LÍDA HOLÁ / PAVLA BOŘILOVÁ

LÍDA HOLÁ / PAVLA BOŘILOVÁ

LÍDA HOLÁ

Čeština expres 1–2

Čeština expres 3–4

Česky krok za krokem 1

ČešTina
expres|poslech

12

ČešT na
expres po ech

A K RO POLIS

ISBN 978-80-87481-

22-6

díl učebníh
Čeština expres o kompletu
A1/1 – anglick
á verze

Expres_obal1__priloh

1

19.3.2012 20:57:45

AKROP
OLIS

19.3.2012 21:20:46

2

Lída Holá
Pavla Bořilová

s příloha
czech expre
ss

Lída Holá | Pavla

ess

ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES

Bořilová

Lída Holá
Pavla Bořilová

Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/1
Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia
dolore, cuptati andae.
Comnis aliquia
Illaboreni
dolore, cumolo maio doluptis des
ptati andae.
Illaboreni
eost
apis nobis arcid
molo maio doluptis des
eiurit res
eost
quatur aut qui
apis nobis arcid
blabor
eiurit res
tio corupta tempos sitaquatur aut qui
auda
blabor
quamus qui
tio corupta tempos sitaoptatur alis
auda
doloreh entias
quamus qui
magnihit aut
optatur alis
velecepra conseque
doloreh entias
plaut
magnihit aut
lam quiae nus.
velecepra conseque
plaut
Nis arcimod
lam quiae nus.
ipsunt. Elis
quibus eriae
Nis arcimod
derior
ipsunt. Elis
que natiisi tassincia sam
quibus eriae
derior
sequi consed qui
que natiisi tassincia sam
con nihiliseque ipsaepro
qui consed qui
berspic
con nihiliet maxim facerior iliquo
que ipsaepro
minctenberspic
tint eiur? Qui
et maxim facerior iliquo
omnis num
minctenfugitiam illant
tint eiur? Qui
ipictotatet,
omnis num
optae pliquamus
fugitiam illant
nemolum
ipictotatet,
et velest qui
optae pliquamus
ullupta sit ut
nemolum
molut ut quam
et velest qui
inullupiet
ullupta sit ut
aut omnis se
molut ut quam
natio vel mod
inullupiet
ut incimagnis
aut omnis se
evelesti comnatio vel mod
mollandis sit
ut incimagnis
et et
evelesti com
tur sust endernam,volupeatqui acia quidem sanis es
cullabor saperspediodolupti
cus.

2
ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia
dolore, cuptati andae.
Comnis aliquia
Illaboreni
dolore, cumolo maio doluptis des
ptati andae.
Illaboreni
eost
apis nobis arcid
molo maio doluptis des
eiurit res
eost
quatur aut qui
apis nobis arcid
blabor
eiurit res
tio corupta tempos sitaquatur aut qui
auda
blabor
quamus qui
tio corupta tempos sitaoptatur alis
auda
doloreh entias
quamus qui
magnihit aut
optatur alis
velecepra conseque
doloreh entias
plaut
magnihit aut
lam quiae nus.
velecepra conseque
plaut
Nis arcimod
lam quiae nus.
ipsunt. Elis
quibus eriae
Nis arcimod
derior
ipsunt. Elis
que natiisi tassincia sam
quibus eriae
derior
sequi consed qui
que natiisi tassincia sam
con nihiliseque ipsaepro
qui consed qui
berspic
con nihiliet maxim facerior iliquo
que ipsaepro
minctenberspic
tint eiur? Qui
et maxim facerior iliquo
omnis num
minctenfugitiam illant
tint eiur? Qui
ipictotatet,
omnis num
optae pliquamus
fugitiam illant
nemolum
ipictotatet,
et velest qui
optae pliquamus
ullupta sit ut
nemolum
molut ut quam
et velest qui
inullupiet
ullupta sit ut
aut omnis se
molut ut quam
natio vel mod
inullupiet
ut incimagnis
aut omnis se
evelesti comnatio vel mod
mollandis sit
ut incimagnis
et et
evelesti com
tur sust endernam,volupeatqui acia quidem sanis es
cullabor saperspediodolupti
cus.

ČEŠTINA
EXPRES

EXPRES

A1/2

L. Holá | P. Bořilová

www.czechstepbystep
.cz

Bořilová

appendix

czech expr

2

ČEŠTINA
EXPRES

Lída Holá | Pavla

tep.cz

AKROP
OLIS

AKROP
OLIS

appendix

www.czechste
pbys

čeština expre
czech expre s 2
ss 2
(level A1/2)
Czech Express
2 (level
the popular textbook A1/2) is a reworked and expanded
Czech Express
edition of
Its publication
2.
forms the second
part of basic course
Czech”. The new
form
in
ments of the Commonof the text book accommodat “Survival
es the requireEuropean Reference
inten-ded for
Framework and
beginners who
is
want to reach
quickly. In seven
the A1 language
practically focused
level
to orient themselves
lessons Czech
learners can learn
and react in basic
(e.g. the topics
communication
of Houses and
situations
flats, At
work etc.). The
textbook concentrates the doctor‘s, Visiting, Looking
for
skills, mainly
on mastering
speaking and
communicat
listening. Czech
as far as possible
grammar is simplifi ion
and
ed
texts and overview the student discovers it for
themselves through
tables. Czech Express
lingual textbook
2
is
composed
with
of a monorevised workbook, text written in Czech and
included
plus
tables and explanations a Supplement with vocabulary, a new and
grammatical
in their first language which helps the learner
to get to know
(published in
Czech
versions, and we
English, German
are preparing
and Russian
versions in other
in the textbook
languages). Th
is complement
e text
ed by a quantity
and original illustrations
of color photographs
including the
popular cartoons.
The publication
includes an audio
on www.czechst
CD. There is a
free Teacher‘s
epbystep.cz.
book

12
-26-4

Druhý díl učebníh
o komple
čeština expres
2 – anglick tu
á verze

Xpres_obal1__priloha

čeština ex
pres

Lída Holá | Pavla

Bořilová

příloha

Lída Holá
Pavla Bořilová

_def.indd 4

AKROP
OLIS

1.7.2011 18:44:10

Učebn ce 100 a 100 str
př oha 68 a 60 str brož
1 aud o CD 440Kč vč DPH
ang cká verze
německá verze
po ská verze
ruská verze
ukra nská verze
španě ská verze

SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978

12

12

80
80
80
80
80
80

87481
87481
87481
87481
87481
87481

22
23
81
24
79
96

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2
úroveň A2/2

ČešTina
expres|poslech

ČEŠT NA
EXPRES po ech

AK R O POLIS

ISBN 978-80-87481

ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES 1
úroveň A1/1

A1/2

Publikace obsahuje zvukové CD.
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární
učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část
dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“.
Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům
Společného evropského referenčního rámce (http://www.
msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí
rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci
o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních
komunikačních situacích (např. témata Seznámení,
Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice
se so
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je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární
učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou
část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“
(navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice
vychází vstříc požadavkům Společného evropského
referenčního rámce a je určena začátečníkům,
kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci
o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních
komunikačních situacích (např. témata Dům a byt,
U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se
soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především
mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně
zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím
textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává
z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož
součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní
zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které
zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce
studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská
mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice
doplňuje množství barevných fotografií a originálních
ilustrací včetně oblíbených komiksů.
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učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou
část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“
(navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice
vychází vstříc požadavkům Společného evropského
referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří
chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi
prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí
zorientovat se a reagovat v základních komunikačních
situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě,
Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí
řečových dovedností, především mluvení a poslechu.
Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student
ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných
tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky
psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní
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a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny
v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,
německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky).
Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.
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que natiisi tassincia sam
quibus eriae
derior
sequi consed qui
que natiisi tassincia sam
con nihiliseque ipsaepro
qui consed qui
berspic
con nihiliet maxim facerior iliquo
que ipsaepro
minctenberspic
tint eiur? Qui
et maxim facerior iliquo
omnis num
minctenfugitiam illant
tint eiur? Qui
ipictotatet,
omnis num
optae pliquamus
fugitiam illant
nemolum
ipictotatet,
et velest qui
optae pliquamus
ullupta sit ut
nemolum
molut ut quam
et velest qui
inullupiet
ullupta sit ut
aut omnis se
molut ut quam
natio vel mod
inullupiet
ut incimagnis
aut omnis se
evelesti comnatio vel mod
mollandis sit
ut incimagnis
et et
evelesti com
tur sust endernam,volupeatqui acia quidem sanis es
cullabor saperspediodolupti
cus.
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ČEŠTINA EXPRES 2
úroveň A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES
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ČEŠTINA EXPRE
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L. Holá | P. Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD.
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze )
ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze)
ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Bořilová ČEŠTINA
EXPRES

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010
Filip Tomáš – Akropolis 2010

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des
molo maio doluptis eost
apis nobis arcid eiurit res
quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda
quamus qui optatur alis
doloreh entias magnihit aut
velecepra conseque plaut
lam quiae nus.
Nis arcimod ipsunt. Elis
quibus eriae derior sam
que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo
et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num
fugitiam illant ipictotatet,
optae pliquamus nemolum
et velest qui ullupta sit ut
molut ut quam inullupiet
aut omnis se natio vel mod
ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla

1
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A1/2
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Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des
molo maio doluptis eost
apis nobis arcid eiurit res
quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda
quamus qui optatur alis
doloreh entias magnihit aut
velecepra conseque plaut
lam quiae nus.
Nis arcimod ipsunt. Elis
quibus eriae derior sam
que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo
et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num
fugitiam illant ipictotatet,
optae pliquamus nemolum
et velest qui ullupta sit ut
molut ut quam inullupiet
aut omnis se natio vel mod
ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es
eatqui acia quidem dolupti
cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep
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AK R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1
úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární
učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část
dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“.
Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům
Společného evropského referenčního rámce (http://www.
msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí
rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci
o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních
komunikačních situacích (např. témata Seznámení,
Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice
se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především
mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně
zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím
textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává
z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož
součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní
zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které
zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta
(zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace,
připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje
množství barevných fotografií a originálních ilustrací
včetně oblíbených komiksů.

tep.cz

ČEŠTINA
EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová
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Lída Holá
Pavla Bořilová
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Řada učebn ch ma e učebnice
á ů Češ na
exp es e vhodná p o zák adn se
1
2
známen s azykem p o s uden y
češ ny ako d uhého azyka p o
k á kodobé ku zy a p o ku zy
„p o p ež “ P vn a d uhý d
učebn ce Češ na exp es 1 a 2
pok ýva azykovou ú oveň A1
Každý svazek obsahu e 7 p ak cky
zamě ených ekc k e é s uden y
nauč o en ova se v zák adn ch
komun kačn ch s uac ch nap
Seznámen O en ace V es au ac
Obchody a ek amaceu Ubndok o a
H edám p ác1 G ama
ka e zde
2
max má ně z ednodušena a s u
den sam ob evu p os edn c
v m ex ů a p eh edných abu ek
Každý svazek e boha ě vybavený
o og afiem ob ázky a kom ksy
Učebn komp e ses ává z učeb
n ce a p acovn ho seš u pouze
v češ ně g ama cké a ex ká n
P ohy p e ožené azykové ve ze
v z n že a CD
Manuá p o uč e e a všechny na
h ávky ve o má u MP3 zda ma
na www czechstepbystep cz
ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

příloha

ČEŠT NA
EXPRES po ech

Učebn ce 112 a 120 str
př oha 100 a 84 88 str
brož 1 aud o CD
440Kč vč DPH
ang cká verze
německá verze
ruská verze

Řada učebních materiálů Čeština
expres je vhodná pro základní
seznámení s jazykem, pro studenty češtiny jako druhého jazyka, pro
krátkodobé kurzy a pro kurzy „pro
přežití“. Druhý a třetí díl, tj. učebnice Čeština expres 3 a 4, pokrývají
jazykovou úroveň A2. Každý svazek obsahuje 7 prakticky zaměřených lekcí, které studenty naučí
orientovat se v mnoha důležitých
komunikačních situacích (např.
Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím,
Jak být zdvořilý, Na úřadě a v bance,
Počítač a internet, Školství v ČR,
Poznáváme ČR). Gramatika je zde
maximálně zjednodušena a studenti ji sami objevují prostřednictvím textů a přehledných tabulek.
Každý svazek je bohatě vybavený
fotografiemi, obrázky a komiksy.
Učební komplet sestává z učebnice a pracovního sešitu (pouze
v češtině), gramatické a lexikální
Přílohy (přeložené jazykové verze,
viz níže) a CD.
Manuál pro učitele a všechny nahrávky ve formátu MP3 zdarma
na www.czechstepbystep.cz.

SBN 978 80 7470 032 3 a 978 80 7470 205 1
SBN 978 80 7470 033 0 a 978 80 7470 206 8
SBN 978 80 7470 034 7 a 978 80 7470 207 5

CESKY
O
O

M

CESKY
O
O

M

Učebn ce 204 str př oha
56 72 str brož 2 aud o CD
649 Kč vč DPH
ang cká verze
německá verze
ruská verze
ukra nská verze

SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978

80
80
80
80

LÍDA HOLÁ / PETRA BULEJČÍKOVÁ
/ SYLVIE PŘEVRÁTILOVÁ

Česky krok za krokem 1
Pracovní sešit Lekce 1–12 a Lekce 13–24

Řada učebn ch ma e á ů Česky
k ok za k okem e u čena s uden
ům s vážně š m a d ouhodobým
zá mem o češ nu s uden ům ze
s ovanských zem a ako dop něk
uč va un ve z n m s uden ům
P vn d učebn ce Česky k ok
za k okem 1 obsahu e 24 ekc
k e é na báz komun kačn ch
s uac ozv e všechny azykové
dovednos Množs v ex ů a cv
čen posky u e boha ý ma e á p o
ozvo s ovn zásoby ve ký dů az
e k aden na nácv k výs ovnos
a osvo ován azyka p os ed
n c v m ko okac G ama ka e
p ezen ována v p eh edných
abu kách a e s e ně ako ob žně
š ex ká n evy vysvě ena pomoc
med ačn ho azyka v z azykové
ve ze K osvo en sys ému dek na
ce se nova vně využ vá o g ná n
koncep mode ových vě
Učebn komp e ses ává z učebn
ce g ama cké a ex ká n P ohy
a dvou CD
Manuá p o uč e e a všechny
nah ávky ve o má u MP3 zda ma
na www czechstepbystep cz
7470
7470
7470
7470

129
131
130
132

0
3
6
0

Dvojice samostatně prodávaných
pracovních sešitů doplňuje lekce
publikace Česky krok za krokem 1.
Ve dvou svazcích (lekce 1–12
a 13 –24) přináší množství aktivit
a úkolů sloužících k procvičení
jazykových dovedností, slovní
zásoby a gramatických jevů
představených v učebnici. Vedle
lexikálních a gramatických cvičení
nabízí i další texty a komunikační
aktivity. Pro snadnou orientaci je
u každého cvičení uveden odkaz,
které pasáže v učebnici se týká.
Zařazena jsou také obtížnější
cvičení označená znaménkem +.
Důležitou součástí lekcí jsou
pravopisná a souhrnná opakovací
cvičení. Všechny úkoly, komentáře
i vysvětlení jsou pouze v češtině,
pracovní sešit je tedy univerzální
ke všem jazykovým verzím
učebnice a lze jej používat nejen
jako doplněk v hodinách češtiny,
ale i pro samostatnou domácí
přípravu a samostudium (sešit
obsahuje klíč ke cvičením).

