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3. LEKCE

CO SI DÁTE?
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čtení

 Hledáme adjektiva a pronomina JAKÝ/KTERÝ/KAŽDÝ.4

maskulina feminina neutra

hovězí domací skvělé

Kam na jídlo?

Tohle je skvělé místo! Všechno je tady super. Není 
to úplně levné, ale jednou za měsíc to jde. Jídlo 
mají výborné! Každý večer dělají grilované maso 
a burgery, ale já nejím maso tak často, takže hovězí 
burger si většinou nedám. Ale dělají taky moc dobré 
vegetariánské jídlo. A když máme čas, jdeme někdy 
taky na drink. Já si dám většinou bílé víno (červené 
moc nepiju). Ráno sem jdu někdy na snídani, mají 
moc dobré kafe a dám si taky nějaké nealko (většinou 
limonádu). A ještě někdy dělají domácí zmrzlinu!

Výborná káva, super místo. Když se odpoledne učím 
a mám chuť na kávu a nějaký dezert (miluju sladké!), 
tak jdu většinou sem. Univerzita je hned vedle, takže to 
není daleko. Piju kávu a učím se. Mají opravdu dobré 
dezerty, každý týden si dám aspoň jeden. Často si tady 
dám taky snídani nebo malý oběd (když nemám velký 
hlad). Všechno mají moc dobré.

Hledáte dobrou pizzu? Můžete jít sem! Tuhle restauraci 
mám moc ráda. Když mám chuť na výbornou domácí 
pizzu, tak jdu sem. Oni pizzu opravdu umí. Ptáte se, 
kterou pizzu si většinou dám? Sýrovou – ta je skvělá. 
Šunková taky. Mají taky domácí limonádu, asi je dobrá. 
Ale já limonádu nepiju, protože nemám ráda sladké 
pití. Ale mám ráda dezerty a dezerty tady mají taky 
domácí a úplně super! Každý den dělají jiný dort. Někdy 
mám štěstí a mají čokoládový, ten miluju. Restaurace 
je trochu daleko, ale není drahá.

Dobrá hudba, dobré a hlavně levné pití. Je to oblíbené 
místo, já tam jdu každý měsíc aspoň dvakrát nebo 
třikrát. Jdu tam většinou pozdě večer a dám si pivo. 
Když mám žízeň, dám si asi tři nebo čtyři. Jsou tam 
skvělé párty a můžete tam taky tancovat! Olomouc 
mám opravdu rád a tenhle bar taky. 

A)

C)

B)

D)

Zdeněk N.
57 hodnocení
 před 2 měsíci

Barbora B.
132 hodnocení
 před rokem

Kateřina Š.
15 hodnocení
 před 6 měsíci

Vojtěch C.
27 hodnocení
 před 2 lety

1. Pizza Bar Hradlo

3. Vertigo Club

PIZZERIE

HOSPODA

KAVÁRNA

RESTAURACE

2. Coffee Library

4. Long Story Short

 Odpovídáme na otázky.
 1.  Proč jde Zdeněk na místo A  

 jen jednou za měsíc?

 2. Proč má Kateřina ráda místo B?

 3.  Proč může Barbora jít  
 na místo C často?

 4.  Proč jde Vojtěch na pivo  
 na místo D?

 Kdo rád...?
 … pije pivo

 … jí čokoládový dort

 … jí zeleninu

 … pije kávu

 Který text?1 32

SI ~ SE
pozice 2
Já si dám džus. Dám si džus.

Struktura věty (S)-O-V
Které věty v textu mají  
stejnou strukturu?
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čtení

Máte nějaké oblíbené české jídlo?

 A co vy? Máte nějaké 
oblíbené české jídlo? 
A neoblíbené?

 Znáte české jídlo?
 1. smažený sýr 2. pečená kachna a zelí 3. hovězí maso, svíčková omáčka a knedlíky  
 4. guláš 5. smažená ryba a bramborový salát 6. ovocné knedlíky

 Spojujeme. 3

1

2

ADAM

LILI

LILI

PEDRO

Oblíbené české jídlo? Já miluju svíčkovou! Svíčková, to je hovězí maso, knedlík a moc dobrá omáčka.  
Svíčkovou si dám aspoň dvakrát nebo třikrát za měsíc.

Jaké mám oblíbené české jídlo? Já moc nejím české jídlo, protože české jídlo je úplně jiné. Jím většinou čínské jídlo 
a rýži, ale české jídlo – to jsou hlavně chleba a knedlíky. A taky často jíte maso, ale my jíme většinou zeleninu.  
Ale mám ráda guláš a rýži.

