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Errata 

- Tyto chyby a překlepy se týkají prvního vydání i stávajících dotisků a budou opraveny v příštím dotisku. 
 
Učebnice 
 

strana/cvičení V učebnici je V učebnici má být 

35/6 ul. U zeleného lesa ul. U Zeleného lesa 

39/10 z / do Honkongu z / do Hongkongu 

48/2 ..., kteří starým autem procestovali 
celou Afriku a jižní Ameriku. 

..., kteří starým autem 
procestovali celou Afriku a Jižní 
Ameriku. 

49/9 4. Dáš mi to cédéčko o jižní 
Americe, o . . . . . . . . . jsme se 
včera bavili?

 

4. Dáš mi to cédéčko o Jižní 
Americe, o . . . . . . . . . jsme se 
včera bavili?  

54/4 První inzerát (poslední řádek): 
www.andreajonková.cz 

První inzerát (poslední řádek): 
www.andreajonkova.cz 

63/5 A tak (já) aspoň pozval na tequillu 
do mexické restaurace… 

A tak (já) aspoň pozval na 
tequilu do mexické restaurace… 

85/8 Susan: …že se tu lidi vůbec se 
neusmívají… 

Susan: …že se tu lidi vůbec 
neusmívají… 

120/3 6. Rozhodu se podle (svoje vlastní 
zkušenost). 

6. Rozhodnu se podle (svoje 
vlastní zkušenost). 

121/ tabulka Vyjadřování kvantity c) po kvantifikátorech (např. moc, 
mnoho, málo, víc, míň, spousta, 
hodně, kolik, tolik. 

c) po kvantifikátorech (např. 
moc, mnoho, málo, víc, míň, 
spousta, hodně, kolik, tolik). 

123/5 3. Liška Bystrouška (Leoš 
Janáček) . . . . . . . . . . . . . . opera. 

3. Liška Bystrouška je (Leoš 
Janáček) . . . . . . . . . . . . . . opera. 

199/7 (Stručný obsah knihy) Časem si babička si uvědomovala, 
že se její život blíží ke konci. 

Časem si babička uvědomovala, 
že se její život blíží ke konci. 

204/tabulka Spisovná a obecná 
čeština, bod C 

povídat se/popovídat si > 
kecat/pokecat si 

povídat si/popovídat si > 
kecat/pokecat si 

 
 
- Následující opravy se týkají pouze prvního vydání z roku 2009 a/nebo dotisku prvního vydání z roku 2009 
(viz tiráž v učebnici na straně 2). 
 
Učebnice 
 

strana/cvičení V učebnici je V učebnici má být 

14/2 Žije v České republice už tři roky a 
chce tady zůstat. 

Žije v České republice a chce 
tady zůstat. 

30/ tabulka Lokál singuláru kolegu/-ovi
2 

kolegovi  

31/10 číst*/přečíst* o 
povídat si/popovídat o 

číst* si/přečíst* si o 
povídat si/popovídat si o 

32/2 16. Nikdy jsem nebyla ... (Jižní 
Americe) ani ... (Asie). 

16. Nikdy jsem nebyla ... (Jižní 
Amerika) ani ... (Asie). 

38/2 Spolu s ním jede jeho francouzský 
sluha Passepartout (čti: Paspartu), 
který se česky se jmenuje 
Proklouz. 

Spolu s ním jede jeho 
francouzský sluha Passepartout 
(čti: Paspartu), který se česky 
jmenuje Proklouz. 

60/ tabulka Dativ singuláru kolegu/-ovi
2 

kolegovi 

61/8 vypravovat/vyprávět vypravovat, vyprávět 

68/4 4. Člověk tomu ani nechce věřit, 
ale jsme s manželem spolu už 
šedesát let. 

4. Člověk tomu ani nechce věřit, 
ale jsme s manželem spolu už 
padesát let. 
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69/bublina u cv. 11 -bírat/-brat, sebrat, vybrat, 
rozebrat, probrat, nabrat, přebrat  

-bírat/-brat*, sebrat*, vybrat*, 
rozebrat*, probrat*, nabrat*, 
přebrat* 

71/tabulka Nominativ plurálu Ma tyto koncovky nominativu sg. tyto koncovky nominativu pl. 

75/bublina u cv. 10 vypínat/vypnout přístroj vypínat/vypnout* přístroj 

81/1 2. Kolikátého bude pozítří? – 
Pozítří? Dneska je 15. 1., tak 
pozítří bude 16. 

2. Kolikátého bude pozítří? – 
Pozítří? Dneska je 15. 1., tak 
pozítří bude 17. 

82/7 13. ………… týdnem jsem se vrátit 
z Japonska. 

13. ………… týdnem jsem se 
vrátil z Japonska. 