LÍDA HOLÁ / PAVLA BOŘILOVÁ

ZDENA MALÁ

LÍDA HOLÁ / PAVLA BOŘILOVÁ

Česky krok za krokem 2

Česky krok za krokem 2
Pracovní sešit Lekce 1–10 a Lekce 11–20

Česká gramatika v kostce

C SKY 2

CE S K Y 2

K RO K
ZA KR O KE
M

CESKY
o

o

M

CESKY
o

o

M

160 str., brož.,
249 Kč vč. DPH
1. díl, lekce 1–12
ISBN 978-80-7470-133-7
2. díl, lekce 13–24
ISBN 978-80-7470-134-4

Učebn ce 212 str př oha
84 + 8 str brož 2 aud o CD
849 Kč vč DPH
SBN 978 80 86903 92 7

D uhý d ady Česky k ok
za k okem učebn ce Česky k ok za
k okem 2 e u čen všem s uden
ům k e ch ě dosáhnou ú ovně
B1 Ve 20 ekc ch p náš opakován
g ama cké á ky p vn ho d u
a zá oveň vý azně ozš u e
s ovn zásobu a komun kačn
kompe ence s uden ů
Učebn ce sys ema cky ozv
všechny azykové dovednos
Vs upn ex y se o en u na é
ma a ze všech zák adn ch ob as
dské č nnos za mco závě ečná
čás každé ekce nazvaná
Češ na p o každý den p b žu e
s uden ům každodenn ž vo v ČR
a eho p ak cké po eby
Učebn komp e ses ává
z učebn ce g ama cké a ex ká n
P ohy a dvou CD vše pouze
v češ ně
Manuá p o uč e e a všechny
nah ávky ve o má u MP3 zda ma
na www czechstepbystep cz

Dvo ce samos a ně p odávaných
p acovn ch seš ů dop ňu e
pub kac Česky k ok za k okem 2
Ve dvou svazc ch ekce 1–10
a 11–20 p náš množs v ak v
a úko ů s ouž c ch k p ocv čen
evů p ob aných v edno vých
ekc ch učebn ce p čemž dů az e
k aden na s ovn zásobu a g ama
ku Za azena sou ob žně š
cv čen k e á sou vhodná p o
ych e š č ná očně š s uden y
a ocen e s uden ze s ovanských
zem Ta o ozš u c cv čen sou
označena znaménkem +
Všechny úko y komen á e
vysvě en sou pouze v češ ně
S ovn zásoba použ á ve cv
čen ch č ex ech ko espondu e
se s ovn čkem k učebn c Česky
k ok za k okem 2 P acovn seš y
ze použ va ne en ako dop něk
v hod nách češ ny a e p o
samos a nou domác p p avu
a samos ud um seš obsahu e k č
ke cv čen m

176 a 216 str brož
440 Kč vč DPH
1 d ekce 1–10
SBN 978 80 87481 66 0
2 d ekce 11–20
SBN 978 80 7470 108 5

Чешская грамматика коротко и ясно

Česká gramatika v kostce je
čtyřstránková příručka určená
začátečníkům a středně
pokročilým studentům
češtiny jako cizího jazyka,
k občasnému nahlédnutí ji
však využijí i pokročilí mluvčí.
Představuje jednoduchý
přehled základních
gramatických a lexikálních
jevů, důležitých pro úspěšnou
každodenní komunikaci, který
je vždy po ruce. Nekopíruje
mechanicky tradiční
gramatická pravidla, ale
přizpůsobuje výklad vnímání
a potřebám cizojazyčných
mluvčích (například využívá
barevné kódování pro
značení gramatického rodu
nebo zjednodušené schéma
ilustrující vyjadřování směru
a lokace).

Lída Holá – Pavla Bořilová
Česká gramatika v kostce – Ruská verze

Čísla Čísla
0 nula
1 jedna*
2 dvě*
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět

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

20 dvacet
30 třicet
40 čtyřicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

100 sto
200 dvě stě
300 tři sta
400 čtyři sta
500 pět set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devět set

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tři tisíce
4 000 čtyři tisíce
5 000 pět tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devět tisíc

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tři miliony
4 000 000 čtyři miliony
5 000 000 pět milionů
6 000 000 šest milionů
7 000 000 sedm milionů
8 000 000 osm milionů
9 000 000 devět milionů

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvě miliardy
3 000 000 000 tři miliardy
4 000 000 000 čtyři miliardy
5 000 000 000 pět miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devět miliard

*Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu.

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa
227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři
anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet
www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Hodiny Hodiny

Části dne Části dne

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

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin).

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

Ve čtvrt na osm.

7:00

7:15

V půl osmé.

Ve tři čtvrtě na osm.

7:30

7:45

Dny Dny
Kdy? Kdy?
v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého?

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

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

13. třináctého
14. čtrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. třicátého
31. třicátého prvního

ledna
února
března
dubna
května
června
července
srpna
září
října
listopadu
prosince

Kdy? Kdy?

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?
včera
předevčírem
minulý týden
minulý měsíc
minulý rok
před rokem
před dvěma, třemi, čtyřmi lety
před pěti, šesti… lety

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

včera
předevčírem
minulý týden
minulý měsíc
minulý rok
před rokem
před 2, 3, 4 roky
před 5, 6… lety

zítra
pozítří
příští týden
příští měsíc
příští rok
za rok
za dva, tři, čtyři roky
za pět, šest… let

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle měsíc
tenhle rok
—
—
—

zítra
pozítří
příští týden
příští měsíc
příští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

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

Roky, století Roky, století
Kdy? Kdy?

Чеська граматика коротко про головне
Čísla Čísla

v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set devadesát devět
– Pavla Bořilová
Lída Holá Anglická verze
v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset
–
v kostce
Česká gramatika
od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct set
devadesát devět

Czech gramm

do roku 2010
čtěte: do roku dva tisíce deset
nutshell
letech
ar in va padesátých
milion
1 000 000
v patnáctémstostoletí

s
Čísla Number deset

100
200 dvě stě
300 tři sta
sta
400 čtyři
500 pět set
set
600 šest
set
700 sedm
set
800 osm
set
900 devět

20 dvacet
30 třicet
10
40 čtyřicet
11 jedenáct
50 padesát
12 dvanáct
60 šedesát
13 třináct
70 sedmdesát
14 čtrnáct
80 osmdesát
15 patnáct
90 devadesát
16 šestnáct
17 sedmnáct
declensions.
and neuter
feminine
18 osmnáct
of masculine,
19 devatenáct
the forms
dvě have

0 nula
1 jedna*
2 dvě*
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět

*The numbers

jeden, jedna,

Kolik to stojí?

Telefonn

jedno and

How much

dva, dvě,

does it cost?

interneto

V kolik hodin?

e number,

Ve čtvrt na

Ve tři čtvrtě

na osm.

7:45

V půl osmé.

7:30

use „digital“

time. E.g.

at 7:15 you

can say v

sedm patnáct

at

What day?

on Monday
on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
on Saturday
on Sunday

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

Období,

svátky Seasons,

Kdy? When?

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

v lednu
v únoru

ledna

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kdy? Kdy? V kolik

Části dne Části dne

7:15

Ve tři čtvrtě na osm.

V půl osmé.

