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Instrukce, symboly a zkratky:

Čtěte.

Doplňte.

Pište.

Označte.

Poslouchejte.

21 Číslo cvičení

Pozor:

Tahy pro leváky

Tahy pro praváky

POZOR:

Doporučené tahy pro leváky:

Tahy pro leváky a praváky:

Comenia Script® má vypracované také tahy 
pro leváky. Nejsou však závazné, ale jistým 
doporučením v případě, že se levákům neda-
ří vytvořit optimální tvary písma. Změna se 
týká především horizontálních tahů.
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Abeceda psacího písma Comenia Script®:
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Lekce 1
Písanka
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Dobrý den.

D

d

Dd 

D

d

__obrý _en.

A  O  D  T  N  B  P  R  D  P  O  M  Z  P  A  W  Q  Í  O  N  B  D  C  Y 

h d m l  p  r  w b v  p a l  k  h n t  d t  z  y x  o  l  d  s  o  p  d r  t  n a l   

Dobrý den. Odkud jste? Děkuju. Na shledanou.

Najděte a označte písmeno D.3

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.1

2

Najděte a označte písmeno d.4

Najděte a označte D nebo d v těchto výrazech.5



Lekce 1
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Ii 

Já jsem Iva Jiráková.

ID

Já jsem __va J_ráková.

I

i id

I

i

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.6

7

Najděte a označte písmeno I/Í.8

Najděte a označte písmeno i/í.9

A  I  D  T  Ú  B  Í  A  R  D  É  O  I  M  Z  P  Á  W  Q  Í  Ó  N  B  C  I 

i  a  d m l  p  r  í  b  v  é  a i  k  h í  t  a  t  z  y x  o  f  d  í  s  o  p  r  t  n á l   
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Ah_j! __dkud jsi?

Oo 

O

o

DoO

o dó

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.10

11

Najděte a označte písmeno O/Ó.12

Najděte a označte písmeno o/ó.13

Ahoj! Odkud jsi?

A  O  D  É  N  B  G  Á  R  D  P  Ó  M  Z  P  A  Ú  O  Í  G  N  F  C  L 

o á d m l  p  ó  w b v  p o l  k  é  n t  á t  z  ý x  ó  l  d  s  o  p  r  t  n a í   
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Rozumít_? – N_rozumím.

Lekce 1

10

Ee 

E

e

IEE

e De

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.14

15

Najděte a označte písmeno E/É.16

Najděte a označte písmeno e/é.17

Rozumíte? – Nerozumím.

A  U  E  T  N  B  P  U  R  D  P  É  M  Z  P  Í  W  E  Í  O  N  B  Ú  É  Y 

u á d m l  p  é  x  b  u p o l  r  e  u t  a t  z  y w e l  d  s  o  p  é  t  n a u   



Lekce 1
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Aa 

A

a

Á, rozumím. Jsem z Albánie.

Da

__, rozumím. Jsem z __lb_nie.

A

a dá

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.18

19

Najděte a označte písmeno A/Á.20

Najděte a označte písmeno a/á.21

h a d m é p r  ó  b  v  p  á l  k  h e  ú a t  z  y x  á l  d  s  o  p  r  t  n a í   

A  O  D  T  É  U  P  Á  R  D  P  G  M  Z  B  A  W  Q  Í  Ó  N  A  C  Y 
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Uu 

Děkuju.

Du

Děk_j_.

du

U

u

U

u

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.22

23

Najděte a označte písmeno U/Ú.24

Najděte a označte písmeno u/ú.25

E  U  D  T  N  B  A  Ú  R  D  P  Ó  M  Z  P  Á  K  U  Í  O  N  B  Ú  Ý 

u á d m l  p  r  é  b  u p o l  í  h  u t  a t  z  ý i  ó  f  d  s  o  ú r  t  n a u   
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Do Du Da  
Od
du

Do Du Da  
Od Ud Ad   
du da do
ad od de  ad 

P V Ž S I P D M L U Č Y A Š Z E M T S O L W R   

k  u  h  o  m y  c  v  t  i  p  r  l  e  d  s  a  w     

VAZNKSRDĚKUJU
TBDTALMROZUMÍMPAKTDRAVLEAHOJAMSTLOP YBTČAUAMTDSP

A
E
O
U
I
D

i
d
a
u
e
o

Najděte a označte vždy 3 stejné slabiky. Pak čtěte.26

Spojte/Obarvěte stejnou barvou malé a velké písmeno.27 Spojte velká a malá písmena.23

Najděte a označte D, A, E, I, O a U.28

Najděte a označte d, a, e, i, o a u.29

Čtěte. Pak pište.30

Najděte čtyři výrazy.31

O u I a d

D A o e U

E

i

Do  Ad  Du  Od  De  Da  Du  Do  Ud  De  Du  Od  Da  Od  Do  Da  De
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Dobrý den. Ahoj. – Čau.

Děkuju! – Prosím. Odkud jsi?

Promiňte, nerozumím. Á, rozumím!

Jsem ze Sýrie. Na shledanou.

Obtáhněte písmena v těchto výrazech.32



Lekce 1
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Js_m z_ Sýr__.

__h_j. – Č__. __, r_z_m_m!

Doplňte do těchto výrazů písmena D, A, Á, Ó, d, a, e, o, u a í.33

___k_d js_?___brý __n.

Pr_miňt_, n_r_z_m_m.

N_ shl_d_n__. __ěk_j_! – Pr_s_m.
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Lekce 2
Písanka
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Jak se máte? – Děkuju, dobře.

Jj 

Co je to? To je mapa. Já jsem Iva Jiráková. Nejsem studentka, jsem učitelka.

Najděte a označte J.3

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.1

Najděte a označte j.4

Najděte a označte J nebo j v těchto výrazech a větách.5

Lekce 2

17

Já

__ak se máte? – Děku_u, dobře.

je

2

J

j

J

j

A  O  D  J  N  B  F  R  T  P  O  M  Z  P  A  W  Q  J  O  N  B  D  C  J 

j  d  m l  p  r  w b v  j  a  l  k  h n t  d í  z  y j  o  l  d  s  o  p  d r  t  n a j   
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To je tabule. Tabule je vlevo.

T

t

Tt 

To není učitel, to je doktor. To je moje třída. To stojí třicet korun. 

Najděte a označte T.8

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.6

Najděte a označte t.9

Najděte a označte T nebo t v těchto výrazech a větách.10

Lekce 2

18

Ta

__o je _abule. __abule je vlevo.

T

t to

7

A  T  D  E  N  B  T  R  D  P  O  M  Z  F  A  W  T  Í  O  N  B  D  C  R 

h d m t  p  r  w b v  p a l  k  h n t  d t  z  y x  o  l  d  s  o  p  d r  t  n a l   
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Lampa/světlo je nahoře.

L

l

Ll 

Jaký máte telefon? Na shledanou. To je tabule. Stůl je vlevo. Lampa je vpravo. 

Najděte a označte L.13

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.11

Najděte a označte l.14

Najděte a označte L nebo l v těchto výrazech.15

Lekce 2

19

Lé

__ampa/svět_o je nahoře.

L

l lu

12

L  O  A  T  N  B  S  R  D  L  O  M  Z  P  A  Z  Q  Í  L  N  B  D  C  Y 

c  d m l  p  r  w b v  p a l  k  h n t  d t  z  y x  o  l  d  s  o  p  d r  t  n a í   
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To je mapa. Mapa je vpředu.

M

m

Mm 

Jak se máte? Mám se dobře. Promiňte. To je moje škola. Mapa je vpravo.

Najděte a označte M.18

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.16

Najděte a označte m.19

Najděte a označte M nebo m v těchto výrazech a větách.20

Lekce 2

20

Má

To je __apa. ___apa je vpředu.

M

m mi

17

A  O  M  T  N  B  P  R  D  L  O  W  Z  P  A  M  Q  Í  O  N  B  D  C  Y 

h d m l  p  r  i  b  w p a n k h m t  d t  z  y x  o  l  d  s  m p d r  v  n a   
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Lekce 2

21

Co je nahoře? – Nahoře je světlo.

N

n

Nn 

Nahoře je lampa. To není studentka. Nerozumím. Nevím. Na shledanou.

Najděte a označte N.23

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.21

Najděte a označte n.24

Najděte a označte N nebo n v těchto výrazech a větách.25

Lekce 2

21

Ne

Co je _ahoře? – __ahoře je světlo.

