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Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen



PŘEDMLUVA 
 
EdTWIN (Educational Twinnig for European Excellence) vznikl v rámci ETC‐programu 
(European Territorial Cooperation) Rakousko – Česká republika, aby podpořil  přeshraniční 
kooperaci a iniciativu v regionu Centrope– Vídeň, Bratislava, Brno, Györ‐Moson‐Sopron. 
Tento projekt byl kofinancován z evropských fondů pro regionální rozvoj. 
 
Aby se dala setkání a kooperace s našimi sousedními státy – Slovenskem, Českou republikou 
a Maďarskem umožnit, popř. ulehčit, je znalost jazyka daného sousedního regionu 
bezpodmínečně nutná.  
 
Z toho důvodu byla ve spolupráci Evropské kanceláře Školské rady města Vídeň a jejím 
partnerem Střediskem služeb školám v Brně vytvořena přeshraniční  iniciativa a v jejím rámci 
byly vyvinuty dané české učební materiály dle hesla „Crossing Borders“ resp. „Učení bez 
hranic“. Nejedná se tu ovšem o jazykový kurz, ale moderní interaktivní formou jsou tu 
zároveň zprostředkovány kulturní aspekty s reáliemi našeho sousedního státu – České 
republiky (se zaměřením na Jižní Moravu). 
 
Předkládané učební materiály EdTWIN pro češtinu jsou vyvinuty dle Evroské rady 
„Společného evroského jazykového referenčního rámce“ (GERS) a výborně se hodí jako 
kompaktní a situačně orientovaný vstup do českého jazyka a kultury, stejně jako příprava na 
přeshraniční projekty v regionu Centrope. 
 
Chtěl bych tímto poděkovat všem třem autorkám paní Mgr. Haně Korčákové, paní Mag. Silvii 
Mutl a paní Mag. Pavlíně Böhmové‐Lössl, které vyvinuly tyhle flexibilně použitelné učební 
materiály. Obzvláštní dík patří paní Mag. Petře Feichtinger jak za její průběžný odborný 
doprovod při vzniku učebních materiálů, tak i za její nesčetné návrhy, podněty a rady při 
vytváření projektu. 
 
A to nejlepší na konec, rád bych poděkoval všem osobám, které se podílely na realizaci 
tohoto projektu. 
 
Ať mají žákyně/žáci a lidé v Evropě, kteří se o tento jazyk zajímají, užitek z daných učebních 
materiálů a ať tyto nové materiály podnítí jejich zájem o tuto řeč a přispějí k většímu 
pochopení řeči a kultury našich sousedních států. 
 
Dané materiály jsou flexibilně k dispozici všem zájemcům a bezplatně ke stažení na 
internetové stránce: www.edtwin.eu/cz>Download>Unterrichtsmaterial 
 
HR Mag. Dr. Franz Schimek  
vedoucí Evropské Kanceláře Školské rady města Vídeň 
vedoucí projektu EdTWIN 
 
OSTR Mag. Anton Prochazka 
Director of Studies Jazykového centra EdTWIN 
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Milé děti, milá mládeži, milí dospělí, 
 
rády bychom Vás seznámily s naší knihou „Jednoduše česky“, která prochází nejdůležitější 
témata: Tato kniha by Vám měla pomoci v běžném životě v České republice, abyste se 
dorozuměli a dokázali vést rozhovor. Naučíte se pozdravy, které jsou mezi mládeží běžné, ale 
i zdvořilé formy, pokud by Vám mělo jít o formální rozhovor. Ať už v obchodě nebo 
v restauraci, najdete zde nejběžnější fráze a potřebnou gramatiku a můžete si je pomocí 
cvičení osvojit a hned vyzkoušet. Dozvíte se něco o České republice, o zemi a lidech – o 
Vašem sousedním státě. 
 
V učebnici najdete celkem pět lekcí, které se zabývají nejčastějšími tématy běžného dne a 
nejdůležitějšími frázemi, obraty k jednotlivým tématům a krátkými praktickými dialogy.  
 
