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Čeština expres 1 (A1/1)
Czech Express 1 (level A1/1)
Tschechisch express 1 (Niveau A1/1)
Чешский язык. Экспресс 1 (уровень А1/1)

Čeština expres 2 (A1/2)
Czech Express 2 (level A1/2)
Tschechisch express 2 (Niveau A1/2)
Чешский язык. Экспресс 2 (уровень А1/2)

Česky krok za krokem 2
Czech Step by Step 2
Tschechisch Schritt für Schritt 2
Чешский шаг за шагом 2

Czech Grammar in a Nutshell
1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

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

Lída Holá | Pavla Bořilová

příloha

Lída Holá
Pavla Bořilová

AKROPOLIS

Lída Holá | Pavla Bořilová

příloha

appendix

AKROPOLIS

Czech Express 2 (level A1/2) is a reworked and expanded edition of the
EXPRES
popular textbook Czech Express 2.
Its publication forms the second part
A1/2
of a two-part basic course in “Survival
Czech”. The new form of the text
book accommodates the requirements of the Common European
Reference Framework and is intended for beginners who want to reach
the A1 language level quickly. In
seven practically focused lessons
Czech learners can learn to orient
themselves and react in basic communication situations (e.g. the topics
ČEŠTINA EXPRES
of Houses and flats, At the doctor‘s,
Visiting, Looking for work etc.). The
textbook concentrates on mastering
communication skills, mainly speaking and listening. Czech grammar is
simplified as far as possible and the
student discovers it for themselves
through texts and overview tables.
Czech Express 2 is composed of a
monolingual textbook with text
written in Czech and included a new
and revised workbook, plus a Supplement with vocabulary, grammatical
Textbook 100 pages,
tables and explanations which helps
Appendix 68 pages,
the learner to get to know Czech in
paperback, 1 CD,
their first language (published in
440 CZK incl. VAT
English, German and Russian versions,
and we are preparing versions in
ISBN 978-80-87481-26-4
other languages). The text in the text(anglická verze / English version) book is complemented by a quantity
ISBN 978-80-87481-27-1
of color photographs and original
(německá verze / deutsche Version) illustrations including the popular
ISBN 978-80-87481-28-8
cartoons. The publication includes
(ruská verze / pусская версия)
an audio CD. There is a free Teacher‘s
700 g
book on www.czechstepbystep.cz.
CZECH EXPRESS

Lída Holá
Pavla Bořilová

appendix

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

Čeština expres 1 (level A1/1) is a
reworked and expanded edition
ČEŠTINA EXPRES
of the popular coursebook Czech
Express 1. The publication forms the
A1/1
first part of a two-part elementary
course in “survival Czech”. The new
form of the coursebook aims to meet
the requirements of the Common
European reference framework and
is intended for beginners who want
to reach the language level of A1
quickly. In seven practically oriented
lessons Czech students can learn to
understand and react in basic communicative situations (e.g. the topics
of Getting to know each other, DirecČEŠTINA EXPRES
tions, My family, When to meet etc.).
The coursebook concentrates on
mastering communication skills, first
and foremost speaking and listening.
Grammar is simplified as far as possible here and the student discovers it
themself through the means of texts
and overview tables. Czech Express
1 consists of two parts, a monolingual coursebook written in Czech
forms the first part, part of which is
a new workbook. The second part
is a supplement with vocabulary,
Textbook 100 pages,
grammatical tables and explanaAppendix 68 pages,
tion in the student’s first language
paperback, 1 CD,
(published in English, German and
440 CZK incl. VAT
Russian versions, we are also preparISBN 978-80-87481-22-6
ing other languages). The texts are
(anglická verze / English version) accompanied by a quantity of colour
ISBN 978-80-87481-23-3
photographs and original illustra(německá verze / deutsche Version) tions including the popular cartoons.
ISBN 978-80-87481-24-0
The set also includes an audio CD.
(ruská verze / pусская версия) You can find a free teacher’s book on
700 g
www.czechstepbystep.cz.
CZECH EXPRESS