7:45

7:30

tzv. „digitální“ čas.

Např. v 7:15 můžete

říct v sedm patnáct

Datum Datum

Období, svátky Období,

v sedm patnáct.

Měsíce Měsíce

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

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

ledna
13. třináctého
února
14. čtrnáctého
března
15. patnáctého
dubna
16. šestnáctého
května
17. sedmnáctého
června
18. osmnáctého
července
19. devatenáctého
srpna
20. dvacátého
září
30. třicátého
října
31. třicátého prvního
listopadu
prosince

Kolikátého je? Kolikátého

je?

Časové výrazy (minulost,

přítomnost, budoucnost)

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

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

Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

Ve čtvrt na osm.

7:15

Ve tři čtvrtě na osm.

7:45

19 devatenáct

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

ledna
února
března
dubna
května
června
července
srpna
září
října
listopadu
prosince

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

zítra
zítra
Lída Holá – Pavla
Bořilová
Česká gramatika vpozítří
pozítří
kostce – Mongolská
verze
příští týden
příští týden
příští měsíc
příští měsíc

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle
1 000měsíc
tisíc
tenhle
2 000rok
dva tisíce
— 3 000 tři tisíce
—4 000 čtyři tisíce
5 000 pět tisíc
—6 000 šest

1 000příští
000 milion
rok
příští rok
1 000 000 000 miliarda
2 000 000 dva miliony
rok
za000
rok
2 000 000
3 000 za
000 tři miliony
dvě miliardy
tři, čtyři roky 3 000 000za000
2, tři
3, miliardy
4 roky
4 000 za
000dva,
čtyři miliony
4 000 000za000
5 000 000
za pět,
šest… let
5, čtyři
6… let
pět milionů
miliardy
5 000 000 000 pět
6 000 000 šest milionů
miliard
6 000 000 000 šest
7 000 000 sedm milionů
miliard
7 000 000 000 sedm
8 000 000 osm milionů
miliard
8 000 000 000 osm
9 000 000 devět milionů
miliard
9 000 000 000 devět
miliard

tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devět tisíc

900 devět set

formy rodu mužského,

ženského a středního

rodu.

v padesátých letech
Části dne Části dne

hodin? V kolik hodin?

v patnáctém století

Kdy? Kdy?

Ve čtvrt na osm.

Např. v 7:15 můžete

říct v sedm patnáct

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

je?

Kolikátého je? Kolikátého je?

Kdy? Kdy?

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Časové výrazy (minulost,

včera
předevčírem
minulý týden
minulý měsíc
minulý rok
před rokem
před dvěma, třemi,
čtyřmi lety
před pěti, šesti…
lety Čísla
Čísla

včera
dnes, dneska
předevčírem
dnes, dneska
—
minulý týden
—
tenhle/tento týden
minulý měsíc
tenhle týden
tenhle/tento měsíc
minulý rok
tenhle měsíc
tenhle/tento rok
před rokem
tenhle rok
—
před 2, 3, 4 roky
—
—
před 5, 6… lety
—
—
Můžete také používat
slova se stejným významem:
— 1 000 tisíc
0 nula
10 deset
20 dvacet
100 sto
minulý rok = loni,
tenhle/tento rok
Roky, století Roky,
= 200
1 jedna*
jedenáct
30 třicet
2 000 dva tisíce
letos.dvě stě
století11
2 dvě*
12 dvanáct
40 čtyřicet
300 tři sta
3 000 tři tisíce
Kdy? Kdy?
3 tři
13 třináct
50 padesát
400 čtyři sta
4 000 čtyři tisíce
4 čtyři
14 čtrnáct
60 šedesát
500 pět set
5 000 pět tisíc
15 patnáct
70 sedmdesát
600 šest set
6 000 šest tisíc
v roce 1999 čtěte: 5 pět
v roce
16 šestnáct
80 osmdesát
700 sedm set
7 000 sedm tisíc
v roce 2010 čtěte: 6 šestdevatenáct set
v roce dva tisíce deset devadesát devět
17 sedmnáct
90 devadesát
800 osm set
8 000 osm tisíc
od roku 1999 čtěte: 7 sedm
v roce 1999
od roku devatenáct
18 set
osmnáct
900 devět set v
9 000 devět tisíc
do roku 2010 čtěte: 8 osm
devadesát devět
roce 2010
do roku dva tisíce19 devatenáct
deset
v padesátých letech 9 devět
od roku 1999
v patnáctém století
roku 2010
*Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a do
středního
rodu.
v padesátých letech
Kolik to stojí? Kolik to stojí?
v patnáctém století

svátky

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

přítomnost, budoucnost)
zítra
zítra
pozítří
Lída Holá – Pavla Bořilová
pozítří
příští týden
Česká gramatika v kostce – Polská verze
příští týden
příští měsíc
příští měsíc
příští rok
příští rok
za rok
za rok
za dva, tři, čtyři roky
000 000 milion
1 000
000 000 miliarda
za 2, 3,
4 roky
za1pět,
let miliony
2 000šest…
000 dva
2 000
za 5, 6…
let 000 000 dvě miliardy
3 000 000 tři miliony
3 000 000 000 tři miliardy
4 000 000 čtyři miliony
4 000 000 000 čtyři miliardy
5 000 000 pět milionů
5 000 000 000 pět miliard
6 000 000 šest milionů
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 sedm milionů
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 osm milionů
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 devět milionů
9 000 000 000 devět miliard

Czeska gramatyka w pigułce

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa
227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři
anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet
www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Části dne Části dne

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

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin).

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

Ve čtvrt na osm.

7:00

7:15

V půl osmé.

Ve tři čtvrtě na osm.

7:30

7:45

Dny Dny
Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého?
na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kdy? Kdy?

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

přítomnost, budoucnost)

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

Období, svátky Období,

Kdy? Kdy?
ledna
února
března
dubna
května
června
července
srpna
září
října
listopadu
prosince

Hodiny Hodiny
v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

v sedm patnáct.

Měsíce Měsíce

13. třináctého
14. čtrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. třicátého
31. třicátého prvního

Kdy? Kdy?

Dny Dny
Kdy? Kdy?

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

7:15

Ve tři čtvrtě na osm.

7:45
tzv. „digitální“ čas.

Časové výrazy (minulost,

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

internetová

Kolikátého? Kolikátého?

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost)
včera
předevčírem
minulý týden
minulý měsíc
minulý rok
před rokem
před dvěma, třemi, čtyřmi lety
před pěti, šesti… lety

Kdy? Kdy? V kolik
V sedm (hodin).

7:00

V půl osmé.

7:30

Můžete také používat

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

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?
13. třináctého
14. čtrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. třicátého
31. třicátého prvního

to stojí?

Telefonní číslo, e-mail,

v padesátých letech
v patnáctém století

Kdy? Kdy?

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého?

