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ČEŠTINA
PRO CIZINCE
úroveň B1
klíč – cvičebnice

Co učební sada obsahuje a jak s ní pracovat?
Sada Czech it up! se skládá z učebnice
a pracovního sešitu, které jsou propojeny
s výukovým portálem czechitup.eu. Jednotlivé
lekce mají pravidelnou strukturu, která je
dána snahou o rovnoměrný rozvoj všech
komunikačních dovedností. Obsah lekce tak
tvoří následující položky.
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1. LEKCE
5

TEXTOVÁ CVIČENÍ

6

1

a) ANO, b) ANO, c) NE, d) ANO, e) NE, f) NE, g) ANO
2

a) dětinský, b) tajemný, c) podceňování, d) pointa, e) dotčený

GRAMATIKA
1

(1) PERF., (2) PERF., (3) IMPERF., (4) PERF., (5) IMPERF.,
(6) PERF., (7) IMPERF., (8) IMPERF., (9) IMPERF.,
(10) PERF.
2

(1) prodám – koupím, (2) skončím – nakoupím, (3) dojím
– dám si, (4) uklidím – půjdu, (5) vytřu – otevřu, (6) upeču
– uvařím, (7) dočtu – poslechnu si, (8) dopíšu – vypnu
3

(1) Teď nebudu telefonovat, zatelefonuji/zatelefonuju
babičce zítra.
(2) Teď nebudu psát článek, napíšu ho později.
(3) Teď ho nebudu zvát, pozvu ho příští týden.
(4) Teď jí nebudu děkovat, poděkuji/poděkuju jí zítra.
(5) Teď nebudu mýt nádobí, umyji/umyju to později.
(6) Teď nebudu číst knihu, dočtu ji příští týden.
(7) Teď nebudu kontrolovat děti, zkontroluji/zkontroluju je později.
(8) Teď ti nebudu radit s úkolem, poradím ti zítra.

4

(1) budu prát, (2) uklidí, (3) se budeme učit, (4) bu
du číst, (5) sníš, (6) opraví, (7) koupí, (8) pošle,
(9) umyjí/umyjou, (10) bereš
7

(1) a, (2) (a)nebo, (3) a, (4) a, (5) ani, (6) ani – ani, (7) buď
– (a)nebo, (8) i
8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Dáš si kávu, čas, nebo limonádu?
Nemám ráda čokoládu ani zákusky.
Dívali se na film a poslouchali rádio.
Půjdeme buď do kina, (a)nebo do divadla.
Nemají ani psa, ani kočku.
Odpoledne se můžeme učit i jít na procházku.
Budeš nakupovat, nebo budeš doma a budeš uklízet?
(8) Buď pojedeme na výlet, nebo budeme pracovat.
(9) Nepotřebujeme ani zimní boty, ani čepici.
(10) U moře se budeme opalovat, plavat i hrát volejbal.
9

(1) malé děti, (2) ti bratři, (3) suché kousky, (4) dřevěné
korálky, (5) roztomilá koťata, (6) významní spisovatelé,
(7) zkušení programátoři, (8) ti vysocí číšníci, (9) dřevěné
stoly a červené židle, (10) kvalitní chytré telefony, (11) talentovaní studenti, (12) ta značková trička, (13) tradiční
obrazy, (14) zahraniční hosté, (15) červená sladká jablka
a kyselé pomeranče, (16) krásné květiny a ovocné stromy, (17) ty dlouhé sukně, (18) elegantní herci a nádherné
herečky, (19) velcí i malí psi, (20) bezohlední diváci
10

4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1) naučit se, (2) zůstat, (3) dát, (4) opravit, (5) skončit,
(6) přečíst, (7) dívat se, (8) vařit, (9) připravovat, (10) vracet, (11) půjčovat, (12) kupovat

Budeme se učit do školy.
Bude kupovat nový byt.
Budeme objednávat lístky do divadla na pátek.
Budu čekat na tebe v kavárně.
Budu posílat pozvánky na oslavu.
Budu se dívat na film.
Budu mu péct dort k narozeninám.
Budu umývat nádobí od oběda.

(1) červená rajčata, (2) chytří bratři, (3) hodní učitelé,
(4) velké domy, (5) malá kuřata, (6) hezcí kluci, (7) staří
Angličané, (8) divocí koně, (9) malá koťata, (10) dobří lidé
11

(1)
(2)
(3)
(4)

Velcí psi nejsou zlí.
Ti chytří studenti se vždy dobře učili.
Na stole budou jablka, hrušky a banány.
Doktoři půjdou na oběd a zdravotní sestřičky budou
pracovat.

1.1. LEKCE
LEKCE

(5) V České republice jsou historické hrady a krásné
zámky.
(6) Ti tiší kluci si četli knížky a ty sympatické holky
zpívaly karaoke.
(7) Ta červená moderní auta jsou moc drahá.
(8) Kamarádi půjdou do kina a kamarádky budou nakupovat.
(9) Ti pstruzi byli opravdu moc dobří.
(10) Ta kuřata, co budeme mít k večeři, jsou ještě v mrazáku.
(11) Ti hodní Češi mi poradili, kde jsou kostely.

ZOPAKUJTE SI
1

Zdeněk letos skončil studium na střední škole. Pak chtěl
studovat na univerzitě, ale pořád nevěděl, jaký obor si má
vybrat. Dlouho přemýšlel, že bude zpěvákem. Ve škole ho
opravdu bavilo zpívání a angličtina. To je pro zpěváka
dobré. Zdeňkovi rodiče měli malou kavárnu a obchod s potravinami. Mysleli si, že nejlepší bude, když Zdeněk bude
studovat ekonomii. Zdeněk ale říkal, že ekonomie je nudná.
Zdeňkova babička chtěla, aby studoval medicínu. Říkala,
že všichni lékaři, které zná/znala, jsou/byli chytří a dobří
lidé, kteří pomáhají/pomáhali ostatním. To se Zdeňkovi
líbilo, ale bál se, že studium medicíny je moc těžké. Zdeněk
nechtěl zklamat rodiče a chtěl udělat radost babičce, proto
pořád hledal nějaký obor, se kterým budou všichni spokojení.
Nakonec se rozhodl, že bude učitel. To se líbilo rodičům,
babičce i Zdeňkovi.
2

(1) v, (2) kolem, (3) na, (4) do, (5) z, (6) k – na, (7) do, (8) na,
(9) do, (10) na, (11) na, (12) k
3

(1) českou literaturu a film, (2) naší nové kolegyni, (3) tu
knihu svému bratrovi, (4) diplomovou práci, (5) svého
manžela, (6) svého spolužáka, (7) Petrem a Martou, (8) lékaři, (9) nádraží – metrem, (10) rýmu a kašel, (11) středu,
(12) jaře – podzim
4

(1) Znám jednu malou kavárnu v centru města.
(2) Plave rád v moři.
(3) Učitel vysvětluje jednomu studentovi českou gramatiku.

1. LEKCE

(4) Rozumíš tomu komplikovanému matematickému
textu?
(5) Můžete mi podat tu láhev vody?
(6) Vlak do Olomouce odjíždí ze třetího nástupiště.
(7) Chodí každou středu do knihovny.
(8) Ten byt je velký a má tři pokoje a velkou kuchyň.
(9) Obchod je otevřený celý týden od rána do večera.
(10) Rádi mluvíme s naším americkým kamarádem anglicky.
(11) Petr se učí německy se svou přítelkyní.
(12) K pití si dám jednu minerálku a k jídlu polévku
s chlebem.
5

(1) příští rok si najdu, (2) bude dělat, (3) nakoupím a uvařím, (4) budou studovat, (5) bude trvat – naučím, (6) strávíme – budeme plavat, (7) poletíme, (8) sní, (9) půjčíš,
(10) neuvidím, (11) půjdeš zítra, (12) zaplatím
6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

O prázdninách byl na dovolené v Chorvatsku.
O čem přemýšlíš?
Už dlouho se zajímám o střední Evropu.
Ráno se umyju a učešu si vlasy.
Naše učitelka je nemocná, zítra nemám žádnou
lekci.
(6) Často chodím do lesa, protože rád sbírám houby.
(7) Petra rozumí dobře anglicky, ale neumí francouzsky.
(8) Počasí bude zítra lepší než dneska.
(9) O víkendu dlouho spím, pak snídám a jdu na procházku.
(10) My jsme si objednali kávu a dezert, ale číšník nám
přinesl jenom kávu.
(11) Michale, půjdeš s námi dneska do kina?
(12) Odpoledne musíme jet na nádraží vyzvednout kamarádku, která přijede z Vídně.
7

(1) d – Večer jsme se šli projít a pak jsme ještě hráli
šachy.
(2) e – Josef nemá rád kávu, ale když není k pití nic
jiného, tak si ji dá.
(3) b – Zůstali jsme doma, protože hodně pršelo a bylo
zima.
(4) f – O víkendu můžeme jít do zoo(,) nebo můžeme
navštívit přátele.
(5) c – Začali se smát, když jim vyprávěl, co se stalo.
(6) a – Nedostal stipendium, a proto ukončil studium.