Jsem tak trochu vegetarián (ale jen 
někdy). Takže miluju českou pečenou 
kachnu a zelí  Mám rád taky guláš. 
A mám rád hlavně pikantní guláš, 
protože doma děláme všechno 
pikantní. A taky mám rád české pivo. 
Češi pořád pijou pivo.

1. Adam
2. Lili
3. Ana
4. Pedro
5. Ben
6. Eva

a) nejí smaženou rybu, ale jí smažený sýr.
b) nejí smažený sýr.
c) má rád svíčkovou a guláš.
d) si někdy dá pečené koleno.
e) rád jí pikantní jídlo.
f) jí hlavně rýži.

ANA

Nemám moc ráda tu smaženou rybu, co jíte na Vánoce. Ale bramborový salát mám moc ráda, ten jím často. 
Bramborový salát a kuřecí nebo vepřový řízek.

ADAM

BEN

EVA

Já nemám moc rád kachnu, 
ale taky mám moc rád guláš! 
A úplně miluju svíčkovou omáčku 
a knedlíky! To jím často. A taky 
sladké ovocné knedlíky. Já si 
ovoce dám někdy jako dezert, ale 
tady jedí ovoce jako hlavní jídlo?

Mám jedno opravdu oblíbené české jídlo, a to je pečené vepřové koleno. Koleno nejím často, není to moc dobré 
pro zdraví. Ale někdy si dám, aspoň dvakrát za rok. Většinou jím pizzu a tak, ale pizza není české jídlo, že?

Máš pravdu, sladké 
knedlíky jsou hlavní 
jídlo. Někdy si taky dám.

Asi nemám oblíbené české jídlo, ale mám jedno neoblíbené,  
a to je smažený sýr. Smažený sýr? Nerozumím.

ANA

Já smažený sýr miluju!

A B C D E F
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gramatika

maso

tu jeden

Akuzativ substantiv v singuláru

FEMININA JINÁ SUBSTANTIVA (inanimata)

nominativ akuzativ nominativ akuzativ

-A -U -E -I

čokoláda čokoládu rýže rýži

maskulina
inanimata

feminina neutra

ten(hle) tu(hle) to(hle)

maskulina
inanimata

feminina neutra

jeden jednu jedno

nominativ = akuzativ

Dám si pivo. Objednám si kuře. Miluju zelí.  
Nechci broskev. Snídám banán. Vařím čaj.

Doplňujeme akuzativ.

Doplňujeme demonstrativa. Doplňujeme jeden/jednu/jedno.

1

2 3

1. Vařím (maso)  _________________________.
2. Nechci (cukr)  ________________________ .
3. Miluju (zelenina)  _____________________ .
4. Jdu na (pivo)  ________________________ .
5. Hledám (cibule)  _____________________ .
6. Dám si (voda)  ________________________.

1. Dám si  _______________ rybu.

2. Vařím  ______________  maso.

3. Hledám  ______________  věc.

4. Objednám si  _________  řízek.

5. Dám si  __________ limonádu.

6. Vařím  ________________  rýži.

7. Miluju  _______________  chuť.

8. Máš  ________________  cibuli?

7. Dělám (čaj) __________________________ .
8. Objednám si (polévka)  _______________ .
9. Večeřím (guláš)  _____________________ .
10. Snídám (ovoce)  _____________________ .
11. Mám chuť na (mléko)  _______________ .
12. Dám si (jogurt)  ______________________ .

1. Prosím  ________________  jogurt.
2. Dáme si  ________________ pizzu.
3. Ty si dáš jen  __________ knedlík?
4. Ještě  ___________  pivo, prosím.
5. Prosím  ______________  polévku.
6. Objednáme si  ___________ kuře.

CO JE TO 
AKUZATIV?
• Prosím jednu  
  čokoládu.
• Tady je čokoláda.
• Prosím ještě rýži.
• Tady je rýže.

JAK DĚLÁME AKUZATIV? (neutra, feminina, maskulina inanimata)

AKUZATIV – DEMONSTRATIVA AKUZATIV – NUMERALIA

KDY POUŽÍVÁME AKUZATIV?
VERBUM + AKUZATIV:  
mít, mít rád, dát si, objednat si, milovat, hledat,  
snídat, obědvat, večeřet, dělat, jíst, pít, chtít…

VERBUM + PREPOZICE + AKUZATIV:   
jít na (Jdeme na oběd?), učit se na (Učím se na test.)