Těchto pět lekcí obsahuje následující tematické okruhy: 

‐ Vzájemně se seznamujeme 
‐ Lidé, se kterými žijeme 
‐ Kde žijeme 
‐ Jak žijeme 
‐ Poznáváme náš partnerský region 

 
Každá tato lekce se skládá ze sedmi částí: 
V první části najdete nejdůležitější fráze a slovní obraty, které doprovází dané téma. Ve 
druhé části najdete tyto fráze použité v krátkých rozhovorech, tak jak je můžete slyšet a užít 
v běžném životě. Ve třetí části najdete zajímavosti z České republiky. Ve čtvrté části máte 
příležitost, abyste si nově získanou látku osvojili v četných cvičeních a hrách a tyto nově 
nabyté znalosti si tak upevnili. V páté části je vám dána příležitost, abyste nové jazykové 
znalosti sami přezkoušeli. V šesté části je k tomu vysvětlena nutná gramatika a v poslední 
sedmé části najdete shrnutí použitých slovíček a frází. 
Na konci všech pěti lekcí můžete v části „Teste dein Wissen/Vyzkoušej svoje vědomosti“ 
hravou formou znovu přezkoušet dosud nabyté vědomosti. 
 
Tyto učební materiály byly v rámci jazykových workshopů EdTWIN vyzkoušeny a několikrát 
přepracovány. V popředí je zábava při učení. Radost z nového jazyka byla zprostředkována 
rozmanitým použitím různých řečových a vlastivědných stavebních kamenů, jako písní, filmů, 
návštěv různých institucí, jakož i osobním setkáním s českými studenty v Brně. Výsledek 
těchto workshopů, které byly vedeny po více než tři roky, nyní leží před Vámi. Přejeme Vám 
hodně zábavy a úspěchů s předloženými učebními materiály! 
 
 
AHOJ A HODNĚ ZÁBAVY!!! 
 
Autorky 
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VZÁJEMNÌ SE SEZNAMUJEME

WIR LERNEN EINANDER KENNEN
1. Pozdravy / Begr ßungenü

výbornì

dobøe

ujde to

špatnì

Jak se máš ?
Jak se máte ?
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Jan Emil

  2.  Ahoj! Dobrý den! / Hallo! Guten Tag!

Alena Petra

Jana Helena

Pavel Martin

Nazdar!

Servus!

Ahoj!

Èau!

Zdar!

Tìší mì!

Mìj se hezky!

Na shledanou!

Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen
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  3.  Èeská republika a její sousedé  
       Die Tschechische Republik und ihre Nachbarn

Lekce 1 - Pozdravy

Lektion 1 - Begr ßungenü

Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

VLTAVA

LABE

SNÌŽKA

2.1. Vypiš rùzné druhy pozdravù z pøedchozích rozhovorù. / Schreibe verschiedene Formen der                                                 
       Begrüßungen aus den Gesprächen auf. 

2.2. Jaká zamìstnání se v rozhovorech objevují? Vypiš je. / Welche Berufe kommen in den        
       Gesprächen vor? Schreibe sie auf.

2.3. Vytvoø vlastní rozhovor s lidmi na obrázcích. / Erfinde ein Gespräch mit den Personen
       auf den Bildern. 
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Theresa HanaRafael Honza

EVROPA

Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen

Umím rusky.
Ich spreche Russisch.

Umím nìmecky.
Ich spreche Deutsch.

strana 12 - dvanáct



  3.1.  Vytvoø vlastní rozhovory. / Bilde eigene Gespräche. 

Lekce 1 - Pozdravy

Lektion 1 - Begr ßungenü

  3.2.  Napiš do tabulky své jméno a jméno svého kamaráda/své kamarádky.
           Trage deinen Namen und den deines Freundes/deiner Freundin ein.

Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen

Vlastní jména / Eigennamen
Vlastní jména se èasto v èeštinì mìní èi zkracují, každé vlastní jméno má oslovovací formu. 
Die Namen werden in der tschechischen Sprache oft verändert oder gekürzt, außerdem gibt 
es für alle Namen Anredeformen, die beim Ansprechen der jeweiligen Person verwendet 
werden. 

strana 13 - tøináct



  3.3.  Zazpívej písnièku. / Singe das Lied nach der Melodie von „Bruder Jakob“.

  4. Procvièování / Festigung

  4.1. Doplò podle vzoru / Ergänze nach dem vorgegebenen Muster.

  4.2. Doplò podle vzoru / Ergänze nach dem vorgegebenen Muster.

Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen

  5.1. Doplò dialogy vzoru. / Ergänze die Dialoge nach dem vorgegebenen Muster.podle 

  5. Otestuj své vìdomosti / Teste dein Wissen
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Lekce 1 - Pozdravy

Lektion 1 - Begr ßungenü

5.3. Doplò vlastní jména a pøezdívky do køížovky. / Ergänze die Eigennamen und 
        Kosenamen im Kreuzworträtsel.

  5.2. Doplò chybìjící názvy státù a národností. / Ergänze die fehlenden Namen der Staaten 
           und die Nationalitäten.

  5.4. Doplò podle vzoru. / Ergänze nach dem vorgegebenen Muster.

Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen
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Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen

1. Wie hoch ist die Schneekoppe („Snìžka“), der höchste Berg Tschechiens?
a) 3542 m
b) 1602 m
c) 2374 m

2. Welche Farben hat die tschechische Fahne?
a) GRÜN, ROT, BLAU 
b) BLAU, ROT, GELB
c) BLAU, ROT, WEISS 

3. Welche Währung wird in Tschechien verwendet?
a) Euro
b) Kronen 
c) Forint

4. Wie heißen die Nachbarländer Tschechiens?
a) Polen, Deutschland, Schweiz, Österreich, Slowakei
b) Polen, Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowakei
c) Polen, Deutschland, Österreich, Slowakei

5. Welcher Fluss fließt durch Prag?
a) Moldau
b) Donau
c) Elbe

6. Wie heißt der tschechische Schriftsteller, der nach der Wende 1989 zum Präsidenten
 gewählt wurde? 

a) Václav Klaus
b) Václav Havel
c) Svatý Václav

7. Was ist das tschechische Nationalgetränk?
a) Bier
b) Milch
c) Sliwowitz

8. Wie lautet die internationale Telefonvorwahl für Tschechien?
a) 0042
b) 00421
c) 00420

9. Seit wann besteht die Tschechische Republik?
a) 1993
b) 1989
c) 1968

10. Wie viele Einwohner hat die Tschechische Republik?
a) 10,5 Mio.
b) 15,3 Mio.
c) 8,2 Mio.

  5.5. Kvíz / Quiz 
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  6. Je dobré vìdìt! / Gut zu wissen!

Lekce 1 - Pozdravy

Lektion 1 - Begr ßungenü

Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen
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Rod podstatných jmen se urèuje dle koncovky jmen. / Das Geschlecht der Nomen wird durch die Endung 
bestimmt.

V mužském rodì rozlišujeme kategorii  a . Do  patøí názvy osob a zvíøat. 
Do  patøí názvy vìcí a rostlin. / Die männlichen Nomen unterscheiden außerdem die 
Kategorien  und . Zu den  gehören die Bezeichnungen von Personen und Tieren. Zu 
den  gehören die Bezeichnungen von Sachen und Pflanzen.

Konsonant - meistens männlich
Vokale a, e - meistens weiblich
Vokale o, í - meistens sächlich

 

 

životný  životného

belebt belebten

neživotný
neživotného

unbelebt
unbelebten

sloveso být / Verb sein,  sein nicht

ženský rod
Femininum          TA
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  7. Co sis už zapamatoval? 
       Was hast du dir schon gemerkt? 
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Lekce 1 - Vzájemnì se seznamujeme

Lektion 1 - Wir lernen einander kennen

Staaten, Nationalitäten und Sprachen
jazyky
Sprachen

národnosti
Nationalitäten

Státy
Staaten 
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  6. Je dobré vìdìt! / Gut zu wissen!

Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen



2. Gruppe

3. Gruppe
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Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen
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èas, m.

der Reisende, die Reisende

der Schalterbeamte, die Schalterbeamtin



TESTE DEIN WISSEN
 1. Pohlednice / Ansichtskarte 

Otestuj své vìdomosti  

Teste dein Wissen
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Otestuj své vìdomosti  

Teste dein Wissen
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Otestuj své vìdomosti  

Teste dein Wissen

a) Ve høe na prodavaèe a zákazníka se zeptej na cenu a 
potom si vše kup. / Im Rollenspiel – Verkäufer/Kunde – frage

 nach dem Preis und kaufe die angegebenen Sachen.