N

n nů

22

A  O  D  T  N  B  P  R  D  P  O  W  Z  P  A  N  Q  Í  O  N  B  D  C  Y 

h n m l  p  r  w b v  p a l  k  h n t  d t  z  y x  o  l  d  s  o  p  d r  t  n a l  
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Lekce 2

22

Věšák je vlevo.

V

v

Vv 

Světlo je nahoře. Věšák je vzadu. To je prodavačka? Nevím.

Najděte a označte V.28

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.26

Najděte a označte v.29

Najděte a označte V nebo v v těchto výrazech a větách.30

Lekce 2

22

Ve

__ěšák je _le_o.

V

v ví

27

V  Q  D  T  N  B  V  R  D  P  O  M  Z  P  A  W  V  Í  O  N  B  D  C  Y 

h v  m l  p  r  w b v  p a l  k  v  n t  d t  z  y x  o  l  d  s  o  p  d r  t  n v  l  
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Lekce 2

23

Lekce 2

23

Najděte a označte slabiky s T a t. Pak čtěte nahlas.31

Najděte a označte slabiky s V a v. Pak čtěte nahlas.32

Najděte a označte slabiky s J a j. Pak čtěte nahlas.33

Da  Ju  Te  La  Ma  Va  De  Ta  Jo  Le  Mu  Na  Ne  Du  To  Ve  Ji  Li  Mo
de  ta  jo  le  mu  na  mo  tu  lo  vi  ne  du  to  ve  ji  li  da  ju  te  la  ma  va 

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte M/m nebo N/n.34

1. Jak se __áte? 

4. Pro__iňte. 

6. Co je to? – __eví__.

3. To je stude__tka.

5. To je __a__ažerka.

8. To je ok__o.

m 2. __erozu__í__.

7. To je __apa.

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte E/e, I/i nebo Í/í.35

2. Odkud js__?

7. D__ky! – Pros__m.

1. tř__

4. stud__nt

6. tř__cet tř__ 

3. uč__t__lka 

5. Těš__ mě. 

8. Dobrý__ d__n!

i

Zde procvičujte písmena.36

Da  Va  Te  La  Ma  Ju  De  Ta  Jo  Ve  Mu  Na  Le  Du  To  Ve  Ji  Li  Mo Tu

Ju  Da  Te  La  Ma  Va  Je  Ta  Jo  Le  Mu  Na  Te  Du  To  Ve  Ji  Li  Mo  Ja

de  ta  jo  le  vu  na  mo  tu  lo  vi  ne  du  to  ve  ji  li  da  ju  te  la  ma  va 

de  ta  jo  le  mu  na  je  tu  lo  vi  ne  du  to  ve  ji  li  da  ju  te  la  ma  va 
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___k s_ __š?
Šp_t__.

Lekce 2

24

Co říkají? Doplňte písmena. 37

___k s_ ____?
___bř_.

___k s_ ____?
_____ __.

___k s_ __š?
F__n, v p_h__ě.

Jak se máte? Najděte 5 výrazů. 38
PVBUOFAJNSMDZNCŠPATNĚKAČRJVUJDETOLH

ZRCVPOHODĚAUVGXLDOBŘE
ČZ

Co říká? Doplňte písmena.39

___ __ ____ _ř___. __ __ __ ____ š____.
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Lekce 2

25

Kde je to? Doplňte písmena.40

Lekce 2

25

1. n_h_ř_ 2. ____ 3. _pr___

4. _____ 5. _př___ 6. _z___

Co je to? Doplňte To není, To je a písmena.41

1. __ ____ mapa.
 __ __ __b___.
To není
To je ta ule

2. __ ____ židle.
  __ __ s_ůl.

3. __ ____ podlaha.
  __ __ k_b_r__.

4. __ ____ okno.
  __ __ _br_z.

5. __ ____ zrcadlo.
  __ __ věš__.

6. __ ____ židle.
  __ __ kř_sl_.
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Písanka
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Lekce 3

27

Kde je kniha? – Kniha je tady.

K

k

Kk 

Odkud jste? Kdo je to? To je doktorka? Kde je křeslo? To je věšák.

Najděte a označte slabiky s K. Pak čtěte nahlas. 3

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.1

Najděte a označte slabiky s k. Pak čtěte nahlas. 4

Najděte a označte K a k v těchto výrazech a větách.5

27

Ko

__de je __niha? – __niha je tady.

K

k ku

2

Ny  Mi  Te  Da  Lo  Ne  Ky  No  Ta  Ka  Li  Du  Va  Ke  Ko  Da  Ju  Me  Ku

ka  no  lu  da  ke  ve  ko  na  tu  my  ky  no  du  ja  to  ku  vo  de  vi  le  ma

K
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Lekce 3

28

C

c

Cc 

Co je to? To je koberec. To je zrcátko. To je moje učebnice.

Najděte a označte slabiky s C. Pak čtěte nahlas. 8

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.6

Najděte a označte slabiky s c. Pak čtěte nahlas. 9

Najděte a označte C a c v těchto výrazech a větách.10

28

Co

__o je to? – To je učebni_e.

C

c cé

7

Ny  Mi  Te  Ca  Lo  Ne  Ky  No  Ta  Ce  Li  Du  Va  Ke  Co  Da  Ju  Me  Ku

ka  co  lu  da  ke  ve  ci  na  tu  my  ky  no  cu  ja  to  ku  vo  de  ca  le  ma

Co je to? – To je učebnice.
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Lekce 3

29

To je čaj. Čaj je dobrý.

Č

č

Čč 

Najděte a označte slabiky s Č. Pak čtěte nahlas. 13

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.11

29

Če

To je __aj. __aj je dobrý.

Č

č čí

12

Najděte a označte slabiky s č. Pak čtěte nahlas. 14

Ny  Či  Te  Ca  Lo  Ne  Ky  Mo  Ta  Ka  Li  Du  Va  Če  Ko  Ca  Ju  Me  Ču

ča  co  lu  da  ke  ve  ci  na  tu  my  ky  čo  cu  ja  to  ku  vo  de  či  le  ma

Čí je to? To jsou moje klíče. Líbí se mi ten červený gauč. Čaj stojí třicet korun. 

Najděte a označte Č a č v těchto výrazech a větách.15
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Lekce 3

30

To je propiska.

R

r

Rr 

Dobrý den! Rozumíte? Rozumím. Líbí se mi ten obraz. 

Najděte a označte slabiky s R. Pak čtěte nahlas. 18

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.16

Najděte a označte slabiky s r. Pak čtěte nahlas. 19

Najděte a označte R a r v těchto výrazech a větách.20

30

Ra

To je p_opiska.

R

r re

17

Ry  Či  Te  Na  Lo  Ce  Ky  Mo  Ra  Ka  Li  Du  Va  Če  Ko  Ca  Ju  Re  Mu

ča  ro  lu  da  ke  ve  re  na  tu  my  ky  čo  ci  ja  to  ku  vo  de  či  le  ra  je
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Lekce 3

31

To je hřeben.

Ř

ř

Řř 

To je moje třída. Dveře jsou vzadu. To červené křeslo je hezké. Dobře. 

Najděte a označte slabiky s Ř. Pak čtěte nahlas. 23

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.21

Najděte a označte slabiky s ř. Pak čtěte nahlas. 24

Najděte a označte Ř a ř v těchto výrazech a větách.25

31

Ří

To je h_eben.

Ř

ř ře

22

Či  Ři  Ta  Ne  Lo  Ce  Ky  Mo  Ra  Ka  Li  Du  Va  Ře  Ko  Ca  Ju  Re  Mu  Ji

řa  ro  ly  da  ke  ve  re  na  tu  my  ři  čo  ce  ja  to  ku  vo  de  ře  lu  ra  je
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Lekce 3

32

To jsou tužky.

Y

y

Yy 

To jsou moje knihy a sešity. Mám tři propisky. Čí jsou ty mobily?

Najděte a označte Y. Pak čtěte nahlas. 28

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.26

Najděte a označte slabiky s y. Pak čtěte nahlas. 29

Najděte a označte Y a y v těchto výrazech a větách.30

32

Yv

To jsou tužk_.