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

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

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

2. vydání

AKROPOLIS

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Ruská verze

ˋ̡̖̹̭̌́ ̡̛̬̥̥̯̐̌̌̌ ̡̨̨̡̨̬̯ ̛ ̨̭̦́
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VÝKLAD, UŽITÍ A TABULKY PÁDŮ
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VÝBĚROVÝ SLOVNÍČEK
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The coursebook Czech Step by Step 2
is the second volume of the popular
coursebook New Czech Step by
Step/Tschechisch Schritt fur Schritt.
It contains, in 20 units, a review
of grammatical areas which were
presented in the previous volume
and also significantly expands students’ vocabulary and deepens their
communicative competence. This
coursebook systematically develops
all four language skills: reading,
listening, speaking and writing. Introductory texts focus on interesting
topics relating to all areas of people’s
lives, while the closing section of
each unit, called Everyday Czech,
introduces daily life in the Czech Republic. After finishing the coursebook
the students will have reached level
B1 according to the official descriptions of the threshold levels - Czech
as a foreign language. All of the text,
including the explanation of grammatical features is in Czech. Included
with the book are a Czech-EnglishGerman-Russian glossary, the Czech
Grammar in a Nutshell 2 booklet and
two audio CDs. More information on
www.czechstepbystep.cz

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

ásti dne ásti dne

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

Dny Dny

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin).

Ve ētvrt na osm.

7:00

7:15

V pƽl osmé.

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

7:45

Kdy? Kdy?

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

MĢsíce MĢsíce

Kolikátého? Kolikátého?

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

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

13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

Kdy? Kdy?

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?
vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

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

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

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

Roky, století Roky, století
Kdy? Kdy?
v roce 1999 ētĢte: v roce devatenáct set devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte: v roce dva tisíce deset
od roku 1999 ētĢte: od roku devatenáct set devadesát devĢt
do roku 2010 ētĢte: do roku dva tisíce deset
v padesátých letech
v patnáctém století

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

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Ukrajinská verze

ˋ̡̖̭̽̌ ̡̛̬̥̯̐̌̌̌ ̡̨̨̡̨̬̯ ̨̪̬ ̨̨̣̦̖̐̏
ísla ísla
– Pavla BoƎilová
Lída Holá Anglická verze
–
v kostce

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

eská gramatika

Czech gramm

ar in a nutshe

ll

000 miliarda
1 000 000
000 dvĢ miliardy
2 000 000
000 tƎi miliardy
miliardy
3 000 000
000 ētyƎi
4 000 000
000 pĢt miliard
5 000 000
miliard
000 šest
miliard
6 000 000
000 sedm
miliard
7 000 000
000 osm
miliard
8 000 000
000 devĢt
9 000 000

milion
1 000 000
dva miliony
2 000 000
tƎi miliony
3 000 000
ētyƎi miliony
4 000 000
pĢt milionƽ
5 000 000
šest milionƽ
6 000 000
sedm milionƽ
7 000 000
osm milionƽ
8 000 000
devĢt milionƽ
9 000 000

1 000 tisíc
tisíce
2 000 dva
tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi
tisíc
5 000 pĢt
tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedmtisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt

100 sto
200 dvĢ stĢ
20 dvacet
300 tƎi sta
30 tƎicet
10
sta
400 ētyƎi
40 ētyƎicet
11 jedenáct
500 pĢt set
50 padesát
12 dvanáct
set
600 šest
60 šedesát
13 tƎináct
set
700 sedm
70 sedmdesát
14 ētrnáct
set
800 osm
80 osmdesát
15 patnáct
set
900 devĢt
90 devadesát
16 šestnáct
17 sedmnáct
declensions.
and neuter
feminine
18 osmnáct
of masculine,
19 devatenáct
the forms
dvĢ have

s
ísla Number deset
0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt
*The numbers

jeden, jedna,

Kolik to stojí?

Telefonn

jedno and

How much

dva, dvĢ,

e number,

Kdy? When?
At what time?
Ve ētvrt na

V sedm (hodin).

Ve tƎi ētvrtĢ

7:30
You can also

na osm.

7:45

V pƽl osmé.
use „digital“

time. E.g.

at 7:15 you

can say v

sedm patnáct

at seven

Kolikátého?

fifteen.