Milý Tomáši, 
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Otestuj své vìdomosti  

Teste dein Wissen

1. leden 4. 7. èervenec 10.

2. 5. kvìten 8. 11. listopad

3. bøezen 6. 9. záøí 12.

AHÓÓÓÓOJ
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Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

KDE ŽIJEME

WO WIR LEBEN
1. Orientace / Orientierung

 A) Kde je...? / Wo ist...? 

 
 B) Kam mám jít? / Wohin muss ich gehen? 

 
 je škola?       Kde Škola je nahoøe.  

 
 je muzeum? Muzeum je 

 
Kde       vpravo.

 
 je pošta?       Kde Pošta je vlevo. 

 
 je nádraží?      Kde Nádraží je dole. 

 
mám jít?Kam 

 
Jdìte nahoru!

 
mám jít?Kam 

 
Jdìte doprava!

 
mám jít?Kam 

 
Jdìte doleva!

 
mám jít?Kam 

 
Jdìte dolù!
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Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

Kde je... ? / Wo ist... ?

Kde je 

Jdìte rovnì a zaboète doprava. 
Jdìte ...

hotel? 

Kde je 
 
Vy jste na nádraží – to je tady. 
Jdìte rovnì, na druhé køižovatce zaboète 
doprava a potom jdìte rovnì.
Tam je nemocnice. 

nemocnice?

o
d
ch

o
d

ho
te

l

supermarket

stadion

p
a
rkko

ste
l

McDonald
dóm

sta
nic

e

(m
etro

)

zastávka

(autobus)

nemocnice

p
o
št

a

š
k
o

la

policie

cukrárna

b
a
n

k
a
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J: Promiòte, kde je kostel? 
M: Vy jste na poštì – to je tady. 

Musíte zaboèit doleva a potom jít rovnì. 
Na køižovatce zaboète doprava a tam 
vlevo je kostel. 

J: Dìkuji, na shledanou! 
M: Není zaè. Na shledanou! 

A: Dobrý den. Promiòte, kde je ........? 
P: Vy jste u hotelu – to je tady. 

Jdìte nahoru rovnì. A tam to je. 
A: Dìkuji, na shledanou! 
P: Prosím. Není zaè. Na shledanou! 

O: Dobrý den. Promiòte, kde je nemocnice? 
A: Vy jste na nádraží – to je tady. Jdìte

nahoru, na druhé køižovatce zaboète doprava
a jdìte poøád rovnì. A tam je nemocnice. 

O: Dìkuji, na shledanou! 
A: Není zaè. Na shledanou!

Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

Kde je

Vy jste na nádraží – to je tady. 
Jdìte doprava, na køižovatce zaboète doleva, 
jdìte rovnì a vpravo je muzeum. 

 muzeum? 

autobusové

nádraží

vlakové

nádraží

m
uzeum

p
a
rk

o
vi

št
ì

le
tiš

tì

koupalištì

  2. Promiòte, kde je...? / Entschuldigen Sie, wo ist...? 

Anežka Ondøej

JindraMartina

AndreaPetr
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2.2. Inspiruj se pøedešlými rozhovory a ptej se svého souseda na cestu. / Lass dich von den
vorangegangenen Gesprächen inspirieren und frage deinen Partner nach dem Weg.

Hlavní mìsto Èeské republiky se jmenuje 
 – „Praga, Prag, Prague“. Praha leží na 

nejdelší øece Èeské republiky – na Vltavì 
„Moldau“. V Praze žije 1,3 mil. obyvatel a sídlí 
zde prezident republiky a vláda.
Praha je díky historickému centru jedním         
z nejkrásnìjších mìst v Evropì. Najdeme zde 
taky Pražský hrad, který je zanesen do listiny 
UNESCO.
Úøedním jazykem je èeština. Lidé mluví i 
slovensky, polsky, nìmecky, anglicky a rómsky. 
Všichni lidé rozumí slovensky. Dìti se uèí ve 
škole anglicky, nìmecky, francouzsky a nebo 
jiný cizí jazyk. 