5

2. LEKCE
(11) tradiční koláče našich babiček
(12) důležité dokumenty tajných agentů

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) potravin a potřeb, (2) nákupů, (3) kilometrů, (4) případů, (5) akcí a slev, (6) košíků
2

chybět – chybí (chybějí), vyrobit – vyrobí, zapomenout
– zapomenou, stát – stojí, vzít – vezmou, ukázat –
ukážou, zmizet – zmizí (zmizejí)

GRAMATIKA
1

Neobejdu se bez…
(1) kvalitních čokolád, (2) mobilních telefonů, (3) cizojazyčných slovníků, (4) značkových kabelek, (5) milých
koček, (6) čerstvých malin, (7) tištěných knih, (8) drahých
bot, (9) zralých borůvek, (10) hovězích steaků
Bojím se…
(1) písemných testů, (2) obrovských bouřek, (3) zlých lidí,
(4) prázdných ulic, (5) velkých pavouků, (6) ústních zkoušení, (7) hlasitých hromů, (8) tmavých míst, (9) plných
supermarketů, (10) výšek
Všímám si…
(1) výborných sportovců, (2) mezinárodních konferencí,
(3) slavných hereček, (4) drahých aut, (5) prázdných supermarketů, (6) nadaných studentů, (7) světoznámých
galerií, (8) vysokých modelek, (9) moderních vil, (10) nových pravidel
2

(1) výborné testy inteligentních studentů
(2) skvělé knihy slavných autorů
(3) nové písničky známých zpěváků
(4) chytré telefony bohatých lidí
(5) bratři a sestry mých dobrých kamarádů
(6) šikovní žáci milých učitelek
(7) nová auta bohatých podnikatelů
(8) vynikající jídla nejlepších kuchařů
(9) krásné kostýmy nových kolegyň
(10) velké domy úspěšných podnikatelů

6

3

(1) našich přátel, (2) studentských kolejí, (3) velkých piv,
(4) formulovaných frází, (5) vás, (6) bílých jogurtů – červených a zelených jablek – vlašských ořechů, (7) tvých
názorů, (8) takových hrubých chyb, (9) uzavřených prostorů, (10) těch cizinců, (11) těch přijímacích zkoušek,
(12) příjemných kaváren, (13) vietnamských studentů
– amerických studentek, (14) těch nudných proslovů,
(15) mých bílých zubů
4

(1) nich, (2) nás, (3) vás, (4) nich, (5) vás, (6) jich, (7) nás,
(8) nich
6

(1) můžeme, (2) bere, (3) se směješ, (4) si hrají, (5) přeji/
přeju si, (6) rozhodnete, (7) šijí, (8) zůstaneme, (9) hřeje,
(10) kašlu – mám teplotu
7

(1) babička peče, (2) Karel a Honza pijí/pijou, (3) naši
kolegové zvou, (4) Zuzka plave, (5) kočka spí, (6) moje
lektorka pomáhá, (7) děti čtou, (8) lekce začne/začnou,
(9) Hanka pošle, (10) jejich rodiče chtějí, (11) královna
vládne, (12) dítě kašle
8

(1) sportuje, (2) hraje, (3) chce, (4) jde, (5) hledá, (6) potká,
(7) pomůže, (8) ukáže, (9) mají, (10) najde, (11) rozhodne, (12) stojí, (13) říká, (14) koupí, (15) je, (16) poděkuje,
(17) pozve, (18) sedí, (19) povídají si, (20) smějí se
9

(1) Zamkne dveře a zavře okna.
(2) Pomůžeš mamince s nádobím?
(3) Bára si přeje psa, nebo kočku.
(4) Ráno perou, večer pečou koláče.
(5) Petr kašle a má teplotu.
(6) O víkendu bratr spí do oběda.
(7) Proč se smějete tomu vtipu?
(8) Tatínek nikdy nepřestal kouřit.
(9) Lenka dostane dána Vánoce dárky.
(10) Žiješ v Olomouci, nebo v Brně?

2.
1.1. LEKCE
LEKCE

ZOPAKUJTE SI
1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zítra si budu číst v knihovně.
Zítra budu muset umýt okna.
Příští měsíc budu pravidelně navštěvovat babičku.
Dneska budu celý den psát seminární práci.
Příští týden budeme vařit společně s kamarády čínské jídlo.
(6) Zítra budu nakupovat s maminkou na rodinnou
oslavu.
(7) Na oslavu budeme potřebovat hodně jídla a pití.
(8) O prázdninách budu jíst každý den zmrzlinu.
(9) Zítra budu dlouho spát. (10) Moc se budu těšit na setkání s kamarády.
(11) V neděli budu pomáhat rodičům s prací na zahradě.
(12) Zítra budu venčit našeho psa.
2

(1) Příští rok pojedeme…
(2) Celý večer se budeme dívat...
(3) Kamarádi na něj počkají...
(4) Budeš s ním mluvit…
(5) Budu žádat...
(6) Sní…
(7) Přece ti to řeknu.
(8) Prodavačka bude poslouchat…
(9) Celý nákup zaplatíme…
(10) Kdy odjete…
(11) Přijdeš…
(12) Upeče…
3

(1) neučím – zítra se budu učit, (2) necvičím – zítra budu
cvičit, (3) nehraju – zítra budu hrát, (4) nenakupuje –
zítra budu nakupovat, (5) nemluvím – zítra budu mluvit,
(6) nezkouším – zítra budu zkoušet, (7) netelefonuju –
zítra budu telefonovat, (8) nevybírám – budu vybírat,
(9) nezamykám – zítra budu zamykat, (10) nesedím – zítra budu sedět, (11) neopaluju se – zítra se budu opalovat,
(12) neplavu – zítra budu plavat

5

(1) buď – nebo, (2) protože, (3) ani, (4) a/nebo, (5) ale,
(6) nebo, (7) a/nebo, (8) nebo, (9) a
6

(1) ti zahraniční studenti, (2) američtí policisté, (3) naši
hosté, (4) velké školy a moderní úřady, (5) velká auta,
(6) zahraniční montéři, (7) nové tramvaje, (8) staré hrady, (9) velká letadla, (10) rybí kosti, (11) noví knihovníci,
(12) pražští fotbalisté
7

(1) ponožky, (2) vejce, (3) automechanik, (4) zubní pasta,
(5) pračka, (6) postel, (7) servírka, (8) svetr
8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

vybírat – vybrat (PERF.)
prosit – poprosit (PERF.)
kupovat – koupit (PERF.)
skládat – složit (PERF.)
zdravit – pozdravit (PERF.)
umýt (PERF.) – mýt
žádat – požádat (PERF.)
nést (PERF.) – nosit

9

(1) Petra ráda nakupuje ve velkých obchodních domech.
(2) Na velký nákup jezdí autem jednou za týden, ale nejméně třikrát týdně kupuje čerstvé pečivo, mléko, sýry
a ovoce. (3) Když má čas, tak jde do obchodu s kamarádkami a prohlíží si oblečení, boty a kabelky – prostě
módu. (4) Nerada nakupuje věci do domácnosti, jako
jsou prostředky na úklid nebo nádobí. (5) Těší ji, když
může jít koupit někomu dárek – obvykle jde do knihkupectví, květinářství nebo do čokoládovny.

