / budu dělat / budeš se dívat / nebudu se dívat c) budeme tancovat / se budeme 
učit / budeme mít d) budeš bydlet / budu bydlet e) budete potřebovat / budu / budeme / 
budeme dělat / budeme pracovat f) bude mít / bude // budou čekat / budou // budou 
umět / budou // budete vstávat // budeme pokračovat

18. 1 – o, 2 – l, 3 – p – j, 4 – h, 5 – k, 6 – j, 7 – d, 8 – q, 9 – a, 10 – c, 11 – b, 12 – f, 
13 – n – g, 14 – g, 15 – i, 16 – m, 17 – e, 18 – r

19. Kdo je Juan / Odkud je Juan? Odkud je? Kde teď bydlí? Co studuje? Co má rád? Jaké 
pivo má rád? Koho má rád? Na koho často myslí? Co rád poslouchá? O co se zajímá? 
Co dělá? Jak mluví anglicky? Jak často má češtinu? Kdy má češtinu? Co si myslí, jaká je 
čeština? Jak dlouho ještě bude v Praze?

20. Hanna je moje kamarádka. Je to moc fajn holka. Vím, že je z Finska, ale nevím, 
odkud přesně je. Nemá ráda pivo, ale miluje víno. Taky ráda cestuje, ale teď nemá 
peníze. Umí výborně vařit. To je dobře, protože Juan moc rád jí.

21. Kdo je Hanna? / Čí je Hanna kamarádka? Jaká je to holka? Víš přesně odkud je? Má 
ráda pivo? Co ještě dělá ráda? Bude teď cestovat? Jak Hanna vaří? / Umí Hanna vařit? 
Proč je dobře, že Hanna umí výborně vařit? 

LEKCE 5

1. Juan a Hanna jsou v Praze už dva týdny. Ano, Prahu už znají dobře. Ne, Českou 
republiku ještě neznají dobře. Jedou na výlet, protože Českou republiku ještě neznají 
dobře. O víkendu mají čas. Mají plán navštívit jeden český hrad a jeden český zámek 
a dvě česká města. První víkend jedou na hrad Karlštejn a na zámek Konopiště. Druhý 
víkend navštíví česká města Tábor a Český Krumlov. Na Karlštejn jedou vlakem. Ne, 
ještě nemají lístky. Juan nemá rád automaty, protože neví, jak automaty fungujou… 
Ano, kupujou zpáteční lístky. Mají slevu, protože jsou studenti / protože mají studentské 
průkazy. Vlak na Karlštejn jede v 9 hodin 38 minut. Vlaky do Prahy jedou v 16.00 hodin, 
17.05, 18.09 a v 19 hodin 10 minut.

2. jít: jdu / jdeš / jde / jdeme / jdete / jdou // číst: čtu / čteš / čte / čteme / čtete / 
čtou // psát: píšu / píšeš / píše / píšeme / píšete / píšou // mýt se: myju se / myješ se / 
myje se / myjeme se / myjete se / myjou se // pít: piju / piješ / pije / pijeme / pijete / 
pijou // žít: žiju / žiješ / žije / žijeme / žijete / žijou 

3. jet autem / jít do parku / jít do galerie / jet metrem / jet do Ameriky / jet na kole / 
jít do školy // jít do hospody / jít na koncert / jít do kina / jít na nádraží / jet tramvají / 
jít na oběd / jet vlakem // jet na výlet / jít na pivo / jet do Berlína / jet na hory / jít na 
záchod / jít do práce / jít do restaurace
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4. jdeme / jedeme // jdete / jdeme // jdu / nejdu / jedu // jede / jede // jdeš / jdu // 
jedou / nejedeme // jede / jede // jdete / jedete

5. Jedu do Itálie na prázdniny. Jedu autem na nádraží. Jedu stopem do Brna. Jedu 
autobusem do Berlína. Jedu výtahem do prvního patra. Jedu vlakem na Karštejn. Jedu 
metrem na Vinohrady. Jedu na kole do školy. Jedu taxíkem domů. Jedu tramvají na 
kolej. // Jdu do školy na lekci. Jdu do hospody na pivo. Jdu do Státní opery na operu 
Carmen. Jdu do divadla na hru Hamlet. Jdu do obchodu na nákup. Jdu do parku na 
procházku. Jdu na policii pro povolení k pobytu. Jdu na ambasádu pro vízum. Jdu do 
restaurace na oběd. Jdu na stadion na fotbal.