Praha

  3.  Praha - Pražské památky / Prag - Prager 
        Sehenswürdigkeiten
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Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 



Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

3.1. Poznáš tyto památky? Pøiøaï písmena ke správným obrázkùm (internet ti v tom
pomùže). / Erkennst du die Sehenswürdigkeiten? Ordne die richtigen Buchstaben den
Bildern auf der vorangegangenen Seite zu (das Internet hilft dir dabei). 

  4. Procvièování / Festigung

4.1. A) Ptej se svého souseda, jak se dostaneš k následujícím budovám. 
Zakresli je v plánku. / Frage deinen Partner, wie du zu den folgenden Gebäuden kommst.

 Zeichne sie im Plan ein. 

banka, obchod, radnice, cukrárna, muzeum 
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 tady jsme !!!



Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

4.1. B) Ptej se svého souseda, jak se dostaneš k následujícím budovám. 
Zakresli je v plánku. / Frage deinen Partner, wie du zu den folgenden Gebäuden 
kommst. Zeichne sie im Plan ein. 

škola, pošta, zastávka autobusu, nádraží, nemocnice  

 tady jsme !!!

  5. Otestuj své vìdomosti / Teste dein Wissen

škola

pošta

banka

obchod

radnice

cukrárna

nemocnice

zastávka autobusu

5.1. Popiš cestu z nádraží do následujících míst. / Beschreibe den Weg vom Bahnhof 
zu folgenden Zielen. 

strana 42 - ètyøicet dva



Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

5.2. Doplò slova do textu. / Ergänze den Text .  

5.3. Doplò køížovku a napiš její øešení. / Fülle das Kreuzworträtsel aus und schreibe 
die Lösung auf. 

strana 43 - ètyøicet tøi



  6. Je dobré vìdìt! / Gut zu wissen!

Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

JÍT - GEHEN

Singular

7. Co sis už zapamatoval? / Was hast du dir 
schon gemerkt? 

strana 44 - ètyøicet ètyøi



Lekce 3 – Kde žijeme 

Lektion 3 – Wo wir leben 

FRÁZE A SLOVNÍ SPOJENÍ PHRASEN UND REDEWENDUNGEN

strana 45 - ètyøicet pìt























Dám si

hovìzí
steak

guláš

ham
burg

er

sm
až

en
ý

sý
r

ovocný
dort

øí
ze

k

zm
rzl

inový

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 

B) V RESTAURACI / IM RESTAURANT
1. Co si dáte? / Was w nschen Sie?ü

Dám si guláš.

B) Co si dáte k pití?

Dám si

Dám si

kuøecí

polévku

hovìzí

polévku

ža
m

pió
novo

u

polé
vk

u

zeleninovou
polévku

d
u

še
n

o
u

ze
le

n
in

u

p
eè

en
i

rýži

palaèinku Dám si

vo
du

limonádu minerálku

ko
lukávu

fa
nt

u

kofolu

pivocappuccino

Dám si

èe
rn

ý

èa
j

ja
bl

eè
ný

dž
us

ovocnýèaj

pomeranèovýdžus

ze
le

n
ý

èa
j

strana 56 - padesát šest

A) Co si dáte k jídlu?

Dám si èerný èaj.

Dám si palaèinku.

Dám si maso.

Dám si
peèené

kuøepeèivo

m
aso

m
lé

ko víno

Dám si kávu.

Dám si cappuccino.

Dám si špagety.