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

adresa Telefonní
Telefonní číslo
číslo,
e-mail, internetová
v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct
set devadesát 227
devět
v roce 1999
385 163 čtěte: dva
E-mailová adresa
adresa
dva sedm – tři osm
anna@seznam.cz
pět – jedna
v roce 2010 čtěte: v roce dvaInternetová
tisíce deset
v roce
2010
šest tři
čtěte: anna – zavináč
or dvě stě dvacet
adresa
www.rezervace.cz
–
sedm – tři sta osmdesát
– cézet
od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct set devadesát
devět
od roku
1999
čtěte: vévévé – tečka seznam – tečka
pět – sto šedesát
– rezervace – tečka
tři
Hodiny
cézet
do roku 2010 čtěte: do roku
dva tisíce
deset
do roku– 2010
Hodiny

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

дүрэм

dnes, dneska
—
tenhle/tento týden

20 dvacet
sto
tenhle/tento 100
měsíc
30 třicet
200 dvě stě
40 čtyřicet
tenhle/tento300
rok
tři sta
50 padesát
—
400 čtyři sta
60 šedesát
—
500 pět set
70 sedmdesát
600 šest set
—
80 osmdesát
700 sedm set
90 devadesát

17 sedmnáct

8 osm

Kolik to stojí? Kolik

Kdy? Kdy?

svátky

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

Чех хэлний хураангуй

včera
včera
Čísla Čísla
předevčírem
předevčírem
0 nula
minulý týden
minulý10
týden
deset
1 jedna*
11 jedenáct
minulý měsíc
2 dvě* minulý12měsíc
dvanáct
minulý rok
minulý13rok
3 tři
třináct
4 čtyři
před rokem
před rokem
14 čtrnáct
před dvěma, třemi, čtyřmi lety5 pět
před 2,
4 roky
153,
patnáct
6 šest
16 šestnáct
před pěti, šesti… lety
7 sedm před 5, 6… lety

Dny Dny
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

ledna
února
března
dubna
května
června
července
srpna
září
října
listopadu
prosince

*Číslovky jeden, jedna,
Roky, století Roky, století
jedno a dva, dvě,
dvě mají

přítomnost, budoucnost)

Části dne Části dne

V sedm (hodin).

V půl osmé.

7:30

13. třináctého
14. čtrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. třicátého
31. třicátého prvního

Kdy? Kdy?

18 osmnáct
800 osm set
Můžete také používat slova se stejným
významem: minulý
rok = loni, tenhle/tento rok = letos.
9 devět

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Séc

7:00

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

zítra
zítra
pozítří
dnes, dneska
pozítří
příští týden
dnes, dneska
—
Lída Holá – Pavla Bořilová
příští týden
včera
příští měsíc
—
tenhle týden
Česká gramatika
v kostce – Vietnamská verze
příští měsíc
včera
předevčírem
příští rok
tenhle/tento týden
tenhle měsíc
příští rok
předevčírem
minulý týden
za rok
tenhle/tento měsíc
tenhle rok
za rok
minulý týden Čísla Čísla
minulý měsíc
za 2, 3, 4 roky
tenhle/tento rok
—
za dva, tři, čtyři roky
minulý měsíc
minulý rok
za 5, 6… let
—
let
—
pět,
minulý rok
před rokem 20 dvacet —
0 nula
10 deset
100 sto
1 000 tisíc
1 za
000
000šest…
milion
1 000 000 000 miliarda
—
před rokem 1 jedna*
před 2, 3, 4 roky
30 třicet
200 dvě stě
2 000 dva tisíce
2 000 000 dva miliony
2 000 000 000 dvě miliardy
—
čtyřmi lety 11 jedenáct 5, 6… lety
před dvěma, třemi,
před
2 dvě*
12 dvanáct
40 čtyřicet
300 tři sta
3 000 tři tisíce
3 000 000 tři miliony
3 000 000 000 tři miliardy
lety
letos.
před pěti, šesti…
3 tři
13 třináct
50 padesát
400= čtyři
sta
4 000 čtyři tisíce
4 000 000 čtyři miliony
4 000 000 000 čtyři miliardy
tenhle/tento rok
minulý rok = loni,
významem:
4 čtyři
čtrnáct
60 šedesát
500 pět set
5 000 pět tisíc
5 000 000 pět milionů
5 000 000 000 pět miliard
slova se stejným14
Můžete také používat
5 pět
15 patnáct
70 sedmdesát
600 šest set
6 000 šest tisíc
6 000 000 šest milionů
6 000 000 000 šest miliard
6 šestRoky, století
16 šestnáct
80 osmdesát
700 sedm set
7 000 sedm tisíc
7 000 000 sedm milionů
7 000 000 000 sedm miliard
Roky, století
7 sedm
17 sedmnáct
90 devadesát
800 osm set
8 000 osm tisíc
8 000 000 osm milionů
8 000 000 000 osm miliard
18 osmnáct
900 devět set
9v 000
9 000 000 devět milionů
9 000 000 000 devět miliard
1999 tisíc
Kdy? Kdy? 8 osm
rocedevět
9 devět
19 devatenáct
v roce 2010
devadesát devět
roce devatenáct set
od roku 1999
čtěte: v jeden,
v roce 1999*Číslovky
deset
jedna, jedno
a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu. 2010
do roku
čtěte: v roce dva tisíce
set devadesát devět
v roce 2010Kolik
devatenáct
letech
to
stojí?
Kolik
to
stojí?
roku
od
padesátých
v
od roku 1999 čtěte:
tisíce deset
v patnáctém století
čtěte: do roku dva
do roku 2010
Telefonní
číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo,
e-mail, internetová adresa
v padesátých letech
století číslo
227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři
v patnáctémTelefonní
E-mailová adresa
anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet
Internetová adresa
www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

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

Kdy? Kdy?
v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

Měsíce Měsíce

Kolikátého je? Kolikátého

Časové výrazy (minulost,

Dny Dny
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

Kolikátého je? Kolikátého je?

Kdy? Kdy?

Hodiny Hodiny

7:45

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost)

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

7:15

Kolikátého? Kolikátého?

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

Kolikátého? Kolikátého?

Ve tři čtvrtě na osm.

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

v pondělí
v úterý
ve středu
ve čtvrtek
v pátek
v sobotu
v neděli

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

Ve čtvrt na osm.

7:00

Ve čtvrt na osm.

Datum Datum

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

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

hodin? V kolik hodin?

V sedm (hodin).

Můžete také používat

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin).

7:30

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

auf einen Blick

Hodiny Hodiny

Části dne Části dne

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

V půl osmé.