Y

y ny

27

řa  ro  ly  da  ky  ve  re  na  tu  my  ři  čo  ce  ja  ty  ku  vo  dy  ře  lu  ry  je

Y  U  D T  Ý  B  A  Ú  R  D  P  Ó  Y  Z  P  Á  K  U  Í  O  N  B  Ú  Ý  I
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Lekce 3

33

Pište. 31

33

UuŮů
můj
stůl 

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte c nebo č.32

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte y/ý nebo i/í.33

i y

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte r nebo ř.34

1. u__itelka

4. klí__

6. uklíze__ka

3. prodava__ 

5. telefonní __íslo 

8. __tyři  

č 2. dva__et 

7. __erný __aj

1. moje kn__h__

4. čt__ř__  korun__ 

6. dva seš__t__  

3. Těš__ mě.

5. To je uč__tel.

8. Dobr__ den!  

2. velk__ batoh

7. D__k__! – Pros__m.

ř1. t__ída

4. če__né k__eslo

6. Stůl je vp__edu.

3. malé z__cátko

5. mod__ý  h__eben

8. Fajn, __ozumím!

2. če__vená p__opiska

7. Ventiláto__ je  naho__e. 

Zde procvičujte písmena.35
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Lekce 3

34

Co je to? Doplňte To jsou a písmena y, e nebo a.36

34

2. __ _s__ batoh_.

1. __ _s__ sešit_.To j ou y

3. __ _s__ hřeben_.

4. __ _s__ propisk_.

5. __ _s__ knih_.

6. __ _s__ tašk_.

7. __ _s__ klíč_.

8. __ _s__ pouzdr_.
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________
_________

Lekce 3

35

Čí je to? Doplňte věty.37

35

1. Čí je ten mobil?
 To je můj mobil.

2. ____________ káva?
 ____________ káva.

3. ___________ sešit?
 ___________ sešit.

4. ____________ pouzdro?
 ____________ pouzdro.

5. ___________ kniha?
 ___________ kniha.

6. ____________ počítač?
 ____________ počítač.

7. ___________ propiska?
 ___________ propiska.

8. ____________ zrcátko?
 ____________ zrcátko.

9. ___________ čaj?
 ___________ čaj.

10. ___________ kabelka?
 ____________ kabelka.
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Lekce 3

36

Co říkají? Doplňte. 38

36

2. Mám b____h.

4. Mám __š__.

6. Mám p__p_s__.

8. Mám ___h_.

10. Mám __ž__.

1. Mám ___.čaj

3. Mám __b__.

5. Mám _______.

7. Mám s_š__.

9. Mám ____.

POZOR:

To je taška.
Mám tašku.



 
37
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Lekce 4
Písanka
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Lekce 4

38

Pivo je alkoholický nápoj.

P

p

Pp 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.1

Promiňte, nerozumím. To je pan doktor. To je paní učitelka. Máš peníze? 
Mapa je vpravo. V pohodě.

Najděte a označte P a p v těchto větách.3

38

Pa

__ivo je alkoholický ná__oj.

P

p pe

2

Pište. Doplňte P a p. Pak čtěte nahlas.4

1. To je __ečivo. 
2. To je můj __okoj.
3. To jsou __árky. 

4. Ten __očítač je můj.
5. Ta __ro__iska je moje.
6. Ta lam__a je modrá.
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Lekce 4

39

Bonbony jsou dobré.

B

b

Bb 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.5

39

Bo

__on_ony jsou do_ré.

B

b bu

6

Pište. Doplňte B a b. Pak čtěte nahlas.8

1. To je můj mo__il.
2. To je moje ka__elka.
3. __rambory jsou dobré.

4. To je uče__nice.
5. To jsou velké ry__y.
6. __on__ony jsou malé.

Dobrý den! Tabule je vpředu. Jak se máš? – Dobře. To jsou obrazy. 
Líbí se mi ten béžový koberec. Batoh je velký. 

Najděte a označte B a b v těchto větách.7
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Lekce 4

40

To jsou housky. Housky jsou dobré.

H

h

Hh 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.9

40

Hy

To jsou __ousky. __ousky jsou dobré.

H

h há

10

Pište. Doplňte H a h. Pak čtěte nahlas.12

1. Mám __nědý bato__. 
2. Čí je ten __řeben?
3. Mám __ousku a salám.

4. __ousky stojí 15 korun.
5. To jsou nealko__olické nápoje.
6. Mám tři kni__y.

Ahoj! Podlaha je dole. Okno je nahoře. Houska je dobrá. Ten hřeben je tvůj? 
Čí je ta kniha?

Najděte a označte H a h v těchto větách.11
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Lekce 4

41

To je chleba. Chleba je dobrý.

Ch

ch

Chch 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.13

41

Che

To je ___leba. ___leba je dobrý.

Ch

ch chy

14

Ten chleba je dobrý. Poslouchej. Poslouchejte. Chleba stojí 40 korun.

Najděte a označte Ch a ch v těchto větách.17

Najděte a označte Ch. 15

Najděte a označte ch. 16

A  Ch  D  T  N  B  P  R  Ch  P  O  M  Z  P  A  W  Q  Í  Ch  N  B  D  C 

ch d m l  p  r  c  b  v  p  a l  k  h ch t  d t  z  y x  o  ch d s  c  p  d r  t  ch   
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Lekce 4

42

To je sýr. Sýr je dobrý.

S

s

Ss 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.18

Světlo je vpravo. Sešit je modrý. To máslo není dobré. Ty sušenky jsou dobré. 
Skříň a stůl jsou vpravo.

Najděte a označte S a s v těchto větách.20

42

Su

To je __ýr. __ýr je dobrý.

S

s so

19

Pište. Doplňte S a s. Pak čtěte nahlas.21

1. To je moje propi__ka. 
2. Pro__ím tři hou__ky.
3. To je __tudentka? 

4. __ýr __tojí 56 korun.
5. Mám pět __et korun.
6. Co __tojí de__et korun?



© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

Lekce 4

43

To je šunka. Šunka je dobrá.

Š

š

Šš 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.22

43

Šá

To je _unka. __unka je dobrá.

Š

š še

23

Pište. Doplňte Š a š. Pak čtěte nahlas.25

1. Va__e __kola je daleko. 
2. Má__ můj se__it?
3. Vě__ák je vpravo. 

4. Máte __est korun?
5. Líbí se mi __edý koberec.
6. __unka stojí __edesát korun.

Těší mě. Jak se máš? To jsou moje sešity. Káva stojí šedesát korun. 
Líbí se mi šedý věšák. Šedá lampa tady není.

Najděte a označte Š a š v těchto větách.24
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Lekce 4

44

To je zelenina. Zelenina je dobrá.

Z

z

Zz 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.26

Pozor! Zahněte doprava. Stůl je vzadu. Zrcátko je malé, zrcadlo je velké.
Čí je to pouzdro na brýle? Kde je televize?

Najděte a označte Z a z v těchto větách.28

44

Zi

To je __elenina. __elenina je dobrá.

Z

z zu

27

Pište. Doplňte Z a z. Pak čtěte nahlas.29

1. Á, ro__umím! 
2. To je uklí__ečka.
3. Tašky jsou v__adu. 

4. __rcadlo je vpředu.
5. To je he__ká kabelka!
6. Líbí se mi __elená barva.

POZOR:

hezký [heský]
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Lekce 4

45

To je džus.

Ž

ž

Žž 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.30

45

Že

To je d_us.

Ž

ž ží

31

Ten džus je dobrý! Židle je vpředu. Líbí se mi to žluté křeslo.