4

(1) poletím, (2) uvařím, (3) dočtu, (4) objednám, (5) budu
poslouchat, (6) budu cvičit, (7) koupím si, (8) vezmu si,
(9) vyhledám, (10) půjdu, (11) budu šetřit, (12) budu se
bavit

1. LEKCE
2.
LEKCE

7

3. LEKCE
4

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

a) V restauraci U Medvídků.
b) Že je v jiném stavu.
c) Dana, protože je na operaci. Honza, protože emigroval do Švédska.
d) Jedna třetina.
e) Eva a Jeff.
f) Zuzana.
g) Jako by to byla dětská vánoční besídka.
3

zorganizuj(te), obvolej(te), vysvětli(ete), oznam(te),
drž(te) se, dostaň(te) se, odejdi(ěte), objednej(te) si

GRAMATIKA
1

(1) stůj, (2) čisti si, (3) odpovězte, (4) buďte hodní,
(5) pospěš si, (6) měj se, (7 )mluvte, (8) čtěte, (9) pomoz,
(10) nevstávej, (11) nemluv, (12) jděte, (13) dáme, (14) sněz,
(15) počkejte
2

(1) Neskákejte! (2) Nejezděte! (3) Neotvírejte!
(4) Nedívejte! (5) Neodpovídejte! (6) Nečešte! (7) Nevařte!
(8) Nevracejte se! (9) Nečekejte! (10) Neříkejte!
(11) Nepečte! (12) Nezamykejte!
3

(1) Dobře si to přečti!
(2) Bedlivě poslouchej, co ti říkám!
(3) Pozvi je na pivo!
(4) Odlož si kabát!
(5) Sundej si čepici!
(6) Zase někdy přijeď na návštěvu!
(7) Prohlédni si to, už to nikdy neuvidíš!
(8) Brzy se uzdrav!
(9) Nezlob se na něj, už to nikdy neudělá!
(10) Začni číst text na straně 10!
(11) Zeptej se na cestu k nádraží!
(12) Dej mi vědět, kdy přijdeš!

8

(1) Řekni! (2) Vypněte! (3) Zavolej! (4) Omluv se!
(5) Pošlete! (6) Nevolej! (7) Nepracuj! (8) Posaďte se!
(9) Ochutnej! (10) Končeme! (11) Vrať se!
6

(1) musela, (2) může, (3) může, (4) musí, (5) musí, (6) musí,
(7) musí, (8) musí, (9) musí, (10) mohl by
7

Čekám na…
(1) českého premiéra, (2) volné parkovací místo, (3) moji
veselou tetu, (4) nové zboží, (5) našeho třídního učitele,
(6) významného politika, (7) teplé počasí, (8) tvoji dobrou
kamarádku, (9) doporučené psaní, (10) starého profesora
Jedu na…
(1) ústní zkoušku, (2) německou ambasádu, (3) slunnou
Havaj, (4) sochařskou expozici, (5) městskou policii,
(6) významnou přednášku, (7) Pražský hrad, (8) písečnou
pláž, (9) mezinárodní výstavu, (10) Horní náměstí
Jsem v/na…
(1) na hlavním nádraží, (2) na Havaji, (3) v New Yorku,
(4) na koncertě, (5) v knihovně, (6) v zámeckém parku,
(7) na Islandu, (8) v Praze, (9) v galerii, (10) v pokoji
Na chatu jedu…
(1) o Vánocích, (2) o víkendu, (3) příští týden, (4) v zimě,
(5) ve středu, (6) o prázdninách, (7) v noci, (8) v dubnu,
(9) v létě, (10) na jaře
8

(1) na, (2) na, (3) ve, (4) ve, (5) na – ve – v, (6) o, (7) o, (8) na,
(9) po, (10) na, (11) o – na, (12) v, (13) na, (14) v, (15) na,
(16) na, (17) v, (18) o, (19) v, (20) po
9

(1) v jednu hodinu, (2) na jaře, (3) v roce 1918, (4) na podzim, (5) o prázdninách, (6) v noci, (7) o půl sedmé,
(8) o dva roky, (9) v neděli, (10) o přestávce
11

(1) o rok, (2) na jaře, (3) po poledni, (4) v sobotu, (5) v srpnu, (6) o přestávce, (7) v jednu hodinu, (8) o víkendu,
(9) na Velikonoce, (10) v noci
12

(1) na – ve, (2) o, (3) o, (4) na, (5) v – na, (6) na, (7) na, (8) v

3.
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LEKCE

ZOPAKUJTE SI
1

(1) vybírám, (2) zaplatit, (3) napíšu, (4) Půjdeš, (5) dáš,
(6) zapomněla, (7) chodila, (8) jedl, (9) zavolej, (10) pomůžu, (11) posílám, (12) dělám
2

(1) krade, (2) zamknete, (3) vezmeš, (4) vede, (5) češe,
(6) vzpomene – rozpláče se, (7) nabídnou, (8) zavezu,
(9) vytisknu, (10) pojedou, (11) Půjdeš, (12) jí
3

(1) své kamarádky, (2) banánů, mandarinek a rajčat,
(3) Spojených států amerických, (4) Beskyd a Jeseníků,
(5) Dolních Věstonic, (6) českých měst, vesnic a hor,
(7) významných politiků a důležitých osob, (8) jeho
známých, (9) nákupů, (10) divadel a kin, (11) našich kamarádů, (12) vás
4

(1) těch cizinců, (2) té starší dámy, (3) těch malých dětí,
(4) mého bratra, (5) našich dobrých klientů, (6) německých spisovatelů, (7) toho kurzu, (8) japonských aut,
(9) našeho psa, (10) jejich ředitele, (11) těch švédských
studentek, (12) tvé sestry
5

(1) bonbónů, (2) chipsů, (3) jablek, (4) zákusků, (5) banánů, (6) jahod, (7) chlebíčků, (8) sušenek, (9) ořechů,
(10) lahví vína, (11) cigaret, (12) růží
6

(1) mnoho slov, (2) hodně lidí, (3) málo květin, (4) více triček, (5) pár knih, (6) hromada věcí, (7) moc ryb, (8) méně
známek, (9) nejvíce zvířat, (10) trochu bylinek, (11) hrst
ořechů, (12) několik kamarádů
7

(1) bytě, (2) knih, (3) dobrých tipů, (4) přátel, (5) spolupracovníků, (6) příbuzných, (7) knihovny, (8) knhovně,
(9) velké nábidky, (10) malé okresní knihovny, (11) knih,
(12) novin, (13) časopisů, (14) oblíbený titul, (15) známého
autora, (16) měsíců
8

(1) na, (2) z, (3) do, (4) na, (5) do, (6) do, (7) ve, (8) pro, (9) na,
(10) bez, (11) v, (12) do, (13) do, (14) pro, (15) pro, (16) za,
(17) na, (18) do, (19) do

1. LEKCE
3.
LEKCE
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4. LEKCE
restauracích, (8) historických budovách, (9) rozsáhlých
parcích, (10) nočních diskotékách

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) moderních českých dějinách, (2) několikaletých přípravách, (3) dne i v noci, (4) 27 dnech, (5) kolejích
2

(1) pomohl, (2) stávala, (3) zničil, (4) zvítězil, (5) stála,
(6) vzniklo

GRAMATIKA
1

(1) těch vašich plánech, (2) těch tvých šikovných spolužácích, (3) jeho velkých úspěších, (4) našich horských
hotelech, (5) tvých dobrých kamarádkách, (6) mých
věcech, (7) těch jejích dlouhých cestách, (8) mých zraněních, (9) mých policích v pokoji, (10) vašich výborných
návrzích, (11) životních příbězích, (12) velkých ekologických katastrofách, (13) slavných obrazových galeriích,
(14) chráněných přírodních oblastech, (15) moderních
trendech
2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

skandálech a aférách, politických událostech
známých osobnostech, jejich životních příbězích
exotických ostrovech, moderních městech
oblíbených knihách, počítačových hrách
luxusních autech, rychlých motorkách
televizních seriálech, celovečerních filmech
zdravých potravinách, zmražených polotovarech
drahých špercích, kožených botách
odlišných kulturách, cizích jazycích

3

(1) v rakouských Alpách, v Krkonoších, v Beskydech,
ve Vysokých Tatrách
(2) o letních prázdninách, o Vánocích, na Velikonoce
4

(1) naplánovaných výletech, (2) malých kavárnách, (3) romantických místech, (4) kostelních věžích, (5) okrasných
zahradách, (6) zahraničních dovolených, (7) známých