6. jdeme // jdete // jede // jdeš // jdou // jedou // jedeme // jedeš // nejedu / jedu // jede

7. čtu // čteš // čtete // čteme // píšu // píšete // píšeme // piješ // piju / pije // 
nepijou / pijou // hrajete // nehrajeme / hrajeme // hrajou // se myje // se nemyje // 
myješ se // žijeme // žijou // žijou // žijou // žijou / nežijou 

8. my hrajeme – hrát 4. typ – to play // vy voláte – volat 1. typ – to call // on, ona, 
to funguje – fungovat 3. typ – to work properly, operate // oni čtou – číst 4. typ – to 
read // já se učím – učit se 2. typ – to learn // vy víte – vědět 2. typ – to know // já 
hledám – hledat 1. typ – to look for // my cestujeme – cestovat 3. typ – to travel // 
vy večeříte – večeřet 2. typ – to have dinner // ty obědváš – obědvat 1. typ – to have 
lunch // já umím – umět 2. typ – to know how // my pokračujeme – pokračovat 3. typ – 
to continue // já se myju – mýt se 4. typ – to wash oneself // já lyžuju – lyžovat 
3. typ – to ski // my platíme – platit 2. typ – to pay 

9. Dnes večer jdu do kina. Zítra večer budu doma. Vstávám v 7 hodin. V České republice 
znám Prahu, Brno a Karlovy Vary. Domů volám jednou za týden. Ano, rád/a obědvám 
v restauraci. Rád/a snídám sýr, vejce a čaj. Ano, hledám dobrý česko-anglický slovník. 
O víkendu mám čas. Ano, mám v životě štěstí. O víkendu vstávám asi v 10 hodin. Ne, 
nerad/a vstávám brzo ráno. Čekám na kamarádku. Mám ráda všechny barvy. Rád/a 
poslouchám každou dobrou hudbu. Ano, už začínám rozumět česky. Ano, každý den se 
dívám na zprávy.
Ne, nebydlím na koleji. Ano, vím, kde je hlavní pošta. Ano, vím, kolik je hodin, je 17 hodin 
a 10 minut. Ne, bohužel neumím hrát na piano. Rád/a jím kuře a rýži. Nerad/a jím zelí. 
Ne, nevečeřím v menze. V restauraci večeřím asi tak jednou měsíčně. Ne, nemluvím 
španělsky. Ano, už trochu rozumím česky. Učím se česky, protože se mi líbí cizí jazyky. 
Ne, nekouřím, protože to není zdravé. Obvykle spím 8 hodin. Ano, těším se na víkend. 
Ano, těším se na léto. Pivo v restauraci stojí asi 30 korun, v obchodě asi 10 korun.
O víkendu nikam necestuju, budu doma. Ano, rád/a cestuju. Jídlo nakupuju 
v supermarketu Albert. Ne, nerad/a nakupuju. Každý den kupuju vodu. Ne, nepotřebuju 
nic. Slovník potřebuju často. Studuju češtinu. Ano, rád/a studuju. Ještě nevím, kde budu 
pracovat. Ne, ještě nepracuju. Ano, rád/a tancuju. Tancuju jednou týdně. Ano, rád/a 
sportuju. Sportuju dvakrát týdně. 
Dnes večer jdu na koncert. O víkendu jedu do Berlína. Teď nejedu na hory. Čtu jednu 
zajímavou knihu. Ano, rád/a čtu detektivky. Nikdy nečtu učebnice matematiky. Ano, 
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rád/a píšu dopisy. Esemesky píšu několikrát denně. Ano, vždy píšu domácí úkoly. Nepiju 
ani červené, ani bíle váno, nemám rád/a víno. Ano, rád/a piju české pivo. Nádobí nikdo 
nemyje, máme myčku. Ano, hraju tenis. Ne, nehraju fotbal. Ne, hokej nikdy nehraju. Ano, 
hraju trochu na kytaru.