Najděte a označte Ž a ž v těchto větách.32

Pište. Doplňte Ž a ž. Pak čtěte nahlas.33

1. To je moje __idle! 
2. Líbí se mi oran__vá.
3. Koberec je bé__ový.
4. To je tvoje peně__enka?

5. Mám rů__ovou tu__ku. 
6. Jan a Jana jsou mu__  a __ena.
7. Kdo je ta __ena? To je učitelka?
8. __idle jsou vzadu?

POZOR:

tužka [tuška]
muž [muš]
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Lekce 4

4646

Najděte a označte slabiky s H a h. Pak čtěte nahlas.34

Najděte a označte slabiky s Ch a ch. Pak čtěte nahlas.35

Ju  Ha  Ta  Le  Ma  Va  He  Ta  Do  Le  Vu  Na  Te  Lu  To  Ve  Ji  He  Mo

chu  na  de  ta  ho  le  jo  tu  he  vi  che  ha  to  ve  lo  da  hu  te  cha  ja  va 

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte p nebo b.36

1. ry__y 

4. __ečivo

6. __ivo

3. __rodavačka

5. chle__a 

8. __árky 

b 2. ko__erec

7. __rýle 

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte s nebo z.37

1. __alát 

4. u__eniny

6. __elenina

3. má__lo

5. tě__toviny

8. pou__dro na brýle

s 2. __rcátko

7. ma__o 

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte š nebo ž.38

1. se__it 

4. d__us

6. su__enky

3. __unka

5. peně__enka 

8. __edesát 

š 2. __idle 

7. ta__ka

Doplňte slova z tabulky.39

1. Odkud ________? 
2. Nejím __________ a nepiju__________.
3. To je__________ počítač.
4. Ta šunka je moc __________ .
5. To je__________ taška.

dobrá

moje

jste

kávu

můj

maso

jste

Ju  Che  Ta  Le  Ma  Va  He  Ta  Cho  Le  Du  Na  Ne  Lu  To  Ve  Ji  He  Chu

ho  le  jo  tu  me  vi  che  ha  na  de  la  to  ve  lo  da  hu  te  he  ji  ve  do
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Lekce 4

4747

Jaké to je? Doplňte, co je to, a slova dobrý/dobrá/dobré.40

1. Ten _____ je _____.

2. Ta ______ je _____.

3. Ten ___ je _____.

4. To _____ je _____.

5. Ten ____ je _____.

6. Ten _____ je _____.

7. Ta ____ je _____.

8. Ten _____ je _____.

9. To ______ je _____.

10. To _____ je _____.

dobrýbanán
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lekce 4

4848

Co má nebo nemá rád/a? Co jí nebo nejí, pije nebo nepije? 41

1. ____________ ovoce.
 ____________ kávu.

2. ____________ ryby.
 ____________ uzeniny.

3. ____________ kolu.
 ____________ čokoládu.

4. ____________ zeleninu.
 ____________ maso.

5. ____________ čaj.
 ____________ alkohol.

6. ____________ knedlíky.
 ____________ těstoviny.

7. ____________ víno.
 ____________ sladkosti.

8. ____________ sýry.
 ____________ mléko.

Má rád
Nepije
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Lekce 4

49

Doplňte podle sebe.42

49

Mám rád/ráda _____________________________
Nemám rád/ráda __________________________
Jím _______________________________________
Nejím _____________________________________
Piju ________________________________________
Nepiju _____________________________________

Najděte 8 názvů potravin. 43

Co nekupujete, když chcete dělat… ? Pište.44

1. Když chci dělat pizzu, ______________________________________
(mouku, salám, cukr, sýr, olivy)

2. Když chci dělat guláš, ______________________________________
(olej, olivy, maso, cibuli, knedlík)

3. Když chci dělat palačinky, __________________________________
(mouku, mléko, salám, vejce, olej)

4. Když chci dělat dort, _______________________________________
(mouku, cukr, vejce, máslo, maso, ovoce)

5. Když chci dělat zeleninový salát, _____________________________
(salát, rajčata, olivy, okurku, sýr, mouku)

nekupuju cukr.

ADČMOUKAZNVGPSCUKRŠK
A

BM
Á

SLO
Y
Z
PA

LAČINKYFČJGULÁŠPE
CBT
KN

ED

LÍK
YMRUSP IZZABLH

O
LEJ



 
50
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Lekce 5
Písanka
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Lekce 5

51

1 Procvičujte písmena s čárkami a ů s kroužkem. 

51

aá
eé
ií
yý
oó
uúů 
2 Doplňte správné písmeno s čárkou nebo ů s kroužkem. 

1. k__va
2. ml__ko
3. br__le
4. rohl__k
5. sal__t 
6. gul__š

7. st__l
8. knedl__ky 
9. poč__tač 
10. sal__m
11. čokol__da
12. s__r

13. zrc__tko
14. pen__ze
15. telefonn__ č__slo
16. dobr__ sušenky
17. m__j mobil
18. dobr__ den

á

3 Procvičujte písmena c a č.  

cč
ča   če   či   čo   ču 
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Lekce 5

5252

5 Doplňte c nebo č. 

1. __aj
2. pe__ivo
3. __ukr 
4. restaura__e

5. ovo__e
6. u__ebni__e
7. __ibule
8. klí__

9. po__íta__ 
10. vej__e
11. __okoláda
12. raj__ata

č

6 Procvičujte písmena s a š.  

sš
ša   še   ši   šo   šu 
7 Doplňte s nebo š. 

1. __e__ity
2. __unka
3. ta__ka 
4. má__lo

5. __alám
6. __kola
7. tě__toviny
8. ko__metika

9. __u__enky
10. ma__o
11. __alát
12. gulá__

s š

8 Procvičujte písmena z a ž.  

zž
ža   že   ži   žo   žu 
9 Doplňte z nebo ž. 

1. d__us
2. __idle
3. __rcátko 
4. __elenina

5. peně__enka
6. u__eniny
7. tu__ka
8. __elí

ž
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Lekce 5

5353

10 Procvičujte písmena r a ř.  

rř
řa   ře   ři   řo   řu 
11 Doplňte r nebo ř. 

1. b__ýle
2. kobe__ec
3. k__eslo
4. čty__i

5. naho__e
6. pá__ek
7. t__ída
8. p__opiska

r 9. t__icet
10. dob__e
11. __ohlík
12. vp__avo

Doplňte písmeno ň. Pak čtěte nahlas. 13

Promi_! 
Omlouvám se.

Promi_te, 
že jdu pozdě!

12 Procvičujte písmeno n a ň.  

nň
Promiňte. 
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Lekce 5

54

14 Jaké obchody a podniky jsou ve městě? Doplňte křížovku.

54

9

1 2 3 6

Dolů:

Rovně:

4 5 7 8

Rovně:
4. trafika
5. elektro
7. cukrárna
8. knihkupectví
9. restaurace

Dolů:
1. drogerie
2. lékárna
3. papírnictví
6. květinářství

8

65

1

2

3

7

4

D

K

P
L

T

C

K

9R

E
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A. _________________ taxík__ __. 
B. _________________ vlak__ __. 
C. _________________ aut__ __.  
D. _________________ autobus__ __. 
E._________________ metr__ __.
F. _________________ tramvaj__ .

5. Na křižovatce zahněte rovně / doleva.

Lekce 5

55

Rozumíte, když hledáte cestu? Označte, co je správně. 15

55

1. Musíte jít doprava/rovně. 2. Musíte jít zpátky/doleva.

3. Zahněte doprava/doleva. 4. Zahněte doleva/doprava.

16 Co je to? Doplňte ke správným obrázkům.
• autobus    • jít (pěšky)    • vlak    • taxík    • metro    • tramvaj     

1. ________________metro 2. ________________ 3. ________________

4. ________________ 5. ________________ 6. ________________

Jak musíte jet? Doplňte podle modelu a spojte. Pak čtěte nahlas.17

1. auto
2. autobus
3. metro
4. tramvaj
5. taxík
6. vlak

Musíte jet em
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Lekce 5

56

Doplňte ke správným obrázkům. Pište malými písmeny podle modelu.18

56

1. ________________otevřeno 2. ________________ 3. ________________

4. ________________ 5. ________________ 6. ________________

• OTEVŘENO  • INFORMACE  • PARKOVIŠTĚ  • NEMOCNICE
• POZOR, ELEKTŘINA  • WC/TOALETA  • DISKRÉTNÍ ZÓNA
• NEKOUŘIT  • VCHOD  • PŘECHOD  • VÝCHOD  • ZAVŘENO

7. ________________ 8. ________________ 9. ________________

10. ________________ 11. ________________ 12. ________________
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Lekce 5

57

Co stojí…? Doplňte. 19

57

1. Co stojí třicet korun? – ____________________________________ 
2. Co stojí padesát šest korun? – _______________________________ 
3. Co stojí čtyři sta osmdesát korun? – ___________________________
4. Co stojí tři sta sedmdesát čtyři korun?  – _______________________
5. Co stojí čtyřicet pět korun? – _______________________________
6. Co stojí osm tisíc dvě stě devadesát korun? – ____________________
7. Co stojí devět set třicet pět korun? – _________________________
8. Co stojí sto šedesát sedm korun? – ___________________________

30,- Kč

1 290,- Kč

935,- Kč

480,- Kč 74,- Kč

45,- Kč

Co kde kupujete? Pište podle fotografií. Můžete doplnit podle sebe, co kde kupujete vy.20

1. V lékárně kupuju  _______________________________________

2. V elektru kupuju  _______________________________________

3. V supermarketu kupuju  __________________________________

?