MĢsíce Months

v bƎeznu
února
13. tƎináctého
v dubnu
bƎezna
14. ētrnáctého
1. prvního
v kvĢtnu
dubna
15. patnáctého
2. druhého
v ēervnu
kvĢtna
16. šestnáctého o
3. tƎetího
v ēervenci
ēervna
17. sedmnáctéh
4. ētvrtého
v srpnu
ēervence
18. osmnáctého ho
5. pátého
v záƎí
srpna
19. devatenácté
6. šestého
v Ǝíjnu
záƎí
20. dvacátého
7. sedmého
v listopadu
Ǝíjna
30. tƎicátého prvního
8. osmého
v prosinci
listopadu
31. tƎicátého
9. devátého
prosince
10. desátého
(past,
11. jedenáctého
expressions
ost) Time
12. dvanáctého
the date?
st, budoucn
je? What‘s
t, pƎítomno
Kolikátého
(minulos
today
asové výrazy
—
dnes, dneska
this week
When?
—
Kdy?
týden
yesterday
this month
yesterday
tenhle/tento mĢsíc
the day before
this year
tenhle/tento rok
vēera
last week
—
tenhle/tento
pƎedevēírem
last month
—
—
minulý týden
last year
—
—
minulý mĢsíc
a year ago ago
—
minulý rok
2, 3, 4 years ago
pƎed rokem tƎemi, ētyƎmi lety
rok = letos.
5, 6… years
= loni, tenhle/tento
pƎed dvĢma,
šesti… lety
minulý rok
pƎed pĢti,
významem:
používat

Mƽžete také

slova se stejným

Roky, století

Years, centurie

svátky Seasons,

7:15

V pƽl osmé.

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

7:45

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
ētyƎi roky
za dva, tƎi, let
za pĢt, šest…

a dva, dvĢ, dvĢ mají

jedno
*íslovky jeden, jedna,

tomorrow
tomorrow
the day after
next week
next month
next year time
in a year‘s
years
in 2, 3, 4
in 5, 6... years

Kolik to stojí? Kolik

to stojí?

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Kdy? Kdy? V kolik

Kdy? Kdy?
vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:45

7:30
Mƽžete také používat

NapƎ. v 7:15 mƽžete
tzv. „digitální“ ēas.

ēíslo, e-mail, internetová

adresa
pĢt – sto šedesát

Kdy? Kdy? V kolik

je?

budoucnost) asové

Kdy? Kdy?

Mƽžete také používat

slova se stejným významem:

Roky, století Roky,

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

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
ētyƎmi lety
pƎed dvĢma, tƎemi,
lety
pƎed pĢti, šesti…

minulý rok = loni,

—
—
—
tenhle/tento rok

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi,
ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti…
lety

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

Mƽžete také používat

Tóm tҩt ngӋ pháp tiұng Séc
100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Vietnamská verze

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

dnes, dneska
—

tenhle/tento rok

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

ásti dne ásti dne

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

Dny Dny

Kdy? Kdy?

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

Lída Holá – Pavla BoƎilová
eská gramatika v kostce – Polská verze

Czeska gramatyka w piguųce
0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

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

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

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

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

7:45

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

ásti dne ásti dne

MĢsíce MĢsíce

Kolikátého? Kolikátého?

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

7:00

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

7:15
Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

7:45

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

MĢsíce MĢsíce

Kolikátého? Kolikátého?
13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

Dny Dny

Kdy? Kdy?

Ve ētvrt na osm.

V sedm (hodin).

V pƽl osmé.

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

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

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

ísla ísla

Hodiny Hodiny

Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

7:15
Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:30

pƎítomnost, budoucnost)

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

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?
Ve ētvrt na osm.

V sedm (hodin).

7:00

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

= letos.

svátky

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa

V pƽl osmé.

asové výrazy (minulost,

tenhle/tento týden
tenhle/tento mĢsíc
tenhle/tento rok
—
—
—

minulý rok = loni,

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

století

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Období, svátky Období,

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

Kdy? Kdy?

ísla ísla
20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Kdy? Kdy?

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

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

set devadesát devĢt
v roce devatenáct
v roce 1999 ētĢte:
v roce dva tisíce desetset devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte:
od roku devatenáct
od roku 1999 ētĢte:
deset
do roku dva tisíce
do roku 2010 ētĢte:
v padesátých letech
v patnáctém století

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

Kdy? Kdy?

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

pƎítomnost, budoucnost)

slova se stejným významem:

Roky, století Roky,

= letos.

Dny Dny

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

v sedm patnáct.

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

je?

Kdy? Kdy?

století

Kdy? Kdy?