10. Ano, už znám tvoji kamarádku. / Ne, ještě neznám tvoji kamarádku. Ano, už znám tu 
knihu. / Ne, ještě neznám tu knihu. Ano, už znám jejich učitelku. / Ne, ještě neznám jejich 
učitelku. // Ano, ještě mám čas. / Ne, už nemám čas. Ano, moji rodiče ještě poslouchají 
Beatles. / Ne, moji rodiče už neposlouchají Beatles. Ano, ještě potřebuju slovník. / Ne, 
už nepotřebuju slovník. Ano, ještě jsem unavený. / Ne, už nejsem unavený // Ano, dám 
si ještě. / Ne, už si nedám. 

11. do // na // v // v / v / o / v // v // v // na // za // o // za // v / do / na // za // 
na // do / pro // na // na // na // do // ve // na / na / z // o // přes // do // na // na // 
na // za // za // na // na // na // na

12. 1 – n, 2 – g, 3 – a, 4 – f, 5 – t, 6 – b – c, 7 – i, 8 – j, 9 – h, 10 – p, 11 – d, 12 – e – 
d, 13 – c – b, 14 – s, 15 – m, 16 – r, 17 – q, 18 – o, 19 – k, 20 – l

13. doleva // rovně / nalevo // doprava / doprava / nalevo // doleva / rovně / napravo // 
doprava / doleva // doleva / doleva 

LEKCE 6

1. Hanna a Juan jedou na výlet do Českého Krumlova. Ne, Honza nejede na výlet. Honza 
potřebuje (chce) vědět, jestli Hana jede na výlet. Hana o víkendu nemá čas. Musí se učit 
na zkoušku. Ano, Hana má zájem o výlet. Ne, Hana nezná Český Krumlov. Hana nemůže 
jet, protože musí studovat. Hana je smutná, protože nemůže jet. Honza nechce jet bez 
Hany. / Honza nechce jet, protože nejede Hana. Ne, Juan není smutný, že jedou sami. 
Ano, chci jet do Českého Krumlova. / Ne, nechci jet do Českého Krumlova.

2. Ráno musím: vstávat, snídat, pít kávu, musím se mýt, myslet na školu, jít do školy, 
kupovat čerstvé rohlíky
Ráno nemusím: vařit večeři, poslouchat džez, psát domácí úkol, vařit oběd, nemusím se 
dívat na televizi, poslouchat zprávy, číst noviny, mýt nádobí

3. Ano, chci jít na diskotéku, ale bohužel nemůžu, musím studovat… Ano chci jít na 
oběd, ale bohužel nemůžu, musím pracovat… Ano chci jít na pivo, ale bohužel nemůžu, 
pojedu autem… Ano, chci jít do kina, ale bohužel nemůžu, mám návštěvu… Ano, chci jít 
do divadla, ale bohužel nemůžu, nemám hezké šaty…
Ano, chci jet do Španělska, ale bohužel nemůžu, musím jet do Německa… / nemám 
čas… / nemám volno… / musím psát seminární práci… / nemám lyže…
Nevím, kam chtějí jít. Nemůžu to vědět. // Nevím, proč nechtějí jet na výlet. Nemůžu 
to vědět. // Nevím, kdy chtějí obědvat. Nemůžu to vědět. // Nevím, kde chtějí bydlet. 
Nemůžu to vědět. // Nevím, co chtějí vidět. Nemůžu to vědět. // Nevím, na co se těší. 
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Nemůžu to vědět. // Nevím, co rádi jedí. Nemůžu to vědět. // Nevím, kdy ráno vstávají. 
Nemůžu to vědět. // Nevím, proč nemají čas. Nemůžu to vědět. // Nevím, jak umějí 
anglicky. Nemůžu to vědět. 