?

?

Lístek na tramvaj.

167,- Kč

56,- Kč
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Lekce 6
Písanka
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To jsou Yusuf a Fatima.

Lekce 6

59

Ff 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.1

To jsou fotografie. To jsou Filip, František, Felix, Felicia, Friderika a Josef.

Najděte a označte F a f v následujících jménech a větách. 3

59

Fa

To jsou Yusu_ a __atima.

F

f fé

2

F, nebo f? Doplňte.4

__rantiška Adol__ __ilip __iona Rudol__

F

f
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Lekce 6

60

To jsou Gustav a Regina.

Gg 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.5

To je fotografie. To jsou hygienické potřeby. To jsou Augustin a Margarita.

Najděte a označte G a g v následujících jménech a větách. 7

60

Ge

To jsou __ustav a Re_ina.

G

g go

6

G, nebo g? Doplňte.8

Ol__a __ita Wolf__an__ __isela __abriel

g

G
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Lekce 6

61

To jsou Wanda a Jadwiga.

W

w

Ww 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.9

To jsou Waldemar, Walter, Wolfgang, Wanda a Jadwiga. 

Najděte a označte W a w v následujících jménech. 11

61

Wi

To jsou __anda a Jad__iga.

W

w wa

10

W, nebo w? Doplňte.12

Wolf__an__ __illiam Jad__iga
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Lekce 6

62

To jsou Max a Xenie.

X

x

Xx 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.13

To jsou Xaver, Axel, Felix, Maxmilián, Alex a Alexandra.

Najděte a označte X a x v následujících jménech. 15

62

Xe

To jsou Ma_ a __enie.

X

x xa

14

Doplňte písmeno x.16

bo__er fi__lu__ ta__i mi__ér
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Lekce 6

63

To jsou Quido a Quentin.

Q

q

Qq 

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.17

To jsou Quido a Quentin.

Najděte a označte Q v následujících jménech.19

63

QR

To jsou __uido a __uentin.

Q

q qu

18

Doplňte Q nebo q.20

__R kód a__uaparkI__
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1. Je ______________

4. Je ______________

Lekce 6

64

Jak se mají? Jakou mají náladu? Doplňte, co říkají. Pět výrazů nebudete potřebovat.
• unavený   • ospalá   • nemocná   • veselý   • smutná   • unavená   • rozčilený 
• ospalý   • překvapený   • rozčilená   • překvapená   • smutný   • nemocný   • veselý

21

64

ospalá. 2. Je ______________ 3. Je ______________

5. Je ______________ 6. Je ______________

7. Je ______________ 8. Je ______________ 9. Je ______________

Jaké části těla znáte? Pište je správně.22

1. __________________ko o

4. __________________ra me no

3. __________________ka ru

2. __________________by zu

5. __________________va hla

6. __________________cho u

7. __________________ko ne lo

8. __________________sa pu

oko
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Lekce 6

65

Co je to? Doplňte.23

65

Doplňte. Co vás dneska bolí/nebolí?24

Bolí mě ____________________________________
Nebolí mě _________________________________

h____

p___usa
u___

o__

n__

r_____

k_____

n___

b_____

k__

r___

z___

z___

POZOR:

Bolí mě všechno.
Nebolí mě nic. 

Najděte 10 slov.25

ASNOHAŠ IV RUKAGSZ
UBYFRMOČIHVBŘ ICHOXEZ

ÁDAYCKRKŠPUSAB INOSŘHLAVA
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Lekce 6

66

Jaký mají problém? 26

66

Bolí ho ____________________________________
Nebolí ho _________________________________

koleno,

Bolí ji _____________________________________
Nebolí ji ___________________________________

hlava,

POZOR:

Bolí mě u srdce.
Bolí mě v krku.
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Lekce 6

67

Co říkají? Doplňte k fotografiím. 
• Ukradli mi auto.   • Pomoc! Hoří!   • Bolí ho u srdce.   • Ten muž je agresivní.

27

67

1. __________________________ 2. _________________________

3. __________________________ 4. _________________________

1. Když hoří, potřebuju hasiče / policii / doktora.
2. Když mi ukradli auto, potřebuju hasiče / policii / doktora.
3. Když jsem nemocný/á, potřebuju hasiče / policii / doktora.
4. Když je někdo agresivní, potřebuju hasiče / policii / doktora.

Označte, co je správně.28

Představte si, že voláte na krizovou linku 112. Doplňte informace o vás.29

Operátorka: Krizová linka 112, prosím.

Vy:________________________________________ Potřebuju _____________________. 

Operátorka: Jak se jmenujete?

Vy:_____________________________________________________________________ 

Operátorka: Jak se to píše?

Vy:_____________________________________________________________________ 

Operátorka: Kde bydlíte?

Vy:_____________________________________________________________________ 

Operátorka: A jaké patro?

Vy:_____________________________________________________________________ 

Operátorka: Dobře, posílám tam _______________________________________________.
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Lekce 6

68

Přepište nápisy, které vidíte v nemocnici nebo na poliklinice.30

68

__________________pohotovost __________________ __________________

POHOTOVOST RENTGEN LABORATOŘ

__________________ __________________ __________________

OPERAČNÍ SÁL VCHOD LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Čtěte, co říká doktor nebo sestra. Doplňte, jak reaguje pacient/pacientka.31

1. Máte zdravotní pojištění?
_________________________________
_________________________________
Ano, mám zdravotní pojištění.
Ne, nemám

2. Máte teplotu?
_________________________________
_________________________________
Ano, mám
Ne, 

5. Máte alergii? Na co?
_________________________________
_________________________________

3. Bolí vás u srdce?
_________________________________
_________________________________
4. Bolí vás břicho?
_________________________________
_________________________________

PROCHÁZKA

EMANUEL

30/05/1989

82117230567391429

8905307325
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Lekce 6

6969

Co říká doktor/ka nebo pacient/ka? Spojte části vět. 33

A. na penicilin.
B. jmenujete?
C. špatně. 
D. antibiotika?
E. laboratoř.
F. břicho.
G. teplotu 39,3.
H. zdravotní pojištění.

1. Jak se
2. Nemám 
3. Mám 
4. Je mi
5. Bolí mě
6. Mám alergii
7. Musím brát
8. Nevím, kde je 

6. Je vám špatně?
___________________________________
___________________________________
7. Víte, kde je lékárna?
___________________________________
___________________________________
8. Víte, kde je rentgen?
___________________________________
___________________________________

1. Dětský lékař nebo dětská lékařka __________________________

2. Oční lékař nebo lékařka _________________________________

3. Ušní lékař nebo lékařka _________________________________

4. Zubní lékař nebo lékařka ________________________________

5. Praktický lékař nebo praktická lékařka ______________________

6. Gynekolog nebo gynekoložka _____________________________

7. Chirurg (lékař nebo lékařka) ______________________________

Doplňte, co kdo léčí.32

léčí děti.
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Lekce 7
Písanka
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Lekce 7

71

Česká abeceda. Pište všechna písmena. 1

71

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Chch
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm

Áá

Čč
Ďď
Éé

Íí

Ěě
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Lekce 7

7272

Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
?!

Ňň
Óó

Řř
Šš
Ťť
Úú

Ýý
Žž
@

Ůů
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Lekce 7

7373

Najděte a označte slabiky dě a tě. Pak čtěte nahlas. 2

3

dě  ro  ly  di  ke  tě  re  na  ti  my  dě  čo  ve  ně  tě  ku  vo  di  ně  lu  ra  ti

4

Najděte a označte slabiky ně a mě. Pak čtěte nahlas. 

ro  ně  lu  ti  mě  ka  re  ne  ti  me  ně  če  vě  ně  ti  ky  mě  di  ny  bě  ři  mi

Najděte a označte slabiky bě a pě. Pak čtěte nahlas. 

pe  ra  bě  dě  ku  tě  pě  ně  če  mě  dě  ni  ve  bě  tě  ku  pě  di  ně  mě  ra 

Vyberte slabiku dě, tě, nebo ně. Pak pište správně a čtěte nahlas. 5

1. Mám ráda dě / tě / ně stoviny ______________________________

2. Dě / Tě / Ně kuju! – Prosím.  _______________________________

3. Mám tři dě / tě / ně ti. ____________________________________

4. Je mi špat dě / tě / ně. ____________________________________

5. Lékař léčí dě / tě / ně lo. __________________________________

6. V ne dě / tě / ně li je zavřeno. ______________________________

7. Kde máte bydliš dě / tě / ně ? _______________________________

8. To je moje pe dě / tě / ně ženka. ____________________________

_______________________________________________________

9. Chirurg léčí zra dě / tě / ně ní. _____________________________

_______________________________________________________

10. Máte zdravotní pojiš dě / tě / ně ní? ________________________

_______________________________________________________

11. Úřad má otevřeno v pon dě / tě / ně lí. ______________________

_______________________________________________________

12. Já jsem Ahmad Barmak. Dě / Tě / Ně ší mě! ____________________

_______________________________________________________

Mám ráda těstoviny.