7:00

holidays

v březnu
února
13. třináctého
v dubnu
března
14. čtrnáctého
1. prvního
v květnu
dubna
15. patnáctého
2. druhého
v červnu
května
16. šestnáctého o
3. třetího
v červenci
června
17. sedmnáctéh
4. čtvrtého
v srpnu
července
18. osmnáctého ho
5. pátého
v září
srpna
19. devatenácté
6. šestého
v říjnu
září
20. dvacátého
7. sedmého
v listopadu
října
30. třicátého prvního
8. osmého
v prosinci
listopadu
31. třicátého
future)
9. devátého
prosince
10. desátého
(past, present,
11. jedenáctého
expressions
ost) Time
12. dvanáctého
tomorrow
the date?
tomorrow
st, budoucn
je? What‘s
the day after
t, přítomno
Kolikátého
zítra
next week
(minulos
pozítří
today
next month
Časové výrazy
příští týden
—
dnes, dneska
next year
time
příští měsíc
this week
—
Kdy? When?
in a year‘s
týden
Pavla Bořilová
příští rok
yesterday
this month
LídainHolá
yesterday
2, 3,–4 years verze
tenhle/tento měsíc
za rok
– Německá
the day before
this year
roky
v kostce
tenhle/tento rok
gramatika
in 5, 6... years
tři, čtyři
včera
za dva, Česká
last week
—
let
tenhle/tento
předevčírem
za pět, šest…
last month
—
—
minulý týden
last year
—
—
měsíc
ago
minulý
a year
ago
—
1 000 000 000 miliarda
minulý rok
2, 3, 4 years ago
miliardy
lety
1 000 000 milion
rokem
letos. tisíc
2 000 000 000 dvě
předČísla
rok = 1
5, 6… years
000
třemi, čtyřmi
miliardy
Čísla
tenhle/tento
2 000 000 dva miliony
100
loni, sto
3 000 000 000 tři
před dvěma,
lety
2 000 dva tisíce
20 dvacetminulý rok =
miliardy
šesti…
3 000 000 tři miliony
200 dvě stě
10 deset
4 000 000 000 čtyři
před pěti,
významem:
3 000 tři tisíce
třicet
0 nula
miliard
000 000 čtyři miliony
sta
4
tři
slova se stejným 30
jedenáct
300
11
5 000 000 000 pět
tisíce
používat
4 000 čtyři
1 jedna*
s
40 čtyřicet
miliard
5 000 000 pět milionů
Můžete také
400 čtyři sta
12 dvanáct centurie
6 000 000 000 šest
5 000 pět tisíc
2 dvě*
miliard
50 padesát
Years,
6 000 000 šest milionů
1999
500 pět set
13 třináct
7 000 000 000 sedm
6 000 šest tisíc in
3 tři
60 šedesát
miliard
Roky, století
7 000 000 sedm milionů
2010
600 šest set
14 čtrnáct
8 000 000 000 osm
7 000 sedm tisíc in 8 000 000
1999osm milionů
4 čtyři
miliard
70 sedmdesát
sedm set
patnáct
700
9 000 000 000 devět
devět
8 000 osm tisíc from/since
5 pětKdy? When? 15
80 osmdesát
set devadesát 800 osm set
000 000 devět milionů
92010
šestnáct devatenáct
16
until
tisíc
devět
9 000
6 šest
90 devadesát
deset
devět set
as: v roce
900 devět
17 sedmnáct
in the fifties
read
century
dva tisíce
7 sedm
set devadesát
v roce 1999 read
as: v roce
in the fifteenth
18 osmnáct
devatenáct
8 osm
v roce 2010 19read
as: od roku dva tisíce deset
devatenáct
středního rodu.
9 devět
od roku 1999 read as: do roku mají formy rodu mužského, ženského a
dvě
do roku 2010 jedno a dva, dvě,
*Číslovky jeden, jedna, letech
internetová adresa
v padesátých
to stojí?
Kolik století
tři
Kolik tov stojí?
Telefonní číslo, e-mail,
pět – sto šedesát
patnáctém
sedm – tři sta osmdesát
internetová adresa
tři or dvě stě dvacet
Telefonní číslo, e-mail,
osm pět – jedna šest
dva dva sedm – tři
– cézet
– seznam – tečka
227 385 163 čtěte:
čtěte: anna – zavináč – rezervace – tečka – cézet
Telefonní číslo
anna@seznam.cz
čtěte: vévévé – tečka
E-mailová adresa
www.rezervace.cz
Dny Dny
Internetová adresa

Tschechische Grammatik

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvě miliardy
3 000 000 000 tři miliardy
4 000 000 000 čtyři miliardy
5 000 000 000 pět miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devět miliard

227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři
anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet
www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Hodiny Hodiny

Kdy? When?

Kdy? When?

900 devět set

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tři miliony
4 000 000 čtyři miliony
5 000 000 pět milionů
6 000 000 šest milionů
7 000 000 sedm milionů
8 000 000 osm milionů
9 000 000 devět milionů

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa

Dny Days

Měsíce Months

Lída Holá – Pavla Bořilová
Česká gramatika v kostce – Ukrajinská verze

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tři tisíce
4 000 čtyři tisíce
5 000 pět tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devět tisíc

*Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu.

sedm

seven fifteen.

Datum Dates
Kolikátého?

dvě stě dvacet

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

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
večer
v noci
o půlnoci

osm.

7:15

7:00

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

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

address
šedesát tři
email, internet– tři sta osmdesát pět – sto

šest tři or

Kdy? When?

At what time?

V sedm (hodin).

You can also

Telephon

Části

Hodiny Times
Kdy? When?

vá adresa

pět – jedna – cézet
– tři osm
– tečka
dva sedm
– cézet
– seznam
– zavináč rezervace – tečka
read as: dva
227 385 163 m.cz read as: anna
– tečka –
anna@sezna ce.cz read as: vévévé
of day
www.rezerva
dne Times

í číslo, e-mail,

číslo
Telefonní
adresa
E-mailová adresa
Internetová

v roce 1999
dvacet
100 sto
v roce 202010
30 třicet
200 dvě stě
od roku
1999
40 čtyřicet
300 tři sta
50 padesát
400 čtyři sta
do roku
2010
60 šedesát
500 pět set
70 sedmdesát
600 šest set
v padesátých
letech
80 osmdesát
700 sedm set
90 devadesát
v patnáctém
století800 osm set

0 nula
1 jedna*
2 dvě*
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět

000 miliarda
1 000 000
000 dvě miliardy
2 000 000
000 tři miliardy
miliardy
3 000 000
000 čtyři
4 000 000
000 pět miliard
5 000 000
miliard
000 šest
miliard
6 000 000
000 sedm
miliard
7 000 000
000 osm
miliard
8 000 000
000 devět
9 000 000

dva miliony
2 000 000
tři miliony
3 000 000
čtyři miliony
4 000 000
pět milionů
5 000 000
šest milionů
6 000 000
sedm milionů
7 000 000
osm milionů
8 000 000
devět milionů
9 000 000

1 000 tisíc
tisíce
2 000 dva
tisíce
3 000 tři tisíce
4 000 čtyři
tisíc
5 000 pět
tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedmtisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devět

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

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?
13. třináctého
14. čtrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. třicátého
31. třicátého prvního

ledna
února
března
dubna
května
června
července
srpna
září
října
listopadu
prosince

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaře
v létě
na podzim
v zimě
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?

včera
předevčírem
minulý týden
minulý měsíc
minulý rok
před rokem
před 2, 3, 4 roky
před 5, 6… lety

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

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle měsíc
tenhle rok
—
—
—

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

zítra
pozítří
příští týden
příští měsíc
příští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

včera
předevčírem
minulý týden
minulý měsíc
minulý rok
před rokem
před dvěma, třemi, čtyřmi lety
před pěti, šesti… lety

včera
předevčírem
minulý týden
minulý měsíc
minulý rok
před rokem
před 2, 3, 4 roky
před 5, 6… lety

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

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle měsíc
tenhle rok
—
—
—

zítra
pozítří
příští týden
příští měsíc
příští rok
za rok
za dva, tři, čtyři roky
za pět, šest… let

zítra
pozítří
příští týden
příští měsíc
příští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

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

Roky, století Roky, století

Roky, století Roky, století

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

zítra
pozítří
příští týden
příští měsíc
příští rok
za rok
za dva, tři, čtyři roky
za pět, šest… let

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

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

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

4 str 60 Kč vč DPH
ang cká verze
arabská verze
č nská verze
francouzská verze
ta ská verze
mongo ská verze
německá verze
po ská verze
ruská verze
španě ská verze
ukra nská verze
v etnamská verze

SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978
SBN 978

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

87481 11
7470 021
7470 020
7470 018
7470 028
87481 09
87481 58
86903 77
87481 12
87481 58
87481 07
87481 08

0
7
0
7
6
7
5
4
7
5
3
0
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ČEŠTINA EXPRES učebnice

P R Ó Z A
Č E S K Á
A D A P T O V A N Á

Pražské legendy 84 str.,
flexovazba, 1 audio CD,
225 Kč vč. DPH
ISBN 978-80-87481-51-6
Brněnské legendy 112 str.,
flexovazba, 1 audio CD,
225 Kč vč. DPH
ISBN 978-80-7470-157-3

O veliké řepě | O kohoutkovi a slepičce|
Tři prasátka | Červená Karkulka |
Hrnečku, vař! | O perníkové chaloupce |
Popelka | Sněhurka a sedm trpaslíků |
Hloupý Honza | Šípková Růženka |
Princ Bajaja | Dvanáct měsíčků
© Lída Holá 2013
Filip Tomáš – Akropolis 2013
ISBN 978-80-87481-98-1