SUBSTANTIVUM + PREPOZICE + AKUZATIV:  
chuť na (Mám chuť na čokoládu.),  
čas na (Dnes nemám čas na oběd.)
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ADJEKTIVA (nominativ)

ADJEKTIVA (akuzativ)
Dám si...

gramatika

Měkký vzor Tvrdý vzor

M domácí ovocný jogurt

F domácí ovocná limonáda

N domácí ovocné víno

bílé víno

é

zeleninový

Doplňujeme správný tvar adjektiva.

Doplňujeme správný tvar adjektiva.

Hledáme adjektiva.

1

2

3

1. (bílý) víno_______________________________
2. (hovězí) polévka  _______________________
3. (černý) káva ____________________________
4. (velký) pivo  ____________________________
5. (zelený) čaj  ____________________________ 
6. (vegetariánský) jídlo ____________________

1. Dáte si jedno mal___ pivo?
2. Dám si kuřec___ salát. 
3. Kter___ pizzu si objednáš?
4. Dáte si pečen___ brambory?
5. Ráno si dám čern___ kávu.
6. Dáme si domác___ limonádu.
7. Snídám čokoládov___ dort.
8. Mám rád cibulov___ polévku.
9. Dám si vepřov___ řízek a bramborov___ salát.
10. Nemám rád smažen___ hranolky.
11. Prosím jeden pomerančov___ džus.
12. Jak___ česk___ jídlo máš rád?
13. Miluju hověz___ guláš.
14. Hledáme nějak___ levn___ hospodu.

7. (jídelní) lístek  __________________________
8. (červený) víno  __________________________
9. (grilovaný) kuře  ________________________
10. (zeleninový) salát  ______________________
11. (český) pivo  ____________________________ 
12. (drahý) restaurace ______________________

FEMININA JINÁ ADJEKTIVA

nominativ akuzativ

-Á -OU

ovocná ovocnou

nominativ = akuzativ

Dám si ovocný jogurt. 
Dáš si domácí ovocné víno?

Jakou polévku máš rád? Mám rád 
zeleninovou polévku.
Kterou polévku si dáš? Dám si tu 
zeleninovou (polévku).
Máte nějakou polévku? Ano, máme 
zeleninovou.

+ PRONOMINA:
jaký / který / nějaký 

PLURÁL:
ty domácí ovocné knedlíky    
(nominativ = akuzativ) 

zelenina

pomeranč

čokoláda

sýr

cibule

brambory

+ PRONOMINA:
jaký / který / nějaký 



Verba MÍT a MÍT RÁD

MÍT + akuzativ
mít hlad | mít žízeň | mít čas | mít štěstí |  
mít problém | mít pravdu | mít chuť
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gramatika

MÍT (–ÁM)

(NE)MÍT RÁD + akuzativ

1. MÁM 1. MÁME

2. MÁŠ 2. MÁTE

3. MÁ 3. MAJÍ

(JÁ) (ne)mám

RÁD

RÁDA

zeleninu
(TY) (ne)máš

(VY) (ne)máte

(ON/ONA) (ne)má

(MY) (ne)máme
RÁDI

RÁDY

zeleninu(VY) (ne)máte

(ONI) (ne)mají

Doplňujeme.

1. Ona  ______________________  velkou žízeň. ( )

2. My dnes  ________________________  štěstí. ( )

3. Oni  ______________________  jiný problém. ( )

4. Ty  _______________________________ hlad? ( )

Doplňujeme MÍT RÁD.

1. Já ( ) _______________________ rýži. ( )

2. Ona  _______________________  kávu. ( )

3. My ( )  ________________  zeleninu. ( )

4. Oni  ___________________  čokoládu. ( )

5. Ty ( ) ____________________ mléko? ( )

6. Ony  ________________________  víno. ( )

Doplňujeme RÁD nebo MÍT RÁD.

1. Já ( ) _________________ spím. 

2. Ty ( ) _________________ květák? 

3. Vy ( ) _________________ vaříte? 

4. My ( ) _________________ sportujeme.

5. On _________________ zelený čaj. 

6. Oni _________________ české pivo.

má

mám rád rád

1

2 3

Mám rád guláš. Máš rád pivo?  
Nemá ráda smažený sýr.         

Ráda vaří. Rád se učím česky. 
Neradi zpíváme.