10

5

(1) mých dětech, (2) exotických dovolených, (3) nás,
(4) mých rodičích, (5) jeho knihách, (6) jeho kvalitách,
(7) neznámých městech, (8) vás, (9) našich kamarádech,
(10) zahraničních univerzitách, (11) písečných plážích,
(12) tvých problémech
6

(1) měl – nešel, (2) jsi začal, (3) jste žili – jste se přestěhovali, (4) jsme nemohli, (5) chtěl/a, (6) upekli jste, (7) si
přáli, (8) si stáhl, (9) nesla, (10) jsi spadl, (11) jsme zamkli,
(12) umyli jste si
7

(1) Učili jsme se matematiku. O víkendu jsme se učili
matematiku.
(2) Hrál/a jsem si v parku. V neděli jsem si hrál/a v parku.
(3) Vařili jste si rajskou polévku. Ve čtvrtek jste si vařili
rajskou polévku.
(4) Smál/a ses tomu vtipu. Včera ses smál/a tomu vtipu.
(5) Hledal/a jsem si nový byt. Minulý měsíc jsem si
hledal/a nový byt.
(6) Koupili jsme si novou pračku. Předevčírem jsme si
koupili novou pračku.
(7) Chovali jste se dobře. Na večírku jste se chovali
dobře.
(8) Přál/a sis velký dům. Loni sis přál/přála velký dům.
(9) Zeptal/a jsem se lektora na gramatiku. V pondělí
jsem se zeptal/a lektora na gramatiku.
(10) Objednali jsme si kávu s sebou. V pátek na výletě
jsme si objednali kávu s sebou.
8

(1) četl/a jsi, (2) vzal/a jsem, (3) našli jste, (4) chtěli, (5) pomohl, (6) jedli jsme, (7) měla, (8) začínal/a jsem, (9) pekl/a
jsi, (10) brala
9

(1) Četl/a jsi tu knihu. / Nikdy jsi nečetl/a tu knihu.
(2) Našli jsme krásný byt. / Nikdy jsme nenašli krásný
byt.
(3) Jedl čokoládu. / Nikdy nejedl čokoládu.

4.
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(4) Řekli jste to tajemství / Nikdy jste neřekli to tajemství.
(5) Pomohli rodičům. / Nikdy nepomohli rodičům.
(6) Začal/a jsem studovat jazyky. / Nikdy jsem nezačal/a
studovat jazyky.
(7) Zavřela okna v bytě. / Nikdy nezavřela okna v bytě.
(8) Vzali jsme si půjčku v bance. / Nikdy jsme si nevzali
půjčku v bance.
(9) Šila sukně a šaty. / Nikdy nešila sukně a šaty.
(10) Přinesli jste ten balíček. / Nikdy jste nepřinesli ten
balíček.
(11) Našli jsme klíč od kola. / Nikdy jsme nenašli klíč
od kola.
(12) Pral prádlo ručně. / Nikdy nepral prádlo ručně.
10

Žili jsme v malém bytě, proto jsme si vzali hypotéku
a přestěhovali jsme se do nového domu. Měli jsme tam
krásnou zahradu, proto jsme začali pěstovat ovoce
a zeleninu. Do nového domu jsme si koupili všechno
nové a přinesli jsme si jen oblečení. Pomohl nám náš
kamarád Karel, který byl náš soused a pravidelně nás
zval na kávu a něco sladkého. Často otevřel nějaké víno
a společně jsme si povídali a smáli jsme se. Karel nám
taky řekl, jak se on staral o svou zahradu. Koupili jsme
si psa a kočku, proto jsme raději zamykali na zahradě
branku. Moc jsme se na nový dům těšili, protože jsme
ho chtěli koupit už několik let.

amerických, (6) mých kolegů, (7) našich vlastních slepic,
(8) zbytečných plastových obalů, (9) jeho spolužáků,
(10) těch čínských studentů, (11) brambor a okurky,
(12) Velkých Pavlovic
17

(1) g – Celý večer si povídali a hráli různé hry.
(2) i – O víkendu buď budeme v práci, nebo budeme
malovat byt.
(3) j – K snídani si dává často müsli a jogurt.
(4) a – Na tu schůzi půjde buď Petra, nebo Mirek.
(5) c – Buď budu po maturitě dál studovat, nebo pojedu
pracovat do zahraničí.
(6) e – Chtěli byste zůstat doma, anebo jet raději na výlet?
(7) b – Můžeš to vyřídit osobně, nebo mailem.
(8) d – Přemýšlím, jestli si koupím raději boty, nebo
kabelku.
(9) f – Chtěla bych si objednat brýle, šálu a rukavice.
(10) h – Přijde tam Monika s Evou a jejich partneři.
19

(1) žáci, (2) se učí, (3) maturitní zkouškou, (4) se naučil,
(5) studuju, (6) promoci, (7) prázdniny, (8) do školky

ZOPAKUJTE SI
11

(1) připrav se, (2) nemluv, (3) piš, (4) nepoužívej, (5) přečti
si, (6) nepiš, (7) zapiš, (8) neměj, (9) vypni si, (10) nechoď
14

(1) středu, (2) moři, (3) vážnou hudbu, (4) jejich malém
synovi, (5) té horní polici, (6) tebe, (7) novém účesu,
(8) univerzitu, (9) tu věc, (10) jeho nové knize
15

(1) určitě rozbil, (2) bylo ti asi, (3) je možno, (4) určitě

už bylo, (5) bude asi, (6) jistě zavinil, (7) asi nestálo
víc, (8) bude asi/možná, (9) určitě bylo, (10) asi nežila
16

(1) různých zemí, (2) nás, (3) těch škol, (4) starých krabic, z papírů, z kelímků od jogurtů, (5) Spojených států

1. LEKCE
4.
LEKCE
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5. LEKCE
(8) zahraničnímu profesorovi, (9) vzdělanému člověku,
(10) slavné novinářce

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

a) NE, b) ANO, c) NE, d) ANO, e) ANO, f) ANO
2

a) kuřák, b) velbloud, c) darebák, d) pubertální omyl,
e) uvést do rozpaků, f) smrdět

GRAMATIKA
1

(1) reálná, (2) hypotetická, (3) reálná, (4) hypotetická,
(5) hypotetická, (6) reálná, (7) reálná, (8) hypotetická,
(9) reálná, (10) hypotetická
2

(1) kdybych, (2) kdybych, (3) jestli, (4) jestli, (5) kdybych,
(6) kdybys, (7) jestli, (8) kdybych, (9) jestli, (10) jestli

Rozumím/Nerozumím…
(1) světové politice, (2) starší generaci, (3) městské dopravě, (4) odborné publikaci, (5) černému humoru, (6) čínské
gramatice, (7) moderní době, (8) tvému názoru, (9) české
komedii, (10) jízdnímu řádu
8

(1) k praktickému lékaři, (2) díky hodné kamarádce,
(3) proti nebezpečné nemoci, (4) kvůli přísné dietě,
(5) směrem k obchodnímu centru, (6) vzhledem ke špatnému výsledku, (7) naproti základní škole, (8) nehledě
ke špatnému počasí, (9) směrem k městské knihovně,
(10) vzhledem k májovému počasí
9

(1) Petrovi knihu, (2) mamince přítelkyni, (3) babičce
dopis, (4) Lence nový mobil, (5) mi akční film, (6) ti nový
oblek, (7) sousedce nového psa, (8) kamarádovi novou
hru

ZOPAKUJTE SI

3

(1) Vrátil/a/i byste mi pero?
(2) Půjčil/a bys mi auto?
(3) Počkal/a bys na mě?
(4) Pohlídal/a/i byste nám dítě?
(5) Poslal/a/i byste mi SMS s datem návštěvy?
(6) Dal/a bys mi peníze na zmrzlinu?
(7) Přečetl/a bys to nahlas?
(8) Ukázal/a/i byste mi cestu?
(9) Zavolal/a bys mi taxi?
(10) Vyřídil/a/i byste to?
5

(1) tatínkovi, (2) dědečkovi, (3) mamince, (4) paní učitelce,
(5) našemu domu, (6) dceři, (7) ti, (8) tomu, (9) hlavnímu
nádraží, (10) Lukášovi, (11) bratrovi, (12) základní škole,
(13) Aleně, (14) spolužákovi, (15) jednoznačnému vítězi/
ovi
7

