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Часть 1. Вводно-фонетический курс
Лекция 1
Упражнение 7
Ivan je doma.
Prokop je doma.
Standa je doma.
Jenda je doma.
Radka je sama.
Marta je sama.
Dana je sama.
Zuzka je sama.
To je moje mapa.
To je moje guma.
To je moje sako.
To je moje bota.

Лекция 2
Упражнение 5
To je krásná socha.
To je krásná váza.
To je krásná chata.
Dana Stará je moje známá.
Marta Nová je moje známá.
Jana Krátká je moje známá.
Pan Novák má kabát.
Pan Vodák má kabát.
Pan Sovák má kabát
Mám pro vás zprávu.
Mám pro vás známku.
Mám pro vás román.

Упражнение 6
a) Jarka má kabát.
Já mám kabát.
Pan Novák má chatu.
Má pan Vodák vůz?
Mám pro vás zprávu.
Marta má moc práce.
b) Marta vám dá kávu.
Dá nám máma dort?
Já vám dám radu.
On nám dá známku.
Dá/Dám vám trochu tabáku.
Kdo nám dá trochu cukru?
Упражнение 7
Jana zná cestu – I já znám cestu.
Ivan má kompas – I já má kompas.
Marta mu dá dar – I já mu dá dar.
Standa prodá chatu – I já prodám chatu.
Ruda zná tu dámu – I já znám tu dámu.
Dana podá zprávu – I já podám zprávu.
Упражнение 9
Jaká je ta káva? – Ta káva je dobrá.
Jaká je ta voda? – Ta voda je dobrá.
Jaká je ta mapa? – Ta mapa je stará.
Jaká je ta cesta
Jaká je ta zpráva?
Jaká je ta váza?
Jaká je ta socha?
Co má Jarka?
Co má Marta?
Co má Ivan?
Co má pan Novák?
Co má Dana Krátká?
Co nám dá máma?
Co nám dá táta?

Co nám dá Ruda?
Co nám dá pan Vorák?
Co nám dá Zuzka Nová?

Лекция 3
Упражнение 7
Pak budeme zpívat.
Dnes budeme zpívat.
Zítra budeme zpívat.
Dnes nebudete topit.
Dnes nebudete zpívat.
Dnes nebudete psát.
Mirek pije dobré pivo.
Pepík pije dobré pivo.
Vítek pije dobré pivo.
Otec bude zítra vozit seno.
Strýc bude zítra vozit seni.
Pan Vrána bude zítra vozit seno.

Лекция 4
Упражнение 5
Tráva, na trávě. Voda, ve vodě. Mapa, na mapě. Káva, v kavě. Tuba, v tubě. Chata, na chatě. Město,
ve městě. Strom, na stromě. Moskva, v Moskvě. Ufa, v ufě. Kyjev, v Kyjevě.
Упражнение 7
Jitka jde do města.
Jindra jde do města.
Jirka jde do města.
Martin ti jistě poradí.
Martin mi jistě poradí.
Martin jí jistě poradí.

Mockrát ti děkuji za tu věc.
Mockrát ti děkuji za ty květiny.
Mockrát ti děkuji za to jídlo.

Лекция 5
Упражнение 8
Lenka je na fakultě. My jsme dnes u tety. Děti jsou celý den v lese. Já jsem celé odpoledne
doma. Ty jsi také doma? Vy jste také doma? Blanka s Mílou jsou na louce. Vy jste z biologické
fakulty? Ne, my jsme z filozofické.
Упражнение 9
zaplatit oběd. Milan zaplatil oběd.
zavolat Lide. Karel zavolal Lide.
pracovat v lese. Chlapci pracovali v lese.
uvidět orla. Děti uviděli orla.
poslat Míle dopis. Vláďa poslal Míle dopis.

Лекция 6
Упражнение 4
Božena žije s manželem v Žatci.
Božena žije s manželem v Žilině.
Božena žije s manželem ve Žďáru.
Dáša šije Vaškovi košili.
Šárka šije Vaškovi košili.
Nataša šije Vaškovi košili.
Šaty mi můžeš položit na židli.
Knížky mi můžeš položit na židli.
Sešity mi můžeš položit na židli.
Můžeš mi půjčit na okamžik tužku?
Můžeš mi půjčit na okamžik klíč?
Můžeš mi půjčit na okamžik šálu?

Kdy napíšeš to cvičení?
Kdy napíšeš ten úkol?
Kdy napíšeš ten článek?
Упражнение 6
Žiji v Žatci. – Ty také žiješ v Žatci?
Piji čaj. – Ty také piješ čaj?
Čtu časopis. – Ty také čteš časopis?
Běžím do školy. – Ty také běžíš do školy?
Mluvím česky. – Ty také mluvíš česky?
Упражнение 7
a) Aleš odešel. – Víš, že Aleš odešel?
Vašek přijel z Moskvy. – Víš, že Vašek přijel z Moskvy?
b) Ta knížka leží na židli. – Možná, že ta knížka leží na židli.
Žena už odešla. – Možná, že žena už odešla.