PROCHÁZKA

EMANUEL

30/05/1989

82117230567391429

8905307325
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Lekce 7

7474

Vyberte slabiku pě, vě nebo mě. Pak pište vpravo správně a čtěte nahlas.6

1. pě / vě / mě sto ___________________________

2. de pě / vě / mě t  __________________________

4. k pě / vě / mě tiny _________________________

5. za pě / vě / mě stnání ______________________

6. pě / vě / mě síc ____________________________

3. pě / vě / mě stský úřad ___________________________________

7. Lékař léčí dos pě / vě / mě lé. ______________________________

město

Najděte a označte slabiky Di/di, Ti/ti a Ni/ni.   7

HAreTiK S B k e jUN iDTa lMd iZUMÍ t i p aKTN i av l eA
HOd imSTiop B N I č ovODim t i B E LN

I c j

Tvořte slova se slabikami di/dí, ti/tí, ni/ní. Pak čtěte nahlas.8

1. ______________________ni ce

4. ______________________če ro di

3. __________________________síc ti

2. _________________________kdy ni

5. __________________________ky dí

6. _________________________ha kni

7. ______________________ze pe ní

vesniceves

8. ____________________ti kos slad

9. ______________________ny ti kvě

10. __________________le ze na

11. __________________čeb ce ni

ni

u

POZOR:

antibiotika  [antybiotyka]
kosmetika [kosmetyka]
praktický lékař [praktycký]
hygienické potřeby [hygijenycké] potřeby
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Lekce 7

7575

y
Doplňte i nebo y. Pak čtěte nahlas. Pozor na výslovnost slabik di, ti a ni.9

1. T__ lamp__ jsou hezké.
2. Věšák__ jsou vpravo.
3. Máš dobrou uč__telku?
4. Nep__ju pivo.
5. Ten dort stojí čt__ř__ sta korun.
6. Bolí vás to tad__?
7. Máš ráda uzen__n__?
8.  Jaké máte b__dl__ště? 
9. Potřebuju dva sešit__ a tř__ propisk__.
10. Kol__k vám je? – Je m__ čt__ř__cet.
13. Nemáme učebn__ce.
14. Máš rád r__b__?
15. Mám ráda čokoládu a bonbon__.
16. Kde jsou moje kn__h__?
17. Narod__l jsem se 20. března 2002.
18. Mám tř__ dět__.
19. N__kdy nekupuju nov__n__ .
20. Máte zkoušku z češt__n__?

POZOR, často je:

h, ch, k, r, g + y/ý (ale: kino)
ž, š, č, ř, c, j + i/í

Doplňte í nebo ý. Pak čtěte nahlas. Pozor na výslovnost slabiky dí, tí a ní.10

1. Kde bydl__te?
2. Moje matka je zdravotn__ sestra.
3. Pros__m vás, kde je pap__rnictv__?
4. Jak__ je ten dort? Dobr__?
5. Jsem ospal__ a unaven__ .
6. Ten s__r nen__ dobr__ .
7. Nej__m maso a nepiju kávu.
8. L__b__ se mi ten zelen__ koberec.

y

í
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Lekce 7

7676

9. V ponděl__ mus__m j__t do banky.
10. Pijete vodu, nebo v__no?
11. Jste ženat__, nebo svobodn__?
12. Kl__č je tady, ale kde je poč__tač?
13. Nev__š, kde mám br__le?
14. V úter__ je otevřeno.
15. V__chod je tam bl__zko.
16. Kolik stoj__ tři chleb__čky?
17. V__m, kde je městsk__ úřad. 
18. Máte doklad o ubytován__?
19. V__te, kdy jsou úředn__ hod__ny?
20. Mus__me j__t na finančn__ úřad.
21. Zubn__ lékař léč__ zuby.
22. Máte zdravotn__ pojištěn__?
23. Nemám pen__ze.
24. Pros__m, máte očn__ kapky?

Doplňte C, c, Č, č, S, s, nebo Š, š. Pak čtěte nahlas.11

1. Jaké máte bydli__tě?
2. Neví__, jak se jmenuje ta ve__ni__e?
3. Máte zdravotní poji__tění?
4. Marie a Josef j__ou __e__i.
5. __u__enky jsou moc dobré.
6. __o  vá__ bolí? 
7. Dělám zkou__ku z __e__tiny A2.
8. Jaké máte telefonní __íslo?
9.  V lékárně kupuju nápla__ti.
10. __í je ten po__íta__?
11. Ten __alám je dobrý.

š
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Lekce 7

7777

12. Bolí vá__ o__i?
13. Pro__ím dvakrát pala__inky.
14. Líbí se mi ta __edá ta__ka.
15. Máte rád pomeran__ový džu__?
16. To jsou va__e klí__e?
17. Máme pra__ku, ale nemáme žehli__ku.
18. Jím __ýry, ale nejím má__lo.
19. Mám vysoko__kolské vzdělání, jsem u__itel.
20. J__em roz__ilený a mám __patnou náladu.
21. Pro__ím vás, kde je po__ta?
22. U__ní lékař lé__í no__, u__i a krk.
23. Je mi __tyři__et pět let.
22. Mluvíte __e__ky?

Doplňte B, b nebo P, p. Pak čtěte nahlas.13

1. Líbí se mi ta červená __eněženka.
2. __otře__uju __ro__isku ne__o tužku.
3. Máš rád ci__uli?
4. Chceš __izzu, nebo __alačinky?
5. __anka je __lízko.  
6. Čí je ten  __atoh a ta __eněženka?
7. __olí tě __řicho?
8. __rosím vás, __otře__uju doktora.
9. To je do__rá uče__nice.
10. Máte doklad o u__ytování?
11. Musíte jít rovně a __ak do__rava.
12. Kde je moje __ouzdro na __rýle?

p
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Doplňte R, r nebo L, l. Pak čtěte nahlas.14

1. Ta če__vená __ampa stojí tři sta ko__un.
2. __éká__na je da__eko.
3. Moje dce__a má tep__otu.
4. V pokoji je mod__ý kobe__ec.
5. Můj pa__tne__ je ag__esivní.
6. Bo__í vás __uka nebo __ameno?
7. __ohlík a sa__ám jsou dob__é jíd__o.
8. Chi__u__g __éčí z__anění a ope__uje.
9. Když dě__ám sa__át, potřebuju __ajčata.
10. To je moje m__adší sest__a.
11. Nikdy nejím m__éčné vý__obky.
12. Vím, jaké čís__o má k__izová __inka.

r l r

Doplňte H, h nebo Ch, ch. Pak čtěte nahlas.15

1. ____ceš ___leba nebo ___ousku?
2. Mám rád ro___líky.
3. Prosím vás, kde je vý___od?
4. Potřebujeme dva bato___y.
5. ____ci dělat zeleninový salát.
6. Obraz je vlevo na___oře.
7. Potřebujeme že___ličku.
8. Kde je tady vý___od?
9. Za___něte dru___ou ulicí doleva.
10. Čí je ten modrý ___řeben?
11. Děkuju, ale ne___ci ___lebíček.
12. Josef je Če___ .
13. Bolí mě u___o.
14. Je mu špatně a bolí ___o u srdce.

ch hCh
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15. ____irurg operuje lidi.
16. ____oří! Potřebuju ___asiče!
17. Měl jsem ne___odu.
18. Jak se jmenuje ten ___otel?
19. Pra___a je ___lavní město.
20. Nikdy nepiju alko___ol.
21. To je vaše dcera? Bolí ji ___lava?
22. Bolí vás bři___o?
23. V___od je tady blízko.
24. To jsou moje kni___y.