5. Já dnes  ______________ čas, protože se učím. ( )

6. Vy  _______________________  pravdu, je to tak. ( )

7. On  ______________________  chuť na zmrzlinu. ( )

8. My  _____________________________ moc žízeň. ( )

MÍT RÁD
+

SUBSTANTIVUM

RÁD
+

VERBUM
× ×
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JÍST (–ÍM)

PÍT (–U)

CHTÍT (~–U)

STÁT

Kolik stojí... ? Kolik to stojí?

1. JÍM 1. JÍME

2. JÍŠ 2. JÍTE

3. JÍ 3. JEDÍ

1. PIJU 1. PIJEME

2. PIJEŠ 2. PIJETE

3. PIJE 3. PIJOU

1. CHCI 1. CHCEME

2. CHCEŠ 2. CHCETE

3. CHCE 3. CHTĚJÍ

Doplňujeme.

1. (Ty) Kdy  _____________ většinou snídani? ( )

2. Promiňte, já  ____________  vepřové maso. ( )

3. Oni už  __________________________  oběd. ( )

4. Vy  _____________________________  guláš? ( )

5. My rádi  ________________________  ovoce. ( )

6. Ona nikdy  ______________________  maso. ( )

Doplňujeme.

1. Oni  ________________________  zelený čaj. ( )

2. Ona  ______________________ černou kávu. ( )

3. (Ty) Co rád  ___________________________? ( )

4. Já   ___________________________  alkohol. ( )

5. (Vy) Co  ______________________________? ( )

6. My  _________________________  limonádu. ( )

Doplňujeme.

1. Ona  ____________________________ dezert.

2. Já  ____________________________ zaplatit.

3. (Vy) Který čaj  ________________________ ?

4. My máme hlad, my  ________________  jíst. 

5. Oni už  ______________________________jít. 

6. (Ty)  ___________________________  jít taky?

jíš

pijou

chce

1

2

3

4

koruny ~ hodiny
jedna koruna – stojí to jednu korunu
dvě koruny – stojí to dvě koruny
pět korun – stojí to pět korun

Nepravidelná verba

gramatika

+ akuzativ (chci večeři)
+ infinitiv (chci večeřet)

60 šedesát korun 200 dvě stě korun 600 šest set korun
70 sedmdesát korun 300 tři sta korun 700 sedm set korun
80 osmdesát korun 400 čtyři sta korun 800 osm set korun
90 devadesát korun 500 pět set korun 900 devět set korun
100 sto korun  531 pět set třicet jedna korun

423 Kč
751 Kč
815 Kč

672 Kč
399 Kč
264 Kč

936 Kč
148 Kč
587 Kč

Čteme. Kolik to stojí?
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 Kde to je? Jaké jídlo a jaké pití slyšíte?

supermarket hospoda kavárna obchod doma

1

poslech

Jíme, pijeme a nakupujeme. 3.1–5

A. B. C. D. E.

MÍSTO

1

2

3

4

5

JÍDLO PITÍ

máslo, jogurt

Doplňujeme dialog.
A: Dobrý den!
B: Dobrý den. Dám si jednou __________________.
A: A chcete polévku?
B: Ano. Dám si __________________ polévku.
A: A co si dáte k pití? 
B: Máte nějaké nealko?
A: Máme pomerančový džus, ovocnou limonádu…
B: Dám si ten ________________, prosím. 
A: Dobře, hned jsem tady.
(…)
A: Dáte si ještě něco?
B: Ne, děkuju. Můžu __________________?
A: Hotově, nebo kartou?
B: __________________.
A: Je to ______________ korun
B: 190.
A: Děkuju, na shledanou.
B: Na shledanou.

Doplňujeme dialog.
A: Dobrý den, co si dáte?
B: Dám si _____________ _____________ a brambory.
C: Já si dám hovězí guláš a knedlíky.
A: A ________________ si nedáte?
B: Já si dám. Jednu ___________________ , prosím.
C: Já si nedám, děkuju.
A: A dáte si něco k pití?
B: Jen __________________ , prosím.
A: Dobře. Moment, prosím. (…) Tak tady to máte.
B: Tak dobrou chuť!
C: Dobrou chuť! 
(…)
B: Zaplatíme!
A: ________________________ , nebo zvlášť?
B: Dohromady.
A: A hotově, nebo ________________________?
B: Hotově.
A: Je to ________________________ korun.
B: 380.
A: Děkujeme, na shledanou.
B: Taky děkujeme, na shledanou.

2 33.6 3.7
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3  A co potom?