Věřím/Nevěřím…
(1) mladšímu bratrovi, (2) známému politikovi, (3) významnému vědci, (4) dobrému kamarádovi, (5) světovému ekonomovi, (6) starší sestřenici, (7) mému šéfovi,

12

1

(1) dalekých zemích, (2) jeho kamarádech a známých,
(3) svých spolužácích, (4) různých možnostech, (5) těch
policích, (6) známých zahraničních univerzitách, (7) těch
dlouhých přednáškách, (8) velkých městech, (9) úspěšných ženách, (10) důležitých místech
2

(1) toužit po nových šatech (2) přednášet o českých
pádech a vzorech, (3) stýskat se po kamarádech a spolužácích, (4) bavit se o zimních sportech, (5) bydlet
ve vysokých domech, (6) dělat túru v horách, (7) mluvit o zajímavých tématech, (8) být závislý na drogách
a mobilních hrách, (9) na drahých soukromých školách,
(10) vyprávět o zážitcích z mládí, (11) psát o důležitých
událostech, (12) vyznat se v cizích městech
3

(1) Spojených států amerických, (2) dobrých knih
a opalovacích krémů, (3) nás, (4) těch starých skříní,
(5) Karlových Varů do Beskyd, (6) čerstvých pomerančů, nebo lesních malin, (7) těch nových bytů, (8) nich,

5.
1.1. LEKCE
LEKCE

(9) svých skříněk, (10) dopisů dětem, (11) starých amerických učebnic a slovníků, (12) drahých dárků
4

(1) o prázdninách, (2) o mluvících autech, (3) na hazardních hrách, (4) od svých kolegů, (5) bez svíček
a koled, (6) V letních měsících, (7) o jeho plánech,
(8) na těch velkých stolech, (9) v těch zelených krabicích,
(10) do Krkonoš, (11) do linkovaných sešitů, (12) z lidských kostí
5

(1) Nejdřív si domluvte…
(2) Vyhledejme…
(3) Nesmíte tu kouřit.
(4) U dveří si musíš vyzout boty.
(5) Před zkouškou si zopakujme…
(6) Nechoď…
(7) Otevřete si…
(8) Nepřecházejte…
(9) Rozmysleme si to.
(10) Podívejte se…
(11) Nerozdělávejme…
(12) Pomáhej…
6

(1) před vyšetřením nejezte, (2) pilulky zapojte vodou,
(3) pravidelně cvičte, (4) nejezte sladké a tučné jídlo,
(5) sundejte si brýle, (6) namažte kůži krémem, (7) při vyšetření se nehýbejte, (8) ohněte ruku, (9) přineste vzorek
moči, (10) pijte hodně vody, (11) zhluboka se nadechněte,
(12) chvilku nedýchejte
7

(1) v, (2) v, (3) v, (4) o/během, (5) v, (6) na, (7) k, (8) do, (9) na,
(10) do, (11) do, (12) z, (13) do
8

(1) žaludkem, (2) hlava, (3) chřipce – horečku, (4) nastydl/
nachladl, (5) zády, (6) krku, (7) kůži, (8) zápal plic, (9) choroby, (10) rakovinu, (11) nosu, (12) tlakem
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6. LEKCE
TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

V červenci v Kyrgyzstánu.
Ano.
Není hezké jen přijímat dárky, ale i dávat.
Vařečku.
Láska, vděčnost a někdy i malá pomoc.

2

(1) mi, (2) budoucímu obdarovanému, (3) mamince, (4) rodičům, (5) jiným lidem
3

(1) Jsem velmi překvapená, že dokázala nic neříct.
(2) Mám ohromnou radost, když udělám radost!
(3) V mých očích to tehdy bylo mnohem víc než cokoliv,
co jsem dokázala vyrobit vlastníma rukama.
(4) Teprve léta dospělého života mě poučila.
(5) Obdarovat někoho může být kolikrát i snazší než
dostat dárek.

GRAMATIKA
1

(1) mým bývalým spolužačkám, (2) těm novým studentům, (3) těm složitým úkolům, (4) anonymním dárcům,
(5) jeho malým dcerám, (6) jejím milým asistentkám,
(7) těm chybějícím informacím, (8) našim německým zákazníkům, (9) těm hloupým vtipům, (10) tvým názorům,
(11) jeho sourozencům, (12) jejím milým kamarádkám,
(13) jeho rodičům, (14) našim nejlepším kamarádkám,
(15) těm starým sousedům, (16) našim každodenním
zvykům
2

Věřím…
(1) mladším bratrům, (2) známým politikům, (3) významným vědcům, (4) dobrým kamarádům, (5) světovým
ekonomům, (6) starším sourozencům, (7) mým šéfům,
(8) zahraničním profesorům, (9) vzdělaným lidem,
(10) slavným novinářkám
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Dávám přednost…
(1) teplým nápojům, (2) italským jídlům, (3) exotickým
dovoleným, (4) romantickým večeřím, (5) útulným kavárnám, (6) studeným limonádám, (7) středomořským
kuchyním, (8) historickým památkám, (9) firemním
jídelnám, (10) malým restauracím
4

(1) nečekaným vítězům, (2) mým babičkám, (3) vám,
(4) tetičkám, (5) jim, (6) bratrům, (7) učitelům, (8) kamarádům
5

(1) kvůli, (2) ke, (3) díky, (4) proti, (5) směrem k, (6) vzhledem k, (7) kvůli, (8) díky, (9) naproti, (10) díky
6

(1) těm vtipům, (2) válkám, (3) cizincům, (4) jejich prarodičům, (5) oblíbeným lektorkám, (6) tanečnicím, (7) těm
moderním obchodům, (8) tvým sestrám, (9) nesympatickým sousedům, (10) nebezpečným drogám, (11) našim
šéfům, (12) zahraničním studentům, (13) těm problémům, (14) jejím kamarádkám, (15) novým kolegům
8

(1) přes, (2) za, (3) v, (4) o, (5) v – na, (6) od – do, (7) před,
(8) po, (9) na, (10) o, (11) po, (12) za, (13) na, (14) přes,
(15) na
10

(1) až/jakmile, (2) dokud/když, (3) když/kdykoliv, (4) až/
jakmile, (5) dokud/když, (6) než, (7) zatímco, (8) až,
(9) když, (10) až/jakmile, (11) až/jakmile, (12) až/když/
jakmile, (13) než, (14) zatímco, (15) dokud

ZOPAKUJTE SI
1

(1) Rádi bychom to pro vás udělali.
(2) Zmrzlinu bych chtěl/a raději ovocnou než čokoládovou.
(3) Kdybych měl/a peníze, koupil/a bych si větší dům.
(4) Řekli bychom ti to, kdyby to skončilo dříve.
(5) Kdyby mohl, hned by šel spát.
(6) Kdybyste mi to neřekli, tak bych to nevěděl/a.
(7) Připravili bychom se na zkoušku, kdyby nám učitel
řekl, kdy zkouška bude.

6.
1.1. LEKCE
LEKCE

(8) Koupil/a bys mu nějaký dárek, kdyby tě pozval/a
na oslavu narozenin?
(9) Líbilo by se ti, kdybych ten obraz pověsil/a sem?
(10) Mohli byste, prosím, už zavřít to okno?
(11) Kdybychom měli dost času, zahráli bychom si ještě
nějakou hru.
(12) Do toho bytu byste se mohl/a nastěhovat hned.
2

(1) přijmeme, (2) přezuju, (3) obleče, (4) jíte, (5) smějí,
(6) vyhneme, (7) nespadneš, (8) Vzbudíte, (9) krade,
(10) zavede – půjdeme, (11) namažeš – položíš, (12) nabídneme
5

(1) e – Kdybyste mohli přijet hned ráno,
(2) i – Kdyby ses víc snažil,
(3) a – Snad by se to dalo nějak zařídit,
(4) j – Udělal by všechno možné,
(5) g – Kdyby měla na nákup dárku víc času,
(6) c – Oslavu bychom uspořádali venku,
(7) k – Určitě bych se rozhodla jinak,
(8) b – Kdybychom si mohli vybrat,
(9) f – Pokud byste nezískali v testu dost bodů,
(10) h – Musel bys jít k lékaři,
(11) l – Kdyby to nebylo tak drahé,
(12)d – Kdybys je pozvala,
6