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

Ǝíct v sedm patnáct

MĢsíce MĢsíce

asové výrazy (minulost,

pƎítomnost, budoucnost)

Lída Holá – Pavla
BoƎilová
v kostce – Mongolská
verze

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ
miliardy
3 000 000 000 tƎi
miliardy
4 000 000 000 ētyƎi
miliardy
5 000 000 000 pĢt
miliard
6 000 000 000 šest
miliard
7 000 000 000 sedm
miliard
8 000 000 000 osm
miliard
9 000 000 000 devĢt
miliard

Telefonní ēíslo,

Kdy? Kdy?
ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

NapƎ. v 7:15 mƽžete

13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

Kolikátého je? Kolikátého

výrazy (minulost,

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

Kdy? Kdy?

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

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

a stƎedního rodu.

ásti dne ásti dne

Ve ētvrt na osm.

7:15

Ve tƎi ētvrtĢ na osm.

7:45
tzv. „digitální“ ēas.

Kolikátého? Kolikátého?

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

mužského, ženského

internetová adresa

hodin? V kolik hodin?

V sedm (hodin).

7:00
V pƽl osmé.

7:30
Mƽžete také používat

Datum Datum

svátky

dvĢ mají formy rodu

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

e-mail, internetová
227 385 163 ētĢte:
dva dva sedm – tƎi
adresa
osm pĢt – jedna šest
anna@seznam.cz
ētĢte: anna – zavináē
tƎi or dvĢ stĢ dvacet
www.rezervace.cz
–
sedm – tƎi sta osmdesát
ētĢte: vévévé – teēka seznam – teēka – cézet
pĢt – sto šedesát
– rezervace – teēka
tƎi
– cézet

Hodiny Hodiny

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Období, svátky Období,

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

jedno a dva, dvĢ,

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

tƎi

Kdy? Kdy?
v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

̔ರ̬̥̾

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

to stojí?

Telefonní ēíslo, e-mail,

Dny Dny

MĢsíce MĢsíce

ledna
13. tƎináctého
února
14. ētrnáctého
bƎezna
15. patnáctého
dubna
16. šestnáctého
kvĢtna
17. sedmnáctého
ēervna
18. osmnáctého
ēervence
19. devatenáctého
srpna
20. dvacátého
záƎí
30. tƎicátého
Ǝíjna
31. tƎicátého prvního
listopadu
prosince

pƎítomnost,
asové výrazy (minulost,

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

eská gramatika
10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 tƎináct
14 ētrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct

*íslovky jeden, jedna,

– tƎi sta osmdesát

v sedm patnáct.

Kolikátého? Kolikátého?

Kolikátého je? Kolikátého

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

rodu.

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

Ǝíct v sedm patnáct

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

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

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

ˋ̵̖ ̵̛̣̦̜̾ ̵̱̬̦̱̜̌̌̐
ísla ísla

1 000 000 000 miliarda
miliardy
2 000 000 000 dvĢ
miliardy
3 000 000 000 tƎi
miliardy
4 000 000 000 ētyƎi
miliard
5 000 000 000 pĢt
miliard
6 000 000 000 šest
miliard
7 000 000 000 sedm
miliard
8 000 000 000 osm
miliard
9 000 000 000 devĢt

Kolik to stojí? Kolik

ženského a stƎedního

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

7:15

V pƽl osmé.

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

Roky, století Roky, století
v roce 1999 ētĢte: v roce devatenáct set devadesát devĢt
v roce 2010 ētĢte: v roce dva tisíce deset
od roku 1999 ētĢte: od roku devatenáct set devadesát devĢt
do roku 2010 ētĢte: do roku dva tisíce deset
v padesátých letech
v patnáctém století

Kdy? Kdy?

Ve ētvrt na osm.

7:00

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

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

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

ásti dne ásti dne

hodin? V kolik hodin?

V sedm (hodin).

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)

eská gramatika v

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

adresa Telefonní

Hodiny Hodiny

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

sedm
internetová
tƎi or dvĢ stĢ dvacet
osm pĢt – jedna šest
dva dva sedm – tƎi
– cézet
– seznam – teēka
227 385 163 ētĢte:
ētĢte: anna – zavináē – rezervace – teēka – cézet
anna@seznam.cz
ētĢte: vévévé – teēka
www.rezervace.cz

Telefonní ēíslo, e-mail,

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Období, svátky Období, svátky

Kolikátého je? Kolikátého je?

in 1999
in 2010
1999
from/since
until 2010
in the fifties
century
in the fifteenth

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

formy rodu mužského,

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Kdy? Kdy?

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

future)

present,

auf einen Blick

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

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

0 nula
1 jedna*
2 dvĢ*
3 tƎi
4 ētyƎi
5 pĢt
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devĢt

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

MĢsíce MĢsíce

BoƎilová
Lída Holá – Pavla
verze
kostce – NĢmecká

Tschechische Grammatik
ísla ísla

Kdy? Kdy?

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

Kolikátého? Kolikátého?

s

devĢt
set devadesát
roce devatenáctdeset
devĢt
read as: v
tisíce
v roce 1999 read as: v roce dva devatenáct set devadesát
v roce 2010 read as: od roku dva tisíce deset
od roku 1999 read as: do roku
do roku 2010 letech
v padesátých století
v patnáctém

Kdy? When?

7:00

Mƽžete také používat tzv. „digitální“ ēas. NapƎ. v 7:15 mƽžete Ǝíct v sedm patnáct v sedm patnáct.

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

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Dny Dny

Kdy? Kdy?

Ve ētvrt na osm.

V sedm (hodin).

holidays

Datum Datum

Kdy? When?

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

v lednu
v únoru

ledna

ásti dne ásti dne

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?
on Monday
on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
on Saturday
on Sunday

v pondĢlí
v úterý
ve stƎedu
ve ētvrtek
v pátek
v sobotu
v nedĢli

Kdy? When?

What day?

227 385 163 ētĢte: dva dva sedm – tƎi osm pĢt – jedna šest tƎi or dvĢ stĢ dvacet sedm – tƎi sta osmdesát pĢt – sto šedesát tƎi
anna@seznam.cz ētĢte: anna – zavináē – seznam – teēka – cézet
www.rezervace.cz ētĢte: vévévé – teēka – rezervace – teēka – cézet

Hodiny Hodiny
Kdy? When?

Období,

Datum Dates

Telefonní ēíslo
E-mailová adresa
Internetová adresa

Dny Days

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

ráno
dopoledne
v poledne
odpoledne
veēer
v noci
o pƽlnoci

osm.

7:15

7:00

1 000 000 000 miliarda
2 000 000 000 dvĢ miliardy
3 000 000 000 tƎi miliardy
4 000 000 000 ētyƎi miliardy
5 000 000 000 pĢt miliard
6 000 000 000 šest miliard
7 000 000 000 sedm miliard
8 000 000 000 osm miliard
9 000 000 000 devĢt miliard

1 000 000 milion
2 000 000 dva miliony
3 000 000 tƎi miliony
4 000 000 ētyƎi miliony
5 000 000 pĢt milionƽ
6 000 000 šest milionƽ
7 000 000 sedm milionƽ
8 000 000 osm milionƽ
9 000 000 devĢt milionƽ

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

sedm

ásti

V kolik hodin?

Kdy? When?

1 000 tisíc
2 000 dva tisíce
3 000 tƎi tisíce
4 000 ētyƎi tisíce
5 000 pĢt tisíc
6 000 šest tisíc
7 000 sedm tisíc
8 000 osm tisíc
9 000 devĢt tisíc

100 sto
200 dvĢ stĢ
300 tƎi sta
400 ētyƎi sta
500 pĢt set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devĢt set

*íslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvĢ, dvĢ mají formy rodu mužského, ženského a stƎedního rodu.

address
šedesát tƎi
email, internet– tƎi sta osmdesát pĢt – sto

Telephon
dvĢ stĢ dvacet
šest tƎi or
vá adresa
pĢt – jedna – cézet
interneto
– tƎi osm
– teēka
dva sedm
– cézet
– seznam
– zavináē rezervace – teēka
read as: dva
227 385 163 m.cz read as: anna
– teēka –
anna@sezna ce.cz read as: vévévé
of day
www.rezerva
dne Times

does it cost?

Hodiny Times

20 dvacet
30 tƎicet
40 ētyƎicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát

Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa Telefonní ēíslo, e-mail, internetová adresa

í ēíslo, e-mail,

ēíslo
Telefonní
adresa
E-mailová adresa
Internetová

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

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

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?
13. tƎináctého
14. ētrnáctého
15. patnáctého
16. šestnáctého
17. sedmnáctého
18. osmnáctého
19. devatenáctého
20. dvacátého
30. tƎicátého
31. tƎicátého prvního

ledna
února
bƎezna
dubna
kvĢtna
ēervna
ēervence
srpna
záƎí
Ǝíjna
listopadu
prosince

v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

Kdy? Kdy?
v lednu
v únoru
v bƎeznu
v dubnu
v kvĢtnu
v ēervnu
v ēervenci
v srpnu
v záƎí
v Ǝíjnu
v listopadu
v prosinci

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

na jaƎe
v létĢ
na podzim
v zimĢ
o víkendu
na dovolené
na Velikonoce
na Vánoce

Czech Grammar in a Nutshell is a
four-page guide in a slightly larger
than A4 format, printed on card
laminated on both sides. This new,
expanded version of 2010 is intended for beginners and intermediate students of Czech as a foreign
language, although more advanced
speakers might also use it to consult
occasionally.It presents a simple
overview of grammatical and lexical
features which are important for
successful everyday communication,
which is always on hand. It does not
imitate traditional mechanical
grammar rules, but adapts the
explanation to the perception and
needs of foreign language speakers
(for example, it uses colour coding
to mark grammatical declensions of
nouns, a simplified scheme to illustrate how to express direction and
location etc.) It is available in the following language versions: English,
Russian, German, Polish, Vietnamese,
Ukrainian and Mongolian.

Kolikátého je? Kolikátého je?

asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost) asové výrazy (minulost, pƎítomnost, budoucnost)
Kdy? Kdy?

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

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

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

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

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed dvĢma, tƎemi, ētyƎmi lety
pƎed pĢti, šesti… lety

vēera
pƎedevēírem
minulý týden
minulý mĢsíc
minulý rok
pƎed rokem
pƎed 2, 3, 4 roky
pƎed 5, 6… lety

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

dnes, dneska
—
tenhle týden
tenhle mĢsíc
tenhle rok
—
—
—

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za dva, tƎi, ētyƎi roky
za pĢt, šest… let

zítra
pozítƎí
pƎíští týden
pƎíští mĢsíc
pƎíští rok
za rok
za 2, 3, 4 roky
za 5, 6… let

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

Roky, století Roky, století

Roky, století Roky, století

Kdy? Kdy?

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

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

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

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

4 pages, 60 CZK incl. VAT
208 + 4 appendix pages a
84 pages + 8 pages Czech
Grammar in a Nutshell 2,
paperback, 2 audio CD,
849 CZK incl. VAT
ISBN 978-80-86903-92-7

1300 g

ISBN 978-80-87481-11-0 / English version
ISBN 978-80-87481-09-7 / Mongolian version
ISBN 80-86903-02-8 / German version
ISBN 978-80-86903-77-4 / Polish version
ISBN 978-80-87481-12-7 / Russian version
ISBN 978-80-87481-07-3 / Ukrainian version
ISBN 978-80-87481-08-0 / Vietnamese version

LÍDA HOLÁ

JAN NERUDA

ALENA NEKOVÁŘOVÁ

New Czech Step by Step
Tschechisch Schritt für Schritt

Povídky malostranské

Čeština pro život

The English version of this
publication won 1st place in
the Most Beautiful Czech
Book of 2004 competion, in
the category of Textbooks for
schools of all levels.

260 pages textbook
+ 128 pages workbook
+ 4 pages Czech Grammar
in a Nutshell + 80 min. CD,
899 CZK incl. VAT
ISBN 80-86903-35-4
(German version);
ISBN 978-80-86903-73-6

(English version)

1 300 g

Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/1

Czech for Life / Tschechisch fürs Leben
2nd edition

(textbook, workbook, Czech grammar appendix and audio CD);
English or German Version
4th edition
The New Czech Step by Step teaching programme of Czech for foreigners is intended for beginners to
intermediates. Over twenty clearly
structured units the students get to
know the basics of the Czech language. This new, completely revised
edition retains the basic principles of
the older version, such as being divided into independent combinable
sections, the system of references
and above all the colour-coded genders in the grammar, which has met
with an extraordinarily favourable
response from both students and
teachers. The textbook, which has
been completely redesigned graphically, brings many more exercises,
pictures (by Michaela Kukovičová),
photographs and texts (including short introductory texts which
assist the student in understanding
a given grammatical feature). The
titles of the units demonstrate the
practical and communicative focus
of the textbook (for example, My
Family, Directions, In the Restaurant,
Free Time, Finding your way, Communicating). Each unit comes with
six pages of exercises and activities
in the illustrated workbook and
audio CD.

ČEŠTINA EXPRES

The publication is in A5
format, 49 pages,
180 CZK incl. VAT
For cash on delivery we
charge postage according to
Czech postal tariffs and 20
Kč for packing. The price for
orders from outside the Czech
Republic is 5.5 Euros + postage
and packing.
Orders for this publication to:
Nakladatelství ASA,
Boris Hlaváček, boris@asa.cz,
subject of email: NERUDA.
ISBN 80-902895-3-3

100 g

Almost every teacher of Czech for
foreigners must, at some time, have
had to deal with the question of
what to read with students who
already speak Czech but still can’t
manage without a dictionary and
the help of a teacher. Now the first
volume of the forthcoming series
Adapted Czech Texts, which features the Malá Strana Stories by the
famous Czech author, Jan Neruda,
can come to your aid in such a
situation. This work was not chosen
by chance. Neruda is an author in
whose work we can find not only
the magic of the old world, but also
a completely timeless portrait of human characters (Arnošt Lustig wrote
recently about how enthusiastic
his young American students were
about Neruda’s writings). The publication includes a brief profile of Jan
Neruda, six of his stories adapted for
learners, and some brief information
about house signs of old Prague.
You can also find a Czech-EnglishGerman-Russian glossary and a
collection of grammatical and lexical
exercises for each text. There are
also exercises to develop students’
communication skills (before- and
after-reading activities). This publication is suitable for intermediate
students.
For more publications of this type,
see http://www.asa.cz/index.
php?page=knihy.

This publication gained 2nd
place in the Most Beautiful
Czech Book of 2006 in the
category of textbook for
schools of all levels.

More information on
www.czechforlife.cz.

264 pages, paperback,
full coloured, 2 CD,
550 CZK incl. VAT
ISBN 978-80-86903-80-4

550 g

A conversational handbook designed
for all intermediate to advanced
students of Czech. It is for students
already learning Czech who would
like to perfect their speaking and
sound like a native Czech. “Czech
for Life” presents language material
which is here to fill the long awaited
gap in the market for more advanced
students. It teaches students to speak
flawlessly about 15 topics concerning
normal situations in everyday life. The
chapters like e.g. A normal family, Eat
and Drink!, At the Doctors show that
the textbook is focused on the practical and communicative approach. At
the beginning of each chapter there
are a set of opening questions which
correspond to the topic and the following text and grammar exercises.
The questions that go with the text
check that the student understands
it and tests their ability to express
themselves individually. The subsequent page guides the students to
speaking independently and in an
appropriate way to situations which
arise. The textbook offers lots of
stimuli both for team work and for
individuals wishing to expand their
vocabulary. The listening activities
(found on 2 CD) help the student to
remember newly acquired phrases.
The authenticity of the language is
achieved by using normal spoken
language, including colloquialisms.
The textbook includes a key with the
correct answers, transcripts, a concise
overview of Czech grammar and
within each chapter there is a drilling
exercise and vocabulary with an
English and a German translation.

AKROPOLIS

Modern
textbooks
forCzech
as a foreign
language
www
www.czechstepbystep.cz
www
www.akropolis.info
www.czechonlinetutor.com
Publishing House
Akropolis – Filip Tomáš
Severozápadní IV 16/433,
141 00 Praha 41
books@akropolis.info
tel. +420 222 360 991

You can also order through the e-shop on
www.kosmas.cz – delivers worldwide!
You can get an idea of postage costs on the Czech
Post website http://kzas.cpost.cz/CleanForm.action according to the weight shown on the covers
of each textbook, you should add approx. 200-600
grams for packing. We always send packages by registered post, either as a standard parcel or in a reduced price bag for printed matter. For more than
5 items we use courier transport services directly to
you within 3 days.

For language schools and regular customer
we can provide significant discounts.
Selected overseas distributors
for English-speaking countries:
www.baylanguagebooks.co.uk
(Great Britain, supplies around the world)
www.czech-books.com
(Canada and North America)
www.amazon.com

