
LEKCE 5 JAK SE MÁTE? WIE GEHT´S IHNEN?

Dialogy: Jak se máte/ máš?
AHA: 5. pád/ vokativ,

sloveso mít,
pozice se,

děkuju x děkuji,
přízvuk

BONUS: Jak se máte? – odpovědi, 
Slang: národnosti,
Předložky z/ ze, 
2. pád j. č./ genitiv singuláru 
koleda Půjdem spolu do Betléma
PŘÍLOHY: sloveso mít, vlastní jména

Dialoge: Jak se máte/ máš?
AHA: 5. Fall/ Vokativ,

Verb mít
Satzstellung von se,
děkuju x děkuji,

Betonung

BONUS: Jak se máte? – Antworten,
Slang: Nationalitäten,
Präpositionen z/ ze, 
2. Fal Einzahl/ Genitiv Singular 
Weichnachtslied Půjdem spolu do Betléma
BEILAGEN: Verb mít, Namen

I.  Miniopakování Mini-Wiederholung
I. 1. Doplňte tabulku – časujte sloveso být. Ergänzen  sie  die  Tabelle  –  beugen  Sie  das

Verb být!
zájmeno/
Fürwort

být/
sein

zápor/
Verneinung

otázka/
Frage

záporná otázka/
negative Frage

já jsem
ty nejsi
on, ona, ono je?
my nejsme?
vy
oni, ony, ona

I. 2. Na  jaké  národnosti  a  profese  si
vzpomenete?
Znáte ještě jiné?

An  welche  Nationalitäten  und  Berufe  können  Sie
sich erinnern? Kennen Sie noch andere?

I. 3. Zahrajte dialog z předchozí lekce 4
ještě  jednou  –  nejlépe  s českými
vizitkami,  přitom  si  můžete
zopakovat hláskování českých jmen.

Spielen Sie den Vorstellungsdialog von der Lektion 4
noch  einmal.  Wenn  möglich  arbeiten  Sie  mit  den
tschechischen  Visitenkarten  und dabei  wiederholen
Sie das Buchstabieren der tschechischen Namen!
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II.  Slova, slova, slova: Wörter, Wörter, Wörter:
 Při  tomto  kroku  se  hodí  tyto

„překážky“:
(Vyhledejte je ve slovníčku.)

Bei diesem Schritt kommen folgende „Hindernisse“
vor:
(Sie finden ihre Bedeutung im Wortverzeichnis.)

a ale
čeština
děkuji
děkuju ugs.
díky ugs.
dobrou noc
dobrý den
dobře
docela
docela dobře
fajn
Hansi 5. Fall von Hans
jak
jde to [de to] = ujde to
nic moc = ujde to/ jde to n. so gut

noc
pan = pán
pane Nováku 5. Fall von pan Novák
pane Novák ugs. 5. Fall zu pan Novák
paní
paní Nováková 1. u. 5. F.
promiň
promiňte
prosím
se 1. 2.
slečna
Šárko 5. Fall von Šárka 
špatně
ta f.
večer
výborně
ujde to = jde to [de to]
*****vlastně in fact

Fráze
jmenuju se [menuju se]
Jak prosím?
Jak se máš? Jak se máte?
Mám se …
měj se [mnjej]
mějte se [mnjejte]
Měj se hezky. Ty taky.
Mějte se hezky. Vy taky. 
*****Ale ta čeština!
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III. Text Text
III. 1. Hláskujte jméno vašeho souseda. Buchstabieren Sie den Namen Ihres Nachbarn!
III. 2. Poslechněte  si  následující  dialogy.

O co jde?
Hören  Sie  sich  die  folgenden  Dialoge  an!  Worum
geht es?

Dialog 1
pan Müller – paní Nováková

pan Müller: Dobrý den. Jmenuju se Müller.
paní Nováková: Těší mě. Já jsem Nováková.
pan Müller: Promiňte, jak prosím?
paní Nováková: Nováková. En, o, vé, á, ká, o, vé, á.
pan Müller: Aha, děkuju. A jak se máte, paní Nováková?
paní Nováková: Mám se dobře, děkuju. A vy? Jak se máte vy?
pan Müller: Taky dobře, děkuju. Na shledanou.
paní Nováková: Na shledanou. Mějte se hezky.
pan Müller: Děkuju. Vy taky.

Dialog 2
Hans – Honza

Hans: Ahoj. Jmenuju se Hans.
Honza: Ahoj. Já jsem Honza.
Hans: Promiň, jak prosím?
Honza: Honza. Há, o, en, zet, a.
Hans: Aha, díky. A jak se máš, Honzo?
Honza: Fajn, děkuju. A ty? Jak se máš?
Hans: Jo. Díky. Docela dobře. Tak ahoj, Honzo.
Honza: Ahoj. Měj se.
Hans: Ty taky.

Dialog 3
pan Novák – paní Müllerová

pan Novák: Dobrý večer. Já jsem Novák.
paní Müllerová: Těší mě. Jmenuju se Müllerová.
pan Novák: Promiňte, jak prosím?
paní Müllerová: Müllerová. Em, u, el, el, e, er, o, vé, á.
pan Novák: Aha, děkuju. A jak se máte?
paní Müllerová: Výborně. A vy, pane Novák, jak se máte vy?
pan Novák: Ujde to. Na shledanou.
paní Müllerová: Na shledanou a dobrou noc.