(1) o, (2) v, (3) od – do, (4) za, (5) V, (6) O, (7) Na, (8) Na,
(9) o – v, (10) od – do, (11) za, (12) o
8

(1) lidských právech, (2) rajčat – jablek, (3) nich, (4) dobrých a zlých lidech, (5) jarních měsících, (6) hazardních
hrách, (7) moderní české spisovatele, (8) svých zážitcích
a přátelích, (9) klíčů a dokladů, (10) národních parků,
(11) novinách a zprávách, (12) těchto televizních kanálech

1. LEKCE
6.
LEKCE
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7. LEKCE
TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

a) odjezdem, b) netrpělivě, c) rameny a očima, d) novinami, e) autobusem, f) cukrem nebo s mlékem, g) starší
dvojicí
2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

začínat (IMPERF.) – začít
usmívat se (IMPERF.) – usmát se
představit se (PERF.) – představovat se
říct (PERF.) – říkat
zakoupit si (PERF.) – zakupovat si

(6) vypít (PERF.) – pít
(7) přejít (PERF.) – přecházet

(8) slavným spisovatelem, (9) postelí, (10) dlouholetým partnerem, (11) tím novým hotelem, (12) bývalou
přítelkyní, (13) nejlepší kamarádkou a jejím přítelem,
(14) mladším bratrem, (15) tím moderním domem velkým bazénem, (16) mlékem a hnědým cukrem, (17) sušenou šunkou, (18) ekonomem
6

(1) maminkou, (2) spolužákem, (3) dobrou kamarádkou,
(4) slavnou osobností, (5) babičkou, (6) starou literaturou, (7) příjemným člověkem, (8) známou spisovatelkou,
(9) jejich názorem, (10) klasickou hudbou
7

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

ZOPAKUJTE SI
1

GRAMATIKA
1

(1) vážení pánové, (2) vážení obchodní partneři, (3) vážení
klienti, (4) vážení páni ministři, (5) vážení páni starostové, (6) vážení ředitelé, (7) vážení páni doktoři, (8) vážení
páni profesoři
2

(1) vážená paní (dámo), vážené paní (dámy), (2) vážená
obchodní partnerko, vážené obchodní partnerky, (3) vážená klientko, vážené klientky, (4) vážená paní ministryně, vážené paní ministryně, (5) vážená paní starostko,
vážené paní starostky, (6) vážená ředitelko, vážené ředitelky, (7) vážená paní doktorko, vážené paní doktorky,
(8) vážená paní profesorko, vážené paní profesorky
3

(1) češu, (2) vařit, (3) číst – přečíst, (4) pije, (5) vaří, (6) pije,
(7) maluje, (8) sejdeme (9) zapnout, (10) udělám, (11) dáváš, (12) otevřu, (13) utírám, (14) koupit, (15) neotevírej,
(16) utřít, (17) navštívit, (18) naučila, (19) dopsat – odevzdat, (20) objednat – vybíral

(1) těm vysokým domům, (2) tvým kolegům, (3) stejným
žákům, (4) příbuzným a známým, (5) moderním básním,
(6) mužům – mladším, (7) těm velkým jezerům, (8) našim novým přátelům, (9) ostatním studentům, (10) všem
svým studentům, (11) dobrým známkám, (12) dobrým
slovníkům
2

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

(1) O, (2) Do, (3) Na, (4) Do, (5) na, (6) do, (7) do, (8) do,
(9) na, (10) na, (11) do
7

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Na jaře budeme opravovat dům.
Často nám vyprávěla o svých zahraničních cestách.
V Praze je o prázdninách mnoho turistů.
Zajímal se o rostliny.
Prosila bych pět housek.
O přestávce si to všechno řekneme.
O Vánocích k vám určitě přijdeme.
Petra je závislá na lécích.

5

(1) tím gaučem, (2) tou novou kolegyní, (3) tím starým
bytem, (4) Českou poštou a obchodním centrem, (5) tím
sympatickým klukem, (6) boudou, (7) tím nápadem,
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LEKCE

(9) Musíme to rychle říct sousedům.
(10) Bez dobrých bot tam určitě nedojdete.
(11) V neděli vždycky spíme déle než jindy.
(12) Co jsi dostal od kamarádů k narozeninám?
8

(1) průvodčí, (2) jízdenku, (3) místenku, (4) sedadla, (5) letenek, (6) stevardi, (7) benzín, (8) do uličky
9

Cestování mě vždycky lákalo. Když jsem byl malý, tak
jsem si udělal výlet k babičce. Doma jsem nikomu nic
neřekl, vzal jsem si peníze, jídlo a malý batoh a šel jsem
na nádraží. Tam jsem si koupil jízdenku a odešel jsem
na nástupiště. Protože jsem ale ještě neuměl číst, nasedl
jsem do špatného vlaku. Misto k babičce do Kolína jsem
jel do Českého Brodu. Když přišel průvodčí kontrolovat
jízdenky, zjistil, že jedu špatným směrem a že jsem úplně sám. Zavolal na policii, aby řekli mamince, že se o mě
nemusí bát. Na první zastávce mě vysadil a policisté mě
policejním autem odvezli domů.
11

(1) Ke studiu letos fakulta přijala více než polovinu
přihlášených zájemců.
(2) Oběd jsme jedli vždy přesně ve dvanáct hodin.
(3) Opravdu to věděli všichni studenti?
(4) Tohle jsem ti nikdy neřekl/a.
(5) Když odcházeli z domu, vždycky zamykali oba
zámky.
(6) Tu knihu vytisklo univerzitní vydavatelství minulý
měsíc.
(7) Přece jsi na to nemohl/a zapomenout, když jsem ti
to pořád připomínal/a.
(8) Rozloučili jsme se a jeli jsme na letiště.
(9) Když chtěl/a jet někam na kole, vždycky si vzal/a
helmu.
(10) Moje přítelkyně pekla výborné koláče.
(11) Ve středu jsme jeli na dovolenou a byli jsme dva
týdny.
(12) Jakmile jsme se dozvěděli, že už byl balíček na poště, hned jsem pro něj šel.
12

(1) díky hodné sestře, (2) naproti české ambasádě,
(3) k očnímu lékaři, (4) vůči novému kolegovi, (5) proti
kouření, (6) kvůli deštivému počasí, (7) díky úspěchu
ve škole, (8) k moři, (9) kvůli špatnému výsledek v testu,
(10) naproti tomu starému hotelu

1. LEKCE
7.
LEKCE
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8. LEKCE
4

TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) NE, (2) ANO, (3) ANO, (4) NE, (5) ANO, (6) NE,
(7) ANO, (8) NE
3

za svým ocasem, vrtí ocasem, s příbuznou duší,
s člověkem, se psem, s ním, s druhým, tím, za svým
ocasem, s lidmi a věcmi

GRAMATIKA
1

Souhlasím s…
(1) mými rodiči, (2) jejich dětmi, (3) zahraničními vědci, (4) vašimi kolegy, (5) národními tradicemi, (6) jeho
studenty, (7) tvými sourozenci, (8) mladými profesory,
(9) našimi spolužáky, (10) obchodními řediteli
Jsem spokojen/a s…
(1) hotelovými službami, (2) hotelovými pokoji, (3) servírovanými večeřemi, (4) hotelovými zaměstnanci,
(5) velkými porcemi, (6) švédskými stoly, (7) zahraničními průvodci, (8) nedalekými výlety, (9) čistými ručníky,
(10) míchanými nápoji
2

(1) zahraničními firmami, (2) složitými problémy, (3) mezinárodními organizacemi, (4) novými spolužačkami,
(5) těmi pracovními schůzkami, (6) těžkými taškami,
(7) stoly, (8) vysokými horami, (9) staršími sestrami,
(10) tvými kamarády
3

(1) b – minerálními prameny
(2) g – lázeňskými oplatky
(3) d – tradičními frgály
(4) i – lyžařskými středisky
(5) j – domy s červenými střechami
(6) a – známými kostely
(7) h – historickými domy
(8) f – kvalitními botami
(9) c – průmyslovými areály
(10) e – výbornými víny
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(1) tvými učiteli, (2) našimi spolužáky, (3) třídními
problémy, (4) novými učebnicemi, (5) novými zaměstnanci, (6) finančními řediteli, (7) starými úřednicemi,
(8) uklízečkami, (9) našimi sousedy, (10) bývalými kolegy,
(11) dobrými kamarádkami
6