Doplňte čárky, háčky nebo kroužek nad u. Pak čtěte nahlas. 16

1. Nepiju kavu, ale mam rad caj. 
2. Libi se ti tady?
3. Musim jit na financni urad.
4. Prosim dvakrat cerny caj.
5. Jste zenatý, nebo svobodny?
6. To je muj stul.
7. Dobry den, prosim vas, kde je lekarna?
8. Chci delat knedliky, ale nemam mouku.
9. Musite jet tramvaji.
10. To nejsou moje klice. 
11. Mám rad gulas, ale nemam rad knedliky.
12. Boli me oci a usi.
13. Mam spatnou naladu, jsem unaveny.
14. Jak je vam? Dobre, nebo spatne?
15. Kde bydlite? Jak se to pise?
16. Pomoc, hori! Potrebuju hasice.
17. To je muj starši bratr a mladsi sestra.

‚ ‚ ‚
ˇ
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Kvíz. Co víte o České republice?17

80

1. To je
a) Evropa
b) Česká republika (= Česko) 

2. To je
a) česká vlajka
b) český znak

3. Hlavní město ČR je 
a) Brno
b) Praha

4. To je
a) Čech
b) Češka

5. To je 
a) Češka
b) Čech

6. To jsou
a) Češi
b) Česká republika

7. To jsou
a) silnice
b) dálnice

8. To jsou
a) hory
b) domy

9. To je 
a) pošta
b) policie

10. To je 
a) datum
b) telefonní číslo

11. To je 
a) fotografie
b) kolek

12. To je 
a) formulář
b) pas

Plzeň

Karlovy Vary

Ústí n. 
Labem

České 
Budějovice

Jihlava

Brno Zlín

Olomouc

Ostrava
Praha

Liberec

Hradec
Králové

Pardubice

14. 7. 2023

Strana 1 / Page 1

 1.   PŘÍJMENÍ / SURNAME

 2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

 3.   VŠECHNA DŘÍVĚJŠÍ PŘÍJMENÍ / ALL PREVIOUS SURNAMES

 4. JMÉNO(A) / FIRST NAME(S)    

 5. POHLAVÍ / SEX  MUŽ / MALE
ŽENA / FEMALE

  7. RODINNÝ STAV / MARITAL STATUS
   SVOBODNÝ/Á / SINGLE

ŽENATÝ/VDANÁ / MARRIED   ROZVEDENÝ/Á / DIVORCED   VDOVEC/VDOVA / WIDOWED

  9. MÍSTO NAROZENÍ / PLACE OF BIRTH

11. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ / EDUCATION 

12. POVOLÁNÍ / OCCUPATION

13. ZAMĚSTNÁNÍ PŘED PŘÍCHODEM NA ÚZEMÍ / 

EMPLOYMENT BEFORE ARRIVAL TO THE CZECH REPUBLIC

ZAMĚSTNAVATEL / EMPLOYER

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ / POSITION

ULICE / STREET

   Č. / No.

MĚSTO / TOWN

 PSČ / POST CODE

14. ZAMĚSTNÁNÍ PO VSTUPU NA ÚZEMÍ / EMPLOYMENT AFTER ARRIVAL TO THE CZECH REPUBLIC

ZAMĚSTNAVATEL / EMPLOYER

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ / POSITION

ULICE / STREET

   Č. / No.

MĚSTO / TOWN

 PSČ / POST CODE

15. ÚČEL POBYTU NA ÚZEMÍ / PURPOSE OF STAY IN THE CZECH REPUBLIC

 6. DATUM NAROZENÍ (DDMMRRRR) / DATE OF BIRTH (DDMMYYYY)

    8. STÁT NAROZENÍ (kód) / COUNTRY OF BIRTH (code)*

10. STÁTNÍ OBČANSTVÍ (kód) / NATIONALITY (code)*

*) Strana 6 /Page 6

                                            
                                            

            ŽÁDOST / APPLICATION                                 
                  

  □  O POVOLENÍ K TRVALÉMU  POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT

  □  O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT   

  □  O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR THE EXTENSION OF VALIDITY 

PERIOD OF LONG TERM RESIDENCE PERMIT

□  O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI PRŮKAZU O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE - VÝMĚNU ROZHODNUTÍ O 

POVOLENÍ K POBYTU ZA PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE / FOR THE EXTENSION OF VALIDITY OF THE 

RESIDENT ALIEN PERMIT - FOR THE ISSUE OF A SUBSTITUTE RESIDENT ALIEN PERMIT CARD - EXCHANGE OF A 

RESIDENCE PERMIT DECISION FOR A RESIDENT ALIEN CARD

NA ÚZEMÍ  ČESKÉ REPUBLIKY / IN THE CZECH REPUBLIC

( požadovaný označte křížkem / cross the box which applies )
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Pište odpovědi na otázky. 18

1. Jak se jmenujete? ____________________________________________________________

2. Odkud jste? _______________________________________________________________

3. Kolik vám je let? ______________________________________________________________

4. Jaké máte datum narození? _____________________________________________________

5. Kde bydlíte? ________________________________________________________________

6. Jaké máte vzdělání? ___________________________________________________________

7. Jaké máte zaměstnání? _________________________________________________________

8. Jste ženatý/vdaná? ____________________________________________________________

9. Jste svobodný/svobodná? ______________________________________________________

10. Jste rozvedený/rozvedená? ____________________________________________________

11. Jste vdovec/vdova? ___________________________________________________________

12. Jak se jmenuje váš otec? ______________________________________________________

13. Kdy se narodil váš otec? _______________________________________________________

14. Jak se jmenuje vaše matka? ____________________________________________________

15. Kdy se narodila vaše matka?____________________________________________________

16. Jak se jmenuje váš učitel/vaše učitelka? ___________________________________________

17. Jaké máte telefonní číslo? ____________________________________________________

18. Jaký máte e-mail? ___________________________________________________________

19. Jaké číslo má v ČR linka SOS (policie, doktor, hasiči)? ___________________________________

20. Jak se dneska máte? _________________________________________________________

21. Jaké jídlo máte rád/ráda? ______________________________________________________

22. Jaké pití máte rád/ráda? ______________________________________________________

23. Máte rád/ráda knedlíky? ______________________________________________________

24. Co nejíte? ________________________________________________________________

25. Co nepijete? ______________________________________________________________

26. Co často kupujete? __________________________________________________________

27. Co nikdy nekupujete?  ________________________________________________________

28. Jaká barva se vám líbí? _______________________________________________________

29. Kolik stojí v místě, kde bydlíte, lístek na tramvaj/autobus? ______________________________

30. Víte, kde je pošta, banka a supermarket? __________________________________________



Čeština EXPRES START 

– přípravný kurz ke studiu češtiny jako cizího/druhého jazyka 
– pro studující bez mediačního jazyka a/nebo s minimální znalostí gramatiky
– sedm kapitol s praktickými tématy z každodenního života
– jednoduchá slovní zásoba
– gramatika prezentovaná pomocí příkladů a barevného kódování
– online zdarma na www.czechstepbystep.cz
   Manuál pro učitele
   Audionahrávky (www.czechstepbystep.cz/materialy/ce-start)
   Písanka s nácvikem latinky 

– prep course for studying Czech as a foreign/second language 
– for people studying in the target language and/or with a minimal knowledge 
   of grammatical terminology
– seven lessons with practical topics based on daily life
– simple vocabulary
– grammar presented only by example and colour-coding
– free online at www.czechstepbystep.cz:
   Teacher’s manual 
   Audio recordings
   A penmanship book for practicing the Latin alphabet
   
– подготовительный курс для изучения чешского языка как иностранного
– объяснение без языка-посредника и/или с минимальным использованием  
    грамматической терминологии
– семь уроков с практическими темами из повседневной жизни
– простой словарный запас
– грамматика на основании примеров и цветной кодировки
– бесплатные материалы онлайн на сайте www.czechstepbystep.cz:
   Методическое пособие для преподавателей 
   Аудиозаписи
   Прописи для отработки написания латиницы
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A1/2
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 fotografi í 
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A2/2
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 fotografi í a originálních 
ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída Holá
Comnis aliquia dolore, cu-
ptati andae. Illaboreni des 
molo maio doluptis eost 
apis nobis arcid eiurit res 
quatur aut qui blabor sita-
tio 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 se-
qui consed qui con nihili-
que ipsaepro berspic iliquo 
et maxim facerior mincten-
tint 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-
mollandis sit et et volup-
tur sust endernam, sanis es 
eatqui acia quidem dolupti 
cullabor saperspedio cus.