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Adaptovala
Lída Holá

Praotec Čech | Libušino proroctví
| Libuše a Přemysl | Bivoj | Dívčí válka
| Horymír | Válka s Lučany
| Svatý Václav a Blaník | Svatopluk
a jeho synové | Král Ječmínek
© Lída Holá 2012
Filip Tomáš – Akropolis 2012
ISBN 978-80-87481-59-2

aDaPTOvaná čeSKá PRóza

Adaptovala
Lída Holá

O autorovi | U Tří lilií | Pan Ryšánek a pan Schlegl
| O měkkém srdci paní Rusky | Doktor
Kazisvět | Přivedla žebráka na
mizinu | Hastrman | O domovních
znameních
© Lída Holá 2012
Filip Tomáš – Akropolis 2012
ISBN 978-80-87481-60-8

9 788074 700545

Začátečníci
Mírně pokročilí
Středně pokročilí 1
Středně pokročilí 2
Velmi pokročilí 1
Velmi pokročilí 2

ISBN 978-80-7470-100-9

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Adaptovaly
Silvie Převrátilová
a Petra Bulejčíková

Mateřské znaménko | Absolutní argument |
Narozeniny | Kozačky vydrží všechno | Relativita
světa | Skřivan a sova | V rodinném kruhu | Košík
plný milenců | Slupněte si salát | Podzim

P R Ó Z A

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Adaptovaly
Silvie Převrátilová
a Petra Bulejčíková

Rum | Sklenička | Štědrý den
| Velikonoce | Idol | První láska
| V kuchyni | U řeky | V obchodě
| Návštěva
© S. Převrátilová a P. Bulejčíková 2014
Filip Tomáš – Akropolis 2014
ISBN 978-80-74700-54-5

P R Ó Z A

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des
molo maio doluptis eost
apis nobis arcid eiurit res
quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda
quamus qui optatur alis
doloreh entias magnihit aut
velecepra conseque plaut
lam quiae nus.
Nis arcimod ipsunt. Elis
quibus eriae derior sam
que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo
et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num
fugitiam illant ipictotatet,
optae pliquamus nemolum
et velest qui ullupta sit ut
molut ut quam inullupiet
aut omnis se natio vel mod
ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es
eatqui acia quidem dolupti
cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des
molo maio doluptis eost
apis nobis arcid eiurit res
quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda
quamus qui optatur alis
doloreh entias magnihit aut
velecepra conseque plaut
lam quiae nus.
Nis arcimod ipsunt. Elis
quibus eriae derior sam
que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo
et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num
fugitiam illant ipictotatet,
optae pliquamus nemolum
et velest qui ullupta sit ut
molut ut quam inullupiet
aut omnis se natio vel mod
ut incimagnis evelesti com
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Pavla Bořilová
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© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010
Filip Tomáš – Akropolis 2010
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Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des
molo maio doluptis eost
apis nobis arcid eiurit res
quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda
quamus qui optatur alis
doloreh entias magnihit aut
velecepra conseque plaut
lam quiae nus.
Nis arcimod ipsunt. Elis
quibus eriae derior sam
que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo
et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num
fugitiam illant ipictotatet,
optae pliquamus nemolum
et velest qui ullupta sit ut
molut ut quam inullupiet
aut omnis se natio vel mod
ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es
eatqui acia quidem dolupti
cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des
molo maio doluptis eost
apis nobis arcid eiurit res
quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda
quamus qui optatur alis
doloreh entias magnihit aut
velecepra conseque plaut
lam quiae nus.
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je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární
učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část
dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“.
Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům
Společného evropského referenčního rámce (http://www.
msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí
rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci
o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních
komunikačních situacích (např. témata Seznámení,
Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice
se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především
mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně
zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím
textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává
z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož
součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní
zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které
zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta
(zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace,
připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje
množství barevných fotografií a originálních ilustrací
včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES
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je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární
učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou
část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“
(navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice
vychází vstříc požadavkům Společného evropského
referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří
chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi
prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí
zorientovat se a reagovat v základních komunikačních
situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě,
Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí
řečových dovedností, především mluvení a poslechu.
Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student
ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných
tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky
psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní
sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami
a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny
v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,
německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky).
Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.
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Klíč ke cvičením

povídky

Povídky malostranské
Jan Neruda – Lída Holá

S. Převrátilová, P. Bulejčíková – Petr Šabach
První láska a jiné povídky
P R Ó Z A

Lexikální a gramatická cvičení ke každé povídce

Další soubor edice Adaptovaná
česká próza přináší
1 čtenářům
povídky jedné z nejznámějších
současných českých
spisovatelek (* 1955).
Vybrané texty vycházejí
z povídek a fejetonů a spojuje
je jednoduchý styl vyprávění,
sebeironie a smysl pro humor.
Autorka vypráví 10 příběhů ze
svého života, o rodině,učebnice
dětství,
lásce a mezilidských
vztazích.
1
2
Povídky doprovázejí ilustrace,
konverzační, gramatická
a lexikální cvičení zaměřená
na rozvoj všech komunikačních
dovedností – čtení i poslechu,
ale i mluvení1a2psaní.
Knihu dále doplňuje českoanglicko-německo-ruský
výběrový slovníček, klíč
ke cvičením a audio CD
s kompletní nahrávkou knihy.
Kniha je určena studentům
od úrovně B2.
ČEŠTINA
EXPRES|poslech

A1/1
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molut ut quam inullupiet
aut omnis se natio vel mod
ut incimagnis evelesti com
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je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární
učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část
dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“.
Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům
Společného evropského referenčního rámce (http://www.
msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí
rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci
o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních
komunikačních situacích (např. témata Seznámení,
Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice
se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především
mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně
zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím
textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává
z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož
součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní
zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které
zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta
(zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace,
připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje
množství barevných fotografií a originálních ilustrací
včetně oblíbených komiksů.
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Adaptovaly
Silvie Převrátilová
a Petra Bulejčíková
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| Velikonoce | Idol | První láska
| V kuchyni | U řeky | V obchodě
| Návštěva
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ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Souborem adaptovaných textů
Petra Šabacha (1951–2017)
se edice Adaptovaná česká
Halina Pawlowská
próza orientuje
naplný
současnou
Košík
milenců
českou prózu. Petr Šabach patří
v současnosti mezi nejčtenější
české autory a jeho prózy se
staly námětem několika divácky
úspěšných filmů (Šakalí léta,
Pelíšky či Pupendo). Vybraných
10 povídek vychází z knih Hovno
hoří, Šakalí léta, Babičky a Čtyři
muži na vodě. V textech, které
spojuje humorný styl vyprávění,
se objevují témata jako rodinný
život, mezilidské vztahy, odlišnost
pohledu na svět mužů a žen.
Povídky doprovázejí gramatickolexikální cvičení ke každému textu,
česko-anglicko-německo-ruský
slovníček, klíč ke cvičením a audio
CD s kompletní nahrávkou knihy.
Kniha je určena studentům od
úrovně B1.
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je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární
učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část
dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“.
Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům
Společného evropského referenčního rámce (http://www.
msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí
rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci
o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních
komunikačních situacích (např. témata Seznámení,
Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice
se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především
mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně
zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím
textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává
z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož
součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní
zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které
zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta
(zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace,
připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje
množství barevných fotografií a originálních ilustrací
včetně oblíbených komiksů.
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CD s kompletní nahrávkou textů

P R Ó Z A

Petr Šabach
První láska a jiné povídky
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step by step

Anglický, německý a ruský slovníček
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Deset povídek