(1) lžícemi, (2) noži, (3) smíchy, (4) nohama, (5) hlady,
(6) rukama, (7) hřebeny, (8) strachy, (9) propiskami – tužkami, (10) auty, (11) štětci, (12) lžičkami
7

(1) bohužel, (2) kéž, (3) snad, (4) pravděpodobně, (5) přece,
(6) fakt, (7) klidně, (8) prý, (9) hrozně, (10) totiž, (11) asi ne,
(12) kéž, (13) samozřejmě, (14) možná, (15) třeba
8

(1) spíš ne, (2) klidně, (3) samozřejmě, (4) až, (5) totiž,
(6) třeba, (7) konečně, (8) prý, (9) možná, (10) hrozně
10

(1) húú, (2) hurá, (3) bzz, (4) ach jo, (5) vrr, (6) pst, (7) ťuk
ťuk, (8) drnk, (9) haha, (10) kap kap
11

(1) mňau, (2) bum, (3) crr, (4) šplouch, (5) hurá / ach jo /
fuj, (6) chro, (7) tút / vrr / brm brm, (8) kvok / kokodák
12

(1) hop – žbluňk, (2) ó, (3) jé, (4) bim bam, (5) tik tak,
(6) ťuk ťuk, (7) alou, (8) crrr, (9) psst, (10) hihihi chachacha, (11) fuj, (12) au, (13) hurá, (14) juchů

ZOPAKUJTE SI
1

(1) Vážené dámy, vážení pánové, (2) Vážení hosté,
(3) Milí kamarádi, (4) Vážení studenti, vážené studentky,
(5) Holky, (6) Milé děti, (7) Vážení rodiče, (8) Drazí přátelé, (9) Vážené kolegyně, vážení kolegové, (10) Vážení
zákazníci, (11) Chlapci a děvčata, (12) Kluci
3

(1) nabídněte si, (2) navštivte, (3) přečtěte si, (4) vyberte,
(5) používejte, (6) počkejte, (7) koupit si, (8) vyplňte

8.
1.1. LEKCE
LEKCE

4

(1) jezdíme, (2) vyplňte, (3) dostanete, (4) nevzal, (5) pojistit, (6) zaplatíte, (7) poslat, (8) přineseme, (9) vaříme,
(10) volal, (11) podat, (12) prodáváme
5

(1) jejich budoucích plánech, (2) vitamínů a minerálů,
(3) těm velkým jezerům, (4) pracovních výsledcích,
(5) zahraničních časopisech, (6) domácích i zahraničních
univerzitách, (7) informacím, (8) bílých obálek – hnědých
tašek, (9) velkých městech, (10) velkých akcích, (11) jejích
příbězích, (12) malých modrých sešitů
6

(1) O víkendech jezdím ke kamarádkám.
(2) Ty texty zkusíme přeložit bez slovníků a bez učebnic.
(3) Často jsme se bavili o filmech a jeho oblíbených
herečkách
(4) Mýdla jsou vždycky ve skříňkách nad umývadly.
(5) Vlaky už stojí na nástupištích.
(6) Studenti, do knih se nepíše!
(7) Moji kamarádi mají byty v těch nízkých nových
domech.
(8) Ovocné saláty si neumím představit bez pomerančů
a bez jahod.
(9) Ty články mu vytiskli ve známých časopisech.
(10) Ze starých papírů je možné vyrobit nové věci.
(11) Aktovky si dejte pod lavice.
(12) Milí přátelé, už se těším na naše společné cesty.
7

(1) jistě, (2) ale, (3) určitě, (4) prý, (5) určitě, (6) vlastně,
(7) Samozřejmě, (8) Kéž, (9) alespoň, (10) Ať

1. LEKCE
8.
LEKCE
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9. LEKCE
TEXTOVÁ CVIČENÍ
1

(1) Na české straně Českomoravské vysočiny.
(2) Jelikož byl hlášen v Čechách déšť, rozhodl strýc, že
se bude sbírat seno do kupek.
(3) Neměl možnost před špatným počasím utéct.
(4) Informace, že lze předpovídat počasí nejen pro jednotlivá města, nýbrž dokonce i pro jednotlivá místa
uvnitř těchto měst.
(5) Instalovali na automobilu citlivý teploměr a projížděli mnohokrát ulicemi Brna sem a tam.
(6) Podobnou studii také o Praze.
(7) Aby mu tamější déšť umyl večer zaprášené auto.
2

(1) krůpěje, (2) prázdniny, (3) seno, (4) oblačno, (5) předpověď, (6) kroupy

GRAMATIKA
1

Univerzita Palackého
Univerzita Palackého v Olomouci byla založena v roce
1573 a je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. V současnosti je na UP umožněno studium ve více než 270 studijních programech.
V rámci přírodovědecké fakulty a lékařské fakulty jsou
zároveň provozována tři mezinárodní vědecká centra.
V roce 2021 byl zvolen rektorem Martin Procházka.
Univerzitou je vzdělávána také veřejnost. Bylo
založeno interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání
a jsou pořádány vzdělávací a společensko-kulturní akce
v Olomouci a okolním regionu. Důraz je kladen na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně je
umisťována mezi třemi nejlepšími českými VŠ ve světovém kontextu. V roce 2019 byla udělena Univerzitě
Palackého Evropská cena za internacionalizaci.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/
Univerzita_Palackého_v_Olomouci, upraveno)
2

(1) Ten most se opravuje už měsíc.
(2) Káva se bude pít až odpoledne.
(3) Čeština se studuje v Praze.
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(4) Co se dnes dává v televizi?
(5) Dlouho se mluvilo o tom projektu.
(6) Minulý víkend se hodně lyžovalo.
(7) Psalo se o tom na internetu.
(8) Čeká se na posledního hosta.
(9) Polévka se jí lžící.
(10) Tento test se píše online.
3

a)
(1) oloupe se, (2) nachystá se, (3) se nakrájí, (4) připraví
se, (5) nakrájí se, (6) osmaží se, (7) přidá/přidají se, (8) se
zasype, (9) nalije se, (10) se dusí
b)
(1) dají se, (2) se přidá, (3) nakrájí se, (4) přidá se, (5) se
vypnou, (6) se nechají, (7) se oloupou, (8) se nakrájí, (9) se
smíchá, (10) se namaže
4

(1) je práno, (2) je uvařen, (3) jsou otevřeny, (4) jsou upečeny, (5) vypito
5

(1) byla založena, (2) byla otevřena, (3) bylo vypito, (4) byla
zrušena, (5) byla předána
6

(1) bude uvařena, (2) bude odnesen, (3) budou opraveny,
(4) budou odměněni, (5) budou přečteny
7

(1) Bude sněžit. (2) Bude mrznout. (3) Bude to klouzat.
(4) Bude se blýskat. (5) Bude polojasno. (6) Bude sucho.
(7) Bude se stmívat. (8) Nebude chladno. (9) Bude se
rozjasňovat. (10) Bude se oteplovat.
8

(1) Hřmělo. (2) Bylo zataženo. (3) Bylo slunečno. (4) Bylo
větrno. (5) Nebylo hezky. (6) Nebyla zima. (7) Bylo vlhko.
(8) Rozednívalo se. (9) Ochlazovalo se. (10) Zatahovalo se.
9

(1) chladno, (2) teplo, (3) jasno, (4) ochladí, (5) bouřky,
(6) kroupy, (7) zataženo, (8) větrno, (9) mlhu, (10) slunečno
10

(1) Bolí mě v krku. (2) Pálí mě v oku. (3) Bolí mě ucho.
(4) Je mu zima. (5) Je mu špatně.