4. chci / nechci / nemusím // chci / musím // musím // nemusím / můžu // nemůžu / 
nechci // musím // nemůžu // můžu // chci / můžu

5. chceš / můžeme / chceš / nechci / chci / nechci // musím / chceš / chceš / chci / 
nemůžu / nemusíš // můžu / můžeš / musíš / můžeš // nechce / můžu / nechce / 
chce // nechce / můžu / nechce // nechce / můžu / nechce / nemůže / chce / musí

6. Ne, Hana nemůže dělat všechno, co chce. // Ano, já můžu dělat všechno, co chci. /Ne, 
já nemůžu dělat všechno, co chci. // Chci například cestovat. Nemůžu cestovat, protože 
musím studovat. // může / chce // můžeme / chceme // můžete / chcete // můžou / 
chtějí // může / chce // nemůže / chce

7. jedou / navštíví / není / je / je / svítí / chce / nechce / je / je / obědvají / pijou / 
nejedou / musí / nechce

8. Jeli na výlet. Museli vstávat brzo ráno. Ano, to bylo těžké. To nebylo lehké, protože 
Juan ráno rád dlouho spí. Výlet byl výborný. Počasí bylo hezké. Ještě jeli do města 
Beroun. Juan nechtěl jít pěšky, protože byl unavený / protože je Beroun daleko… / Juan 
byl unavený, protože vstával brzo ráno. Vlakem není daleko, pěšky je docela daleko. 
Beroun není tak zajímavé město. Obědvali tradiční české jídlo. Hanna už trochu má ráda 
české pivo. Honza nejel na výlet, protože nejela Hana. Hana nejela na výlet, protože 
musela studovat. Ano, už jsme jeli na Karlštejn. / Ne, ještě jsme nejeli. Ano, už jsme 
navštívili Český Krumlov. / Ne, ještě jsme nenavštívili Český Krumlov.

9. Ano, slyšel/a jsem. / Ne, neslyšela/a jsem. // Ano, potřeboval/a jsem / Ne, 
nepotřeboval/a jsem. // Ano, platil/a jsem. / Ne, neplatil/a jsem. // Ano, myslel/a jsem. / 
Ne, nemyslel/a jsem. // Ano, hledal/a jsem. / Ne, nehledal/a jsem. // Ano, poslouchal/a 
jsem. / Ne, neposlouchal/a jsem. // Ano, čekal/a jsem. / Ne, nečekal/a jsem. // Ano, 
věděl/a jsem něco. / Ne, nevěděl/a jsem nic. // Ano, obědval/a jsem. / Ne, neobědval/a 
jsem. // Ano, říkal/a jsem něco. / Ne, neříkal/a jsem nic. // Ano, myslel/a jsem na něco. / 
Ne, nemyslel/a jsem na nic. // Ano, volal/a jsem. / Ne, nevolal/a jsem. // Ano, vstával/a 
jsem. / Ne, nevstával/a jsem. // Ano, bydlel/a jsem. / Ne, nebydlel/a jsem. // Ano, 
mluvila/a jsem. / Ne, nemluvil/a jsem. // Ano, kouřil/a jsem. / Ne, nekouřil/a jsem. // 
Ano, večeřel/a jsem. / Ne, nevečeřel/a jsem. // Ano, studoval/a jsem. / Ne, nestudoval/a 
jsem. // Ano, jel/a jsem. / Ne, nejel/a jsem. // Ano, snídal/a jsem. / Ne, nesnídala/a 
jsem. // Ano, věděl/a jsem. / Ne, nevěděl/a jsem.