4  Zaplatíme!

David si dá ________________ 

Amy si dá ________________

• Tak co si dáte?
•  Já mám dnes ____________  

na pizzu.
• A ___________ si dáte?
• Dám si tu _____________.
•  A já si dám smažené 

____________ prosím. 
A hranolky.

• Dobře. A dáte si ještě pivo?
• Ano, __________________.

video

Jdeme do restaurace

3.2

3.3

3.4

velké pivomalé pivo

Posloucháme a opakujeme

A, E, I/Y, O, U  — Á, É, Í/Ý, Ó, Ú/Ů
A-Á: pravda, barman, dává, vstává, káva, ráda, jaká, salát
E-É: vedle, dezert, cédéčko, levné, zelené, lépe, déle
I/Y-Í/Ý: ryby, pizzy, bílý, líný, jiný, pití, šípy, džíny
O-Ó: potom, horko, gól, dóm
U-Ú/Ů: jdu, budu, půjdu, kusů, vúdú

Čteme a posloucháme.
svíčková, omáčka, limonáda, oblíbený, výborný, 
čokoládový, zaplatíme, nerozumím, knedlíky,  
objednám, kavárna, dvanáctka, kamarád

Posloucháme a opakujeme.
OU/AU: Olomouc, na shledanou, auto, autobus, 
automat, čau, většinou, restaurace, kartou,  
nějakou, bílou

VÝSLOVNOST

3.8 3.9

3.10

1  Jak si objednat pivo?

2  Doplňujeme. • Tak, ta dvanáctka?
• Dvanáctku prosím ________ .
• A desítku sem, prosím.
• Chcete si už ____________?
•   Ještě ____________ prosím. 

(…) 
• Tak na zdraví!
• _____________________ !

• Tak co, jaké je to pivo? 
•  Většinou pivo 

__________________ ,  
ale české pivo ____________ , 
je moc dobré.

• A taky je __________ !
• To máš ___________ .
(…)

Amy a David zaplatí
  dohromady
  zvlášť

Kdo zaplatí?
  Amy
  David
  Amy a David

Jak zaplatí?
  hotově
  kartou

Kolik zaplatí?
  
___________ korun

3.1

dvanáctka

10° 11° 12°

jedenáctkadesítka
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Máš rád...?

Varianta: A: Tohle je ryba. B: Mám rád rybu. A: Proč máš rád rybu? B: Protože je dobrá.
                       B: Tohle je cibule. C: Nemám ráda cibuli. B: Proč nemáš ráda cibuli? C: Protože není dobrá.

Ptáme se a hledáme, kdo…

Hledáme, co máme oba rádi. A co oba rádi nemáme.

Tohle je ryba. Nemám ráda cibuli. 
Tohle je mléko.

Mám rád rybu. 
Tohle je cibule.

.......

Informace Otázka – Jak se můžu ptát? Spolužák/Spolužačka – jméno

… nemá rád(a) rýži Jíš rýži? Máš rád(a) rýži?

… umí dělat domácí pizzu

… má každý den chuť na čokoládu

… nejí maso

… nepije pivo

… miluje české jídlo

… nemá rád(a) sladké pití

… už má hlad

řeč

student A student B studentka C student D

N

N N

AA

Máme rádi/rády:

Nemáme rádi/rády:

1

2

3
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Ptáme se, kolik co stojí.

Kolik stojí
smažený květák?

Květák stojí 105 korun.

řeč

DENNÍ MENU
grilované kuřecí maso, rýže, salát   125 Kč
pečené vepřové maso, knedlík, zelí   129 Kč
hovězí guláš, knedlík   133 Kč

POLÉVKY
hovězí vývar   46 Kč
cibulová polévka   58 Kč

HLAVNÍ JÍDLO
smažený vepřový řízek   119 Kč
pečené hovězí maso   134 Kč
grilovaná ryba   149 Kč

VEGETARIÁNSKÉ JÍDLO
smažený sýr   99 Kč
smažený květák   105 Kč
těstoviny, sýrová omáčka   142 Kč

PŘÍLOHY
brambory   38 Kč
hranolky   42 Kč
rýže   40 Kč

DEZERT
čokoládový dort   59 Kč
ovocná zmrzlina   35 Kč

PIVO
11° (0,3 l)   24 Kč
11° (0,5 l)   38 Kč
12° (0,5 l)   45 Kč

VÍNO
bílé (0,1 l)   35 Kč
červené (0,1 l)   35 Kč

NEALKO
minerální voda (perlivá, neperlivá)   38 Kč
domácí limonáda   56 Kč
kofola   45 Kč
pomerančový džus   38 Kč

HORKÉ NÁPOJE
čaj (zelený, černý, ovocný)   36 Kč
černá káva   40 Kč
káva s mlékem   45 Kč
horká čokoláda   50 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Děláme dialog podle 
vzoru.
A: Na co máš dnes chuť?
B: ________________ . 
A:  Prosím? Ty máš rád 

__________?
B:  Někdy si rád dám 

___________ .
A:  Já si to nedám, 

protože nejím 
____________.