9.
1.1. LEKCE
LEKCE
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(1) na/uprostřed/blízko, (2) podél, (3) od, (4) blízko/u/
vedle, (5) po, (6) na, (7) vedle/blízko, (8) přes, (9) u/kolem, (10) ze – z, (11) naproti, (12) na, (13) blízko, (14) ve,
(15) před
12

(1) tudy/parkem, (2) odněkud, (3) tam/sem/doprostřed,
(4) sem, (5) tam/vlevo, (6) tam/sem, (7) domů, (8) nikde,
(9) dole/tam/vlevo, (10) tudy/parkem

ZOPAKUJTE SI
1

(1) autobusy, (2) těstovinami, paprikami a kousky sýra,
(3) zahraničními spolupracovníky, (4) recenzemi, (5) kamarádkami, (6) těmi novými skříněmi, (7) koncerty
a vystoupeními, (8) lety – nimi, (9) našimi pokoji, (10) křídami – vodovými barvami, (11) nakrájenými jahodami,
(12) velkými ložnicemi – krásnými koupelnami

(4) foukat – nebi/obloze – mraky/mráčky
(5) pršet
(6) zataženo/zamračeno/deštivo
9

(1) na – v, (2) Díky, (3) Za/Mezi, (4) od, (5) K, (6) na, (7) O,
(8) o, (9) s, (10) v, (11) mezi, (12) Kvůli
10

(1) Půjčil jsem si od něj peníze.
(2) Zítra pojedeme do Vídně.
(3) Kdybych ti pomohl, stihl bys to?
(4) Každý rok tam je mnoho turistů ze zahraničí.
(5) Venku je slunečno. (6) Věnoval se práci pro charitu.
(7) Zítra přivítáme naše americké kolegy.
(8) Poděkoval jim za jejich pomoc.
(9) Tam pojedu vlakem, zpátky poletím letadlem.
(10) V Praze jsme viděli mnoho historických památek.
(11) Počasí tam bylo krásné.
(12) Kdy nás zase navštívíte?

3

(1) stát, (2) Zabývá, (3) trpěl/a, (4) Svěřil/a, (5) dostanete,
(6) jíst, (7) byl, (8) namaloval, (9) mluvil/jednal/hovořil,
(10) seznámila, (11) známé, (12) Bavil se
5

(1) e, (2) d, (3) f, (4) k, (5) h, (6) i, (7) b, (8) j, (9) a, (10) g,
(11) l, (12) c
6

(1) plavek
(2) našim dobrým známým
(3) velkými okny – postelemi
(4) Vážení hosté
(5) kuchyních – velkých zámořských lodích
(6) originálními razítky
(7) své staré kamaráda – novináři
(8) znalostem
(9) minulých schůzích
(10) Beskyd a Jeseníků
(11) nich
(12) much a včel
8

(1) bude
(2) chladno – stupňů – mrazy/mrazíky
(3) oteplí

1. LEKCE
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10. LEKCE
7

1

(1) složím, (2) budu plánovat, (3) domluvím se, (4) poletím, (5) budu dělat, (6) budu jíst, (7) navštívím, (8) budu,
(9) oslavím, (10) poletím, (11) budu si užívat, (12) budu
hledat
2

(1) a, (2) nebo, (3) nebo, (4) a/i, (5) proto, (6) a, (7) a/ba, (8) a,
(9) ale, (10) protože
3

(1) prázdnin, (2) knedlíků – lahví piva, (3) starých klíčů, (4) sousedních domů, (5) brýlí, (6) našich učitelek,
(7) Vysokých Tater, (8) dobrých slovníků, (9) pomerančů
a hrušek, (10) žádných svých rozhodnutí
4

(1) Tady nekuřte!
(2) Léky ber pravidelně!
(3) Podívejme se na to hned!
(4) Neříke to nikomu!
(5) Nemyslete si o něm nic špatného!
(6) Vezměte si s sebou dost pití!
(7) Rozmysleme si to pořádně rozmyslet!
(8) Nepoužívej tolik cukru a tuku!
(9) Zeptej se i ostatních, co si o tom myslí!
(10) Nenechme si to jenom pro sebe.
(11) Na téhle křižovatce se pořádně rozhlédni!
(12) Nesměj se mi!
5

(1) těch zahraničních knihách
(2) velkých mezinárodních firmách
(3) jejích divných nápadech (4) těch důležitých dokladech
(5) dalších možnostech – těch projektech
(6) evropských zemích
(7) těch velkých sešitech
(8) mých dobrých kamarádech
(9) věcech
(10) cvičeních a diktátech
(11) nás
(12) drahých šatech a špercích
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(1) Kdybych měl/a štěstí, stihl/a bych dodělat ještě dnes.
(2) Slevu byste mohl/a dostat, jestliže byste byl/a člen
našeho prémiového klubu.
(3) Kdyby se ti tam líbilo, mohl/a tam zůstat o pár dní
déle.
(4) Mohli bychom jeho článek otisknout, pokud by nám
ho poslal do konce týdne.
(5) Jestliže by se Petra rozhodla odjet, musela by si
rychle objednat jízdenky.
(6) Chtěli by si koupit nový dům, kdyby dostali hypotéku.
(7) Pomohla/a bych ti uklidit, kdybych nepřišel/a z práce moc pozdě.
(8) Na dovolenou bychom nemohli odjet, kdybychom
neměli zajištěné hlídání našeho psa.
(9) Proč bys vařil/a, kdybychom se mohli najíst v restauraci?
(10) Kdyby měli jahodovou i banánovou zmrzlinu, kterou
bys chtěl/a?
(11) Mohli byste, prosím, zavřít to okno?
(12) Kdyby to bylo nutné, museli bychom to udělat.
8

(1) našim učitelům a asistentům
(2) těm starým domům
(3) našim hostům
(4) vysokým štíhlým postavám
(5) současným českým spisovatelkám
(6) tmavým masům
(7) složitým úkolům
(8) zálibám a koníčkům
(9) sladkostem a tučným jídlům
(10) pečlivým přípravám
(11) jeho ostatním dílům
(12) opakovaným problémům
9

(1) Milé děti, ...
(2) Drazí přátelé, …
(3) Vážení zákazníci, …
(4) Milí páni učitelé, …
(5) Milí hosté, …
(6) Vážení posluchači, …
(7) Milí diváci, …
(8) Vážení klienti, …
(9) Milé kamarádky, …
(10) Kolegové a kolegyně, …
(11) Milí synové, milé dcery, …
(12) Vážení přítomní, …

10.
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LEKCE
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(1) pršet – napršet (PERF.)
(2) rozlít (PERF.) – lít
(3) koupit (PERF.) – kupovat
(4) spát – zaspat (PERF.)
(5) vzít (PERF.) – brát
(6) zamknout (PERF.) – zamykat
(7) oblékat se – obléct se (PERF.)
(8) sladit – osladit (PERF.)
(9) jet – odjet (PERF.)
(10) skákat – skočit (PERF.)
(11) doplavat (PERF.) – plavat
(12) mrznout – zmrznout (PERF.)

(8) Říká se, že očkování je bezpečné.
14

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Dneska je slunečno.
Už dva mi není dobře.
Zítra bude foukat.
Bolí mě v krku.
Včera ráno silně mrzlo.
Je mi smutno, protože tu se mnou nejsou rodiče.
Venku se dneska práší.
Podle předpovědi bude večer sněžit.

11

(1) svými originálními nápady, (2) naším autem, (3) svými
studenty a žáky, (4) pastelkami a křídami, (5) takovými
otázkami, (6) různými partnery, (7) ostatními zahraničními lektory, (8) malými šroubováky a dalšími nástroji,
(9) důležitými odborníky, (10) těmi polštáři, (11) křesly
a skříněmi, (12) vašimi názory
12

(1) Tyhle dveře jsou (babičkou) vždy zamykány.
(2) Tato kniha byla vydána Vydavatelstvím Univerzity
Palackého.
(3) NELZE
(4) Pachatel té krádeže byl (policisty) okamžitě vypátrán.
(5) Naše auto bylo rychle opraveno (automechanikem).
(6) NELZE
(7) Jídlo, které bylo (námi) objednáno, bylo (číšníkem)
rychle přineseno.
(8) Celá budova je pravidelně uklízena (pracovníky
servisní firmy).
(9) Žákům bylo (ředitelem školy) oznámeno, že budou
mít mimořádné volno.
(10) NELZE
(11) Studentům bylo (učitelem) vysvětlováno, jak se jazyk
vyvíjel.
(12) Kdy bude ten pokoj uklizen?
13

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Škola se postavila v polovině minulého století.
V novinách se píše o včerejší silné bouřce.
Tady se nekouří.
Obchod se otevírí v 9 hodin.
Bazén se čistí vždy v pondělí.
Mluví se o tom, kdo vyhraje volby.
Zrcadlo se rozbilo.
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