Лекция 7
Упражнение 6
Petr přivezl Věře prsten.
Petr přivezl Věře svetr.
Petr přivezl Věře vlnu.
V říjnu často pršelo.
V březnu často pršelo.
V září často pršelo.
Bedřich řekl, že přijede brzo.
Jindřich řekl, že přijede brzo.
Bořivoj řekl, že přijede brzo.

Лекция 8
Упражнение 7
Женский род

Мужской род

Средний род

bílá

bílý

bílé

veselá

veselý

veselé

slabá

slabý

slabé

malá

malý

malé

hluboká

hluboký

hluboké

úzká

úzký

úzké

veliká

veliký

veliké

vysoká

vysoký

vysoké

krásná

krásný

krásné

pěkná

pěkný

pěkné

stará

starý

staré

nová

nový

nové

černá

černý

černé

světlá

světlý

světlé

dlouhá

dlouhý

dlouhé

Мужской род

Женский род

Средний род

pozdní

pozdní

pozdní

zimní

zimní

zimní

jarní

jarní

jarní

pěší

pěší

pěší

svěží

svěží

svěží

Упражнение 8

Упражнение 9
Listí - листья
Kamení - камни
Koření - пряность, приправа
Učení - обучение
Psaní - писание

Veselí - веселье
Poznání - познание
Kouření - курение
Mučení - мучение
Pití - питьё
Čtení - чтение
Šití - шитьё
Bytí - бытие, существование
Mytí - мытьё
Bití - битьё
Žití - житьё
Koupání - купанье
Упражнение 10
Hosté z Holandska přijedou druhého září
Hosté z Holandska přijedou třetího září
Hosté z Holandska přijedou čtvrtého září
Helena hezky hraje na housle
Helena hezky hraje na harfu
Helena hezky hraje na hoboj
Bohouš nám pomáhá
Hynek nám pomáhá
Řehoř nám pomáhá

Лекция 9
Упражнение 3
Tam stojí dům. Tam stojí domy.
Там стоит дом. Там стоят дома.
To je náš stůl. To jsou naše stoly.
Это наш стол. Это наши столы.
Hned přinesu nůž. Hned přinesu nože.
Сейчас принесу нож. Сейчас принесу ножи.
To je vůz do Moskvy. To jsou vozy do Moskvy.
Это автомобиль до Москвы. Это автомобили до Москвы

To je hezký kůň! To jsou hezcí koně!
Это красивый конь! Это красивые кони!
To je náš dům. Za domem je zahrada.
Это наш дом. За домом находится садик.
Máme velký dvůr. Na dvoře si hrají děti.
У нас большой двор. На дворе играют дети.
Za městem je důl. V dole pracují horníci.
За городом шахта. В шахте работают шахтёры.
Pod oknem je lípa. Na náměstí je několik lip.
Под окном - липа. На площади несколько лип.
Tamhle je kráva. V družstvu je mnoho krav.
Там корова. В кооперативе много коров.
Před námi je jáma. Na poli je mnoho jam.
Перед нами яма. На поле много ям.
Упражнение 4
dům - domek, dvůr - dvorek, stůl - stolek
vůz - vozík, nůž - nožík, kůl - kolík
zub - zoubek, dub - doubek, kus - kousek
jáma - jamka, brána - branka, kráva - kravka
bouda - budka, houba - hubka, trouba - trubka
žít - žiji, šít - šiji, pít - piji
nést - nesu, vézt - vezu, plést - pletu
Упражнение 6
na ruce - ruka; v Praze - Praha; o mouše - mucha; na Volze - Volha; v řece - řeka; o soše - socha;
na váze - váza; o bleše - blecha; k sestře - sestra; k Olze - Olha; o Věře - Věra; o Blance - Blanka

Упражнение 7
ptáci - pták; bratři - bratr; soudruzi - soudruh; hoši - hoch; pionýři - pionýr; Češi - Čech; Slováci Slovák; Maďaři - Maďar; dělníci - dělník; doktoři - doktor

Лекция 10
Упражнение 4
ve škole, v knize, ve městě, ve vlaku, ve vodě, v posluchárně, v/ve třídě, v sešitě
z fakulty, ze školy, z práce, ze závodu, z posluchárny, z třídy, z města, z Prahy, ze Sverdlovska
s bratrem, se sestrou, se mnou, s tebou, se strýčkem, s tetou, se studenty, s chlapci, s Zinou
Упражнение 5
Dáš mu to? – Ano, dám mu to.
Řekneš mu to? – Ano, řeknu mu to.
Pošleš mu to? – Ano, pošlu mu tu.
Napsal jsi mu to? – Ano, napsal jsem mu to.
Viděl jsi jí tam? – Ano, viděl jsem jí tam.
Dal jsi jí to? – Ano, dal jsem jí to.
Obědval jsi už? – Ano, už obědval jsem.
Упражнение 6
Koupil jsem si to. – Já jsem si to nekoupil.
Řekl jsem mu to. – Já jsem mu to neřekl.
Zapsal jsem si to. – Já jsem si to nezapsal.
Viděl jsem ho tam. – Já jsem ho tam neviděl.
Našel jsem jí hned. – Já jsem jí hned nenašel.
Mluvil jsem s ním o tom. – Já jsem s ním o tom nemluvil.