10. Dělal/a jsem oběd. Poslouchal/a jsem R.E.M. Volal/a jsem domů. Znala/a jsem tu 
knihu. Čekal/a jsem na kamarádku. Vařila/a jsem večeři. Mluvil/a jsem česky. Rozuměl/a 
jsem trochu. Bydlel/a jsem na koleji. Musel/a jsem hodně studovat. Večeřel/a jsem 
doma. Vždy jsem rád/a tancoval/a. Opakoval/a jsem slovíčka. Nic jsem nepotřeboval/a. 
Netoleroval/a jsem všechno. Trénoval/a jsem hokej.
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11. Ano, viděli jsme / Ne, neviděli jsme ten film. // Ano, viděl/a jsem / Ne, neviděl/a 
jsem to divadlo. // Ano, byli jsme / Ne, nebyli jsme večer doma. // Ano, byl/a jsem / 
Ne, nebyla/a jsem večer v restauraci. // Ano, čekali jsme / Ne, nečekali jsme dlouho. // 
Ano, čekal/a jsem / Ne, nečekal/a jsem dlouho. // Ano, museli jsme / Ne, nemuseli 
jsme moc pracovat. // Ano, musel/a jsem / Ne, nemusel/a jsem tam jít. // Ano, mluvili 
jsme / Ne, nemluvili jsme včera česky. // Ano, mluvil/a jsem / Ne, nemluvil/a jsem včera 
anglicky. // Ano, bydleli jsme / Ne, nebydleli jsme na koleji. // Ano, bydlel/a jsem / Ne, 
nebydlel/a jsem v hotelu. // Ano, znali jsme / Ne, neznali jsme tu knihu. // Ano, znal/a 
jsem / Ne, neznal/a jsem pana Blacka. // Ano, jeli jsme / Ne, nejeli jsme na výlet. // Ano, 
jel/a jsem / Ne, nejel/a jsem na Karlštejn. // Ano, slyšeli jsme / Ne, neslyšeli jsme nové 
zprávy. // Ano, slyšel/a jsem / Ne, neslyšel/a jsem tu hudbu.

12. hledat – to look for: hledal/a jsem, hledal/a jsi, hledal, hledala // vstávat – to get 
up: vstával/a jsem, vstával/a jsi, vstával, vstávala // bydlet – to live, stay: bydlel/a 
jsem, bydlel/a jsi, bydlel, bydlela // muset – to have to, must: musel/a jsem, musel/a 
jsi, musel, musela // říkat – to say: říkal/a jsem, říkal/a jsi, říkal, říkala // nakupovat – 
to do one´s shopping: nakupovala/a jsem, nakupoval/a jsi, nakupoval, nakupovala // 
pracovat – to work: pracoval/a jsem, pracoval/a jsi, pracoval, pracovala
vidět – to see: viděli jsme, viděli jste, viděli // mluvit – to speak: mluvili jsme, mluvili jste, 
mluvili // opakovat – to repeat: opakovali jsme, opakovali jste, opakovali // vědět –  
to know: věděli jsme, věděli jste, věděli // umět – to know how: uměli jsme, uměli jste, 
uměli // studovat – to study: studovali jsme, studovali jste, studovali // potřebovat –  
to need: potřebovali jsme, potřebovali jste, potřebovali

13. hledali jsme // jsem vstával/a // říkal/a jsem // bydlela // nakupoval/a jsi // 
nebydlel // museli // jste studovali / jste studoval/a // uměli jste / uměl/a jste // 
věděl/a jsi // jsme opakovali // viděl/a jsi // mluvili jste / mluvil/a jste // potřebovali 
jste / potřeboval/a jste

14. Co jsi dělal/a včera? Co jsi obědval/a? Kde jsi bydlel/a? Kdy / V kolik hodin jsi 
vstávala v sobotu? Jel/a jsi na výlet? Proč jsi nejel/a na výlet? Znal/a jsi tu knihu? 
Viděl/a jsi včera Honzu? Proč jsi minulý týden nebyl/a ve škole? Proč jsi nehrál/a hokej? 
Kolik máš let? / Jaký máš plat? / Máš kluka / holku?…

15. 1 – b, 2 – d, 3 – c – h, 4 – a, 5 – h – c, 6 – j, 7 – e, 8 – f, 9 – g, 10 – i