Anglický, německý a ruský slovníček

Č E S K Á

P R Ó Z A

Šest Nerudových nejslavnějších povídek

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Básník, prozaik a novinář Jan
Neruda (1834–1891) patří
k nejznámějším českým autorům
Petr Šabach
19. století, a tak
není
jeho
První
láskadivu,
a jinéže
povídky
populární Povídky malostranské
vycházejí i v rámci řady Adaptované
české prózy. Nerudovo jméno nese
jedna z ulic u Pražského hradu,
kde se v domě U Dvou slunců
narodil. Jeho povídky s jemnou
ironií a psychologickou věrností
představují lidi a lidičky z pražské
Malé Strany. Díky nim máme
možnost objevovat kouzlo starého
světa, ale i nadčasové portréty
lidských charakterů. Publikace
přináší stručný autorův medailon,
6 jeho adaptovaných povídek
a krátkou informaci o domovních
znameních staré Prahy. Dále
obsahuje soubor gramatickolexikálních cvičení, česko-anglickoněmecko-ruský slovníček, klíč
ke cvičením a audio CD s kompletní
nahrávkou knihy určené studentům
od úrovně B1.
Petr Šabach
První láska
a jinépovídky
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a jeho synové | Král Ječmínek
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Adaptovala
Lída Holá

Poklad na mostě | O Bruncvíkovi
| Obraz Panny Marie na Kampě | Dům
U Zlaté studny | Staroměstský orloj |
O Golemovi | O klášteru svaté Anežky
| Čert z Emauzského kláštera
| Zvonky z Lorety | Faustův dům

Moderní
učebnice
češtiny
jako cizího
jazyka
• Řada Česky krok za krokem pro
náročné a slovanské studenty
• Řada Čeština expres pro
krátkodobé kurzy a „pro přežití“
• Výuka podle úrovní Společného
evropského referenčního rámce
• Komunikativní přístup
• Rozvoj všech jazykových
dovedností
• Přístupně vysvětlená gramatika
• Slovní zásoba v kontextu
komunikačních situací
• Motivující texty, autentický jazyk
• Nabídka lexikálních,
gramatických i fonetických
cvičení
• Jazykové školy a stálí
odběratelé významné slevy
• Český a anglický e-shop
www.eshop.czechstepbystep.cz
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První láska a jiné povídky
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Brněnské legendy

CZECH
STEP
BYSTEP

A1
A2
B1
B2
C1
C2
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Staré pověsti české a moravské
z edice Adaptovaná česká próza
představují v deseti pověstech
Jan Neruda
nejslavnější jména
a události
české
Povídky
malostranské
národní mytologie a historie:
praotce Čecha, Libuši a Přemysla,
Libušinu věštbu, Horymíra se
svým věrným koněm Šemíkem,
dívčí válku, knížete Václava, krále
Ječmínka a další. Studenti tak mají
možnost seznámit se s postavami,
ději a výroky, které tvoří základ
národního a historického
povědomí snad každého Čecha.
Svazek doprovázejí názorné
ilustrace a fotografie míst,
ke kterým se české a moravské
pověsti váží. Dále obsahuje soubor
gramaticko-lexikálních cvičení
ke každému textu, česko-anglickoněmecko-ruský slovníček a klíč
ke cvičením. Součástí svazku je
i audio CD s kompletní nahrávkou
knihy. Publikace je určena
studentům od úrovně B1.

Jan Neruda
Povídky
malostranské

P R Ó Z A

Martina Trchová

Č E S K Á

Adaptovala
Lída Holá

O veliké řepě | O kohoutkovi a slepičce
| Tři prasátka | Červená Karkulka |
Hrnečku, vař! | O perníkové chaloupce
| Popelka | Sněhurka a sedm trpaslíků |
O hloupém Honzovi | Šípková Růženka
| Princ Bajaja | Dvanáct měsíčků

CD s kompletní nahrávkou textů

Staré pověsti
české a moravské

Staré
pověsti české
a moravské

ISBN 978-80-87481-98-1

aDaPTOvaná ČeSKá PRóza

Klíč ke cvičením

Č E S K Á

Začátečníci
Mírně pokročilí
Středně pokročilí 1
Středně pokročilí 2
Velmi pokročilí 1
Velmi pokročilí 2

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě

Pohádky

A D A P T O V A N Á

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Pohádky

Č E S K Á

CD s kompletní nahrávkou textů

P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

A D A P T O V A N Á

P R Ó Z A

Klíč ke cvičením

Č E S K Á

Deset nejznámějších českých a moravských pověstí

Anglický, německý a ruský slovníček

Lexikální a gramatická cvičení ke každé pohádce

A D A P T O V A N Á

step by step

Povídky malostranské

Jan Neruda
Povídky
malostranské
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Staré pověsti české a moravské

P R Ó Z A

Pohádky z edice Adaptovaná
česká próza, určené studentům
češtiny jako cizího jazyka, přináší
Staré
pověsti
tradiční pohádky
české
i zahraniční
české
a moravské
provenience. Kratší pohádky
O veliké řepě, O kohoutkovi
a slepičce, Tři prasátka, O perníkové
chaloupce a Červená Karkulka,
i klasické příběhy, jako jsou
Popelka, Sněhurka, Šípková
Růženka, O dvanácti měsíčkách
nebo Princ Bajaja, představují
vhodnou, nenáročnou četbu
nejen pro děti, ale i pro dospělé
studenty češtiny.
Každou z 12 pohádek doprovázejí
názorné ilustrace, které přibližují
děj a podstatně napomáhají
procvičení a osvojení slovní
zásoby. Publikace obsahuje soubor
gramaticko-lexikálních cvičení,
česko-anglicko-německo-ruský
slovníček a klíč ke cvičením.
Součástí je i audio CD s kompletní
nahrávkou textů. Kniha je určena
studentům češtiny od úrovně A2.

Lída Holá

Č E S K Á

Pohádky

Dvanáct nejznámějších pohádek pro děti i dospělé

A D A P T O V A N Á

Martina Trchová

A D A P T O V A N Á

step by step

P R Ó Z A
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Č E S K Á

Pražské legendy

Každý z dvojice těchto
samostatných svazků z edice
Adaptovaná česká próza přináší
studentům 10
nejznámějších
Pohádky
legend Prahy a Brna. V Pražských
legendách se čtenáři seznámí
například s pověstí o Golemovi,
Loretě či mistru staroměstského
orloje Hanušovi. V Brněnských
legendách se zase dozví, proč
na Staré radnici v Brně visí vycpaný
krokodýl a dřevěné kolo nebo proč
se v katedrále na Petrově zvoní
poledne o hodinu dřív.
Publikaci vedle ilustrací a fotografií vždy doprovází soubor
gramatických a lexikálních cvičení
ke každému textu, česko-anglickoněmecko-ruský slovníček a klíč
ke cvičením. Součástí je i audio
CD s kompletní nahrávkou knihy.
Kniha je určena studentům češtiny
od úrovně A2.

PETR ŠABACH / SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ
/ PETRA BULEJČÍKOVÁ

JAN NERUDA / LÍDA HOLÁ
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Pohádky

Staré
pověsti české
a moravské

step by step

Lída Holá

Pražské legendy

czech

Brněnské legendy

Pohádky

Pražské legendy

LÍDA HOLÁ

LÍDA HOLÁ

A D A P T O V A N Á
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Lída Holá

LÍDA HOLÁ
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Proč se Brno jmenuje Brno? | O brněnském drakovi |
Sázka o kolo | O křivé věžičce na Staré radnici |
O neslušném mužíčkovi | O zvonění na Petrově |
O věži, kterou Brňané projedli | O kamenné panně |
O Zderadově sloupu | O strašidle z Nové radnice |
Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem
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