špagety
párky p

iš
ko

ty

hr
an

olk
y vajíèka



JÍDLO

PEÈIVO

PÁRKY

DORT

VAJÍÈKA

CUKR

VODA

SÝR

MASO

KUØE

ŠUNKA

ZMRZLINA

ÈAJ

MLÉKO

KÁVA

RYBA

HRANOLKY

ŠPAGETY

PIZZA

ÈOKOLÁDA

SUŠENKY
PIŠKOTY

strana 57 - padesát sedm

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



JAKÉ JE JÍDLO?

smažené

hoøké

sladké

dušené

kyselé

slané

peèené

mastné
(tìžké)

hovìzí

dietní
(lehké)

studené

vepøové

teplé

ledové

kuøecí

horké

vaøené

strana 58 - padesát osm

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



Pane vrchní! 
Sleèno! 
Pøineste mi, prosím... 

jídelní lístek    nápojový lístek    sùl a pepø    keèup

strana 59 - padesát devìt

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



  2.  Ahoj! Dobrý den! / Hallo! Guten Tag!

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



  3.  Restaurace Otesánek - jídelní lístek
       Restaurant Otesánek - die Speisekarte 

strana 61 - šedesát jedna

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



  4. Procvièování / Festigung

strana 62 - šedesát dva

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



guláš

káva

limonáda

øízek

dort

polévka

steak

kuøe

Guláš je slaný, vaøený a horký.

strana 63 - šedesát tøi

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



  5. Jak se to jmenuje? / Wie heißt das? 

dìkuji

k pití

žampiónová

dobrý

k jídlu

maso

šunka

sýr

vajíèka 

cukr 

sušenky 

voda 

èaj 

káva 

zmrzlina 

hranolky 

kuøe 

párky 

pizza 

peèivo 

mléko 

ryba 

dort 

èokoláda 

špagety 

strana 64 - šedesát ètyøi

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 

Èíšník: Dobrý den. 
Host: ..............................  den. 
Èíšník: Co si pøejete .............................. ? 
Host: Chtìl bych èaj a vodu. A chtìl bych jídelní lístek. 
Èíšník: Prosím. 
Host:  ..............................  .
Èíšník: Co si dáte  .............................. ? 
Host: Chtìl bych polévku. Jakou polévku máte? 
Èíšník: Polévky jsou zeleninová a ..............................  .
Host: Aha. Dám si zeleninovou polévku, prosím. 

1 2

3 4

5
6

7 8

9 10 11 12

13 15
16

17
18 19 20

14



5.3. Poskládej text tak, aby byl správnì. / Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge. 

strana 65 - šedesát pìt

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 

5.4. Promluvte si se sousedem, co má kdo rád èi nerad. Napiš to do tabulky. / Besprich
mit deinem Partner, was ihr gerne habt und was nicht. Trage es in die Tabelle ein. 

Mám rád / ráda ...                                                     Nemám rád / ráda ...



a s

maso s peèivem

strana 66 - šedesát šest

Lekce 4 – V restauraci 



      Co  má rád / ráda ...

koèka pes opice praèlovìk

strana 67 - šedesát sedm

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 

5.7. Dej pojmy do správných tvarù. / Setze die Nomen in die angegebenen Fälle. 



  6. Je dobré vìdìt! / Gut zu wissen!

strana 68 - šedesát osm

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



  
       

7. Co sis už zapamatoval? / Was hast du dir schon
gemerkt? 

strana 69 - šedesát devìt

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



strana 70 - sedmdesát

Lekce 4 – V restauraci 

Lektion 4 – Im Restaurant 



Lekce 4 – Svátky v Èesku 

Lektion 4 – Feiertage in Tschechien 



Lekce 4 – Svátky v Èesku 

Lektion 4 – Feiertage in Tschechien 
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Lekce 4 – Svátky v Èesku 

Lektion 4 – Feiertage in Tschechien 

Tradition von St. Nikolaus (Mikuláš) 
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A Kapuzinergruft E Das Portal des Alten Rathauses von Meister Pilgram
B  Das Rad F   Die Jakobskirche von Meister Pilgram
C  Der Brünner Drache G  Parnassbrunnen von Johann Bernhard Fischer von Erlach
D  Spieluhr am Freiheitsplatz H  St. Peter und Paul Kathedrale
E  Villa Tugendhat I Kasematten

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

strana 91 - devadesát jedna

Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen



Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen
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Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen
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Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen
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Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen



strana 96 - devadesát šest

Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen



strana 97 - devadesát sedm

Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen



strana 98 - devadesát osm

Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen





Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen

Turold-Höhle 



Lekce 5 - Poznáváme náš partnerský region 
Lektion 5 - Wir lernen unsere Partnerregion kennen
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