B: A na co máš chuť ty?
A:  _____________________. 

Ale nedám si to, 
 je to moc __________.
B: Tak co si dáš?
A: __________________. 
 A co k pití?
B: ______________________
A:  Tak jo, dáme si to 

spolu.

Děláme dialog.

student A

student B

student C

4

6

5
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 Doplňujeme háčky (ˇ), čárky (´) a kroužky (°). Odpovídáme na SMS.

 Jaké jídlo a pití máte rádi? Co jíte často a co nejíte moc často? Co nemáte rádi?

1

2

psaní

Cau. Jdeme dnes 
na obed? V kolik 
mas cas? A na co 
mas chut? Mam 
jednu oblibenou 
pizzerii, muzeme jit 
tam?

Ahoj, co si chces 
dnes dat na 
veceri?
Jdu ted nakupovat, 
co potrebujeme?

Miluju...

Taky mám rád...

Nemám rád...

Často...

Někdy...
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VERBA

PRONOMINA

KONJUNKCE

MÍT
mít hlad | mít žízeň | mít chuť (na) | mít čas | mít 
problém | mít štěstí | mít pravdu

MÍT RÁD
• mám rád české jídlo

MILOVAT
• miluju pizzu

NEMÍT RÁD
• nemám rád smažený sýr

JÍST
jím rybu | nejím maso

PÍT
piju kávu | nepiju alkohol

ZAPLATIT
zaplatíme dohromady/zvlášť | zaplatím hotově/kartou

DÁT SI
Co si dáš k jídlu? | Co si dáte k pití? | Dám si čaj.

STÁT
Kolik to stojí? | Pivo stojí třicet korun.

NĚJAKÝ
Je to nějaká polévka, ale nevím jaká. | Nemáte ještě 
nějakou jinou? 

KAŽDÝ
každý den | každý týden | každý měsíc |  
každé ráno | každý večer

JAKÝ
Jaká je ta polévka? – Ta polévka je dobrá.

KTERÝ
Která polévka je dobrá? – Ta zeleninová polévka je dobrá.

PROČ? – PROTOŽE
Proč nemůžeš jít ven? — Nemůžu jít ven, protože nemám 
čas. | Nemám čas, protože se učím. | Nedám si řízek, 
protože nejím maso. | Nedám si pivo, protože nepiju alkohol.

slovní zásoba

mám rád

miluju

nemám rád

mít

rád(a) jím

rád(a) piju

ADJEKTIVA
DOBRÝ, VÝBORNÝ, SKVĚLÝ
dobrý oběd | výborná restaurace | skvělé víno |

DRAHÝ, LEVNÝ
drahý obchod | levná hospoda | levné pivo |

VELKÝ, MALÝ
velký řízek | malá pizzerie | velké pivo |

ČESKÝ
české jídlo | české pivo |

OBLÍBENÝ
oblíbený obchod | oblíbená restaurace | oblíbené jídlo |

DOMÁCÍ
domácí guláš | domácí limonáda | domácí zmrzlina | 

HLAVNÍ
hlavní problém | hlavní věc | hlavní jídlo

JINÝ
Chcete jiné jídlo? | Mám jiný problém.

BÍLÝ, ČERVENÝ, ČERNÝ, ZELENÝ
bílé / červené víno | černý / zelený čaj 
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  objednat si v restauraci jídlo a pití

  poznat hlavní česká jídla

  ptát se, kolik co stojí

  používat čísla 0–999

  popsat oblíbenou restauraci a oblíbené jídlo

  používat akuzativ singuláru

  používat adjektiva a říkat, jaké co je

  říkat, co mám rád a co rád jím a piju

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mám hlad jako vlk.

Mám v tom guláš.

shrnutí

CO UŽ UMÍM:

CO SE NAUČÍM – MOJE SLOVÍČKA:

POZNÁMKY