Pavla Bořilová 
Comnis aliquia dolore, cu-
ptati andae. Illaboreni des 
molo maio doluptis eost 
apis nobis arcid eiurit res 
quatur aut qui blabor sita-
tio 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 se-
qui consed qui con nihili-
que ipsaepro berspic iliquo 
et maxim facerior mincten-
tint 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

w
w

w
.c

ze
ch

st
ep

by
st

ep
.c

z

Lída Holá | Pavla Bořilová

L.
 H

ol
á 

| P
. B

oř
ilo

vá

EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/2

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Č
EŠ

T
IN

A
 E

X
P

R
ES

4

Lí
da

 H
ol

á 
| P

av
la

 B
oř

ilo
vá

A K R O P O L I S

4A2/2

ČEŠTINA EXPRES

Č
EŠ

T
IN

A
 E

X
P

R
ES

A1/1

Lída Holá
Pavla Bořilová

1
1

ČEŠTINA EXPRES 1 
úroveň A1/1
 Čeština expres 1 (úroveň A1/1) představuje první 
část čtyřdílného kurzu „češtiny pro přežití“. Je určena 
začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové 
úrovně A1. Je vhodná pro základní seznámení s jazykem, 
krátkodobé kurzy a studenty češtiny jako druhého jazyka, 
žijící v ČR.
Učebnice respektuje požadavky Společného 
referenčního rámce a vychází vstříc potřebám výuky bez 
zprostředkovacího jazyka. V 7 prakticky zaměřených 
lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se 
a reagovat v nejběžnějších komunikačních situacích 
(např. Seznámení, Orientace, V restauraci, Moje rodina). 
Gramatika je maximálně zjednodušena a student ji sám 
objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. 
K osvojení jazyka napomáhá také množství komunikačně 
orientovaných cvičení a aktivit. Publikace je bohatě 
vybavena fotogra� emi a obrázky včetně jednoduchých 
komiksových příběhů.
Učební komplet Čeština expres 1 sestává z učebnice 
a pracovního sešitu (pouze v češtině), CD s nahrávkami 
textů a Přílohy s gramatickými tabulkami a vysvětleními 
v 6 jazykových mutacích. Příloha rovněž obsahuje klíč 
ke cvičením a stránkový a abecední slovníček. 

Manuál pro učitele a audionahrávky zdarma najdete na 
www.czechstepbystep.cz.
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1

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-referencni-
ramec-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 fotogra� í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída Holá
Comnis aliquia dolore, cu-ptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sita-tio 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 se-qui consed qui con nihili-que ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior mincten-tint 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-mollandis sit et et volup-tur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Pavla Bořilová 
Comnis aliquia dolore, cu-ptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sita-tio 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 se-qui consed qui con nihili-que ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior mincten-tint 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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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/2
ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A1/2
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 fotografi í 
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

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

w
w

w
.c

ze
ch

st
ep

b
ys

te
p.

cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠ
TIN

A E
XPR

ES

A1/1

Lída Holá
Pavla Bořilová

1
1

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-referencni-
ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída Holá
Comnis aliquia dolore, cu-ptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sita-tio 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 se-qui consed qui con nihili-que ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior mincten-tint 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-mollandis sit et et volup-tur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Pavla Bořilová 
Comnis aliquia dolore, cu-ptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sita-tio 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 se-qui consed qui con nihili-que ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior mincten-tint 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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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 3 
úroveň A 2/1
Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, 
navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. 
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu 
naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních 
situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám
chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, 
Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý 
a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech 
řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně 
zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů 
a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku 
ve skupinových i individuálních kurzech.
Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek 
obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém 
jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství 
barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně 
oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč 
ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotogra� í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRE
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Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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A1/2
ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A1/2
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 fotografi í 
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRE
S A1/1

Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 3 
úroveň A 2/1
Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, 
navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. 
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu 
naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních 
situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám
chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, 
Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý 
a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech 
řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně 
zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů 
a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku 
ve skupinových i individuálních kurzech.
Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek 
obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém 
jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství 
barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně 
oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč 
ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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A1/2ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2je 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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vámchutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech.Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 4
úroveň A2/2
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 fotografi í a originálních 
ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotogra� í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPR
ES A1/1

Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/2
ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A1/2
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 fotografi í 
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

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

ČEŠTINA EXPRE
S A1/1

Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 3 
úroveň A 2/1
Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, 
navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. 
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu 
naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních 
situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám
chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, 
Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý 
a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech 
řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně 
zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů 
a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku 
ve skupinových i individuálních kurzech.
Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek 
obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém 
jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství 
barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně 
oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč 
ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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A1/2ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2je 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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vámchutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech.Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.c
zechst

epbyst
ep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES1

1

2 EXPRES2 EXPRES

ČEŠTINA ČEŠTINA EXPRESEXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPR
ES3

Lída Holá | Pavla
 Bořilová

A K R O P O L I S

3A2/1

ČešTina expres|poslech

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠ
TIN

A E
XP

RES

3

Líd
a H

olá
 | Pa

vla 
Boř

ilov
á

A K R O P O L I S

3A2/1

Tracky 1–42

ČešTina 
expres|poslech

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014  Filip Tomáš – Akropolis 2014ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze)ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze)ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

21
Tracky 1–61

ČešTina 
expres|poslech

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze)
ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze)
ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)21 © Lída Holá, Pavla Bořilová 2011
  Filip Tomáš – Akropolis 2011

2

w
w

w
.c

ze
ch

st
ep

b
ys

te
p.

cz

ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/2
ČEŠTINA EXPRES 2
úroveň A1/2
Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl 
učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu 
úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další část vícedílného 
učebního kompletu Čeština expres. 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 textu a přehledných tabulek. Čeština 
expres 2 sestává ze dvou částí: jednojazyčného, česky 
psaného textu učebnice, jehož součástí je i pracovní sešit, 
a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami 
a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny 
v mateřském jazyce studenta. Text učebnice doplňuje 
množství barevných fotogra� í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotogra� í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída Holá
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Pavla Bořilová 
Comnis aliquia dolore, cu-ptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sita-tio 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 se-qui consed qui con nihili-que ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior mincten-tint 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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A1/2
ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A1/2
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 fotografi í 
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída Holá
Comnis aliquia dolore, cu-ptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sita-tio 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 se-qui consed qui con nihili-que ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior mincten-tint 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-mollandis sit et et volup-tur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Pavla Bořilová 
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ČEŠTINA EXPRES 3 
úroveň A 2/1
Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, 
navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. 
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu 
naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních 
situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám
chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, 
Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý 
a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech 
řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně 
zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů 
a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku 
ve skupinových i individuálních kurzech.
Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek 
obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém 
jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství 
barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně 
oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč 
ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotogra� í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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A1/2
ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A1/2
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 fotografi í 
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES 3 
úroveň A 2/1
Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, 
navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. 
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu 
naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních 
situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám
chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, 
Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý 
a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech 
řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně 
zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů 
a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku 
ve skupinových i individuálních kurzech.
Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek 
obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém 
jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství 
barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně 
oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč 
ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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A1/2ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2je 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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vámchutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech.Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 4
úroveň A2/2
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 fotografi í a originálních 
ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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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-referencni-
ramec-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 fotogra� í a originálních ilustrací 
včetně oblíbených komiksů. 

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

w
w

w
.c

ze
ch

st
ep

b
ys

te
p.

cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

Líd
a H

olá
 | Pa

vla 
Boř

ilov
á

A K R O P O L I S
1© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010  Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA 
EXPRES|poslech

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

TRACKY 166
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ČEŠTINA EXPR
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Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

A1/2
ČEŠTINA EXPRES 2 
úroveň A1/2
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 fotografi í 
a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. 

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

ČEŠTINA EXPRE
S A1/1

Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES
Lída Holá
Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 3 
úroveň A 2/1
Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, 
navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. 
V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu 
naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních 
situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám
chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, 
Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý 
a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech 
řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně 
zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů 
a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku 
ve skupinových i individuálních kurzech.
Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek 
obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém 
jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství 
barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně 
oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč 
ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. 
Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPR
ES A1/1

Lída HoláPavla Bořilová1
1ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1je 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-referencni-ramec-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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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A1/2ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2je 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 fotografi í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vámchutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech.Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotogra� í a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha 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). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.
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