****** Dialog 4
Hans – Šárka

Hans: Ahoj. Já jsem Hans.
Šárka: Ahoj. Jmenuju se Šárka.
Hans: Promiň, jak prosím?
Šárka: Šárka. Eš, á, er, ká, a.
Hans: Aha, děkuju. A jak se máš, Šárko?
Šárka: Ale, nic moc.
Hans: Co je? Máš se špatně? Máš stres?
Šárka: Ale ne, vlastně se mám dobře. A co ty, Hansi, jak se máš ty? 
Hans: Mám se docela dobře. Ale ta čeština! Tak ahoj.
Šárka: Ahoj. Měj se hezky.
Hans: Ty taky.
Dialogy online viz http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-dialogy-jak-se-mate-jak-se-mas-i-uroven-a1/
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III. 3. Jak  končí  v dialozích  mužská  příjmení  a
jak končí ženská příjmení?

Worauf  enden auf  den  Dialgen  die  weiblichen
Nachnamen  und worauf  enden die  männlichen
Nachnamen?

III. 4. Srovnejte dialogy 1 a 2. Co je typické pro
formální  dialog  a  co  je  typické  pro
neformální dialog?

Vergleichen Sie die Dialoge 1 und 2! Welche
Formen kommen in einem formellen Dialog
uand  welche  in  einem  informellen  Dialog
vor?

III. 5. Jak  se  mění  tvar  jména,  když  jsou  lidé
oslovováni?

Wie  werden  die  Menschen  in  den  Dialogen
angesprochen werden, d. h. wie wird der Name
verändert?

III. 6. Jaké  odpovědi  na  otázku  „Jak  se  máte?/
Jak se máš?“ jsou v dialozích?

Wie antwortet  man in den Dialogen auf die
Frage Jak se máte?/ Jak se máš? 

III. 7. Opakujte  dialogy  větu  po  větě.  Čtěte  je.
Potom je zahrajte. 

Wiederholen  Sie  die  Dialoge  Satz für  Satz!
Lesen Sie sie! Dann spielen Sie sie nach!

 III. 8. Napište  alespoň jeden  úvodní  dialog  jako
diktát.

Schreiben  Sie  mindestens  einen
Einführungsdialog als Diktat!

IV.  
AHA AHA!

IV. 1. 5. pád (vokativ) podstatných jmen 5. Fall (Vokativ, Anredeform, „Ruffall“)
der Hauptwörtern

Koncovky/ Endungen Příklady/ Beispiele
1. p./ 1. F. 5. p./ 5.F. 1. pád/ 1. Fall 5. pád/ 5.Fall

sa
m

oh
lá

sk
y 

(f
., 

m
.)

/
S

el
bs

tla
ut

e 
(f

., 
m

.)

-a > -o Šárka, Lenka, Honza Šárko, Lenko, Honzo

-e = -e Marie, Lucie Marie, Lucie

-i/-í = -i/-í paní, Jiří paní, Jiří

-á = -á paní Nováková paní Nováková

S
ou

h
lá

sk
y 

(m
.)

/
M

itl
au

te
 (

m
.)

měkké/ weiche: 
ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
+ s, z, x + -tel

+ -i
Tomáš, Matěj, Aleš
Alois, Hans, Thomas
učitel

Tomáši, Matěji, Aleši
Aloisi, Hansi, Thomasi
učiteli

tvrdé/ harte:
r, d, t, n + 
obojetné/ neutrale:
b, f, l, m, p, v, z

+ -e
Robert, pan Šmíd, 
pan doktor

Filip, Václav, Michal

Roberte, pane Šmíd/ pane
Šmíde, pane doktor/ pane 
doktore
Filipe, Václave, Michale

h, ch, k, g + -u Jindřich, František Jindřichu, Františku
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-  vokativ/  5.  pád  se  používá  pří  přímém
oslovování nebo volání

- Der Vokativ/ 5. Fall wird gebraucht, wenn Sie
jemanden direkt ansprechen oder rufen

-  Češi  oceňují,  když  je  budete  oslovovat
tímto  pádem;  navíc  oslovení  bez  5.  pádu
může znít nezdvořile.

-  die  Tschechen werden  sich freuen,  wenn Sie
sie  mit  dieser  Form  ansprechen  werden;
außerdem kann die Ansprache ohne den 5. Fall
unhöflich klingen

- v textu je vokativ oddělen čárkami, např.: -  im  Text  wird  der  Vokativ  durch  Kommas
getrennt, z.B.

Co ty, Hansi, jak se máš ty?

-  -e- před  koncovou  souhláskou  při
skloňování vypadá (tzv. němé -e-), např.:

-  -e- vor  dem  letzten  Mitlaut  wird  bei  der
Beugung  weggelassen  (das  sgn.  stumme  -e-),
z. B.: 

1. p./ 1. F. 5. p./ 5. F.
Karel > Karle
Luděk> Luďku

Zdeněk> Zdeňku
-  při  spojení  titulu  s  příjmením se  běžně
skloňuje jen první část, i když správně se
mají skloňovat obě, srov.:

-  bei  dem  Titel  vor  dem  Nachnamen  wird
meistens nur der erste Teil gebeugt, obwohl man
eigentlich beide Formen beugen sollte, vgl.:

1. p./ 1. F. 5