84/6 ubrousek ubrousek 

90/tabulka Aspekt (vid) nejakou dobu 
od kdy 
do kdy 
sednout si, lehnout si, napít se 

nějakou dobu 
odkdy 
dokdy 
sednout* si, lehnout* si, napít* 
se 

90/3 Co lidé na fotografiích museli 
udělali předtím? 

Co lidé na fotografiích museli 
udělat předtím? 

93/11 6. Když nebudu mít víno ... vodu. 6. Když nebudu mít víno,... vodu. 

98/4 k Jaroslavovi k Milošovi 

98/5 jak daleko --- 
(Vyškrtnout - s tímto výrazem 
nelze vytvořit otázku k textu.) 

101/4 -bírat/-brát -bírat/-brat 

111/ tabulka Imperativ c) Když sloveso končí na -at, -ají 
přidáme -ej, -ejte 

c) Když sloveso končí na -at,  
-ají, přidáme -ej, -ejte 

115/8 5. ...když vás bolí žaludek  5. ...když vás bolí žaludek? 

126/ Co jste se naučil/a v lekci 12? Umím vyjádřit svůj názor na kvalitu 
uměleckého díla 

Umím vyjádřit svůj názor na 
kvalitu uměleckého díla. 

132/ tabulka Komparace adverbií když je poslední konzonant d, t,  
n, m, p, b, z, f 

když je poslední konzonant d, t, 
n, m, p, b, v, f 

137/ bublina u cv. 1 dít se* dít* se 

137/4 o slavných lidech opakuje se dvakrát 

138/1 hadicapované handicapované 

141/4 vypravovat/vyprávět o vypravovat, vyprávět o 

142/6 Mariánské lázně Mariánské Lázně 

152/5 1. Kamarád vyhrál milion korun. – 
………………….. 

1. Kamarád vyhrál milion korun. 
– ………….……..? 

163/2 odkud (druhé odkud v pořadí) pokud 

168/3 boxíky v textu jsou špatně 
označené: 1, 2, C, D, E 

boxíky v textu mají být 
označené: 1, 2, 3, 4, 5 

170/1 známé nadnárodní společnosti 
jsou (její největší klient) 

--- 
(Vyškrtnout – tato  věta se v 
textech nevyskytuje.) 

178/2 …zubní pastou Fluorou, která měla 
stejnou barvu  

…zubní pastou Fluorou, která 
měla stejnou barvu. 

195/7 V posledním roce školy se děti 
připravují na školu. 

V posledním roce školky se děti 
připravují na školu. 

203/text Dobytí severního pólu, 
řádek 26 

Opakujte po mě, děti... totiž 
opakujte po mě, kamarádi: 

Opakujte po mně, děti... totiž 
opakujte po mně, kamarádi: 

204/tabulka Spisovná a obecná 
čeština, bod C 

diminutiva deminutiva 
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Příloha a brožura Česká gramatika v kostce 2 
   

strana/cvičení V učebnici je V učebnici má být 

208/Co jste se naučil/a v učebnici 
Česky krok za krokem 2? 
(poslední odrážka) 

Umím jednoduchým způsobem 
spojovat fráze, abych popsal/a své 
zážitky a události, své sny, naděje 
a cíle. Umím stručně odůvodnit a 
vysvětlit své názory a plány. Umím 
vyprávět příběh nebo přiblížit 
obsah knihy nebo filmu a vylíčit 
své reakce. 

Umím napsat jednoduché 
souvislé texty na témata, která 
dobře znám nebo která mě 
osobně zajímají. Naučil/a jsem 
se psát osobní dopisy popisující 
zážitky a dojmy. 

214 b) prepozicí b) s prepozicí 

223/tabulka Dativ singuláru kolegu/-ovi
5 

kolegovi 

230/tabulka Lokál singuláru kolegu/-ovi
5 

kolegovi  

237, Lekce 8 81/1 1. sedmého dubna/čtvrtý  
2. patnáctého ledna/první, 
šestnáctého 

81/1 1. sedmého dubna/čtvrtý  
2. patnáctého ledna/první, 
sedmnáctého 

Česká gramatika v kostce 2, str. 1  
- v tabulce Roky. Kdy?  

před rokem 
před dvěma lety 
před třemi lety 
před čtyřmi lety 
před pěti, šesti... lety 

před rokem/za rok 
před dvěma lety/za dva roky 
před třemi lety/za tři roky 
před čtyřmi lety/za čtyři roky 
před pěti, šesti... lety/za pět, 
šest... let 

Česká gramatika v kostce 2, str. 7 
(dativ a lokál singuláru) 

kolegu/-ovi kolegovi 

Česká gramatika v kostce 2, str. 8 
(nominativ a vokál plurálu) 

turisti turisti/-é 

 
 
 
 
 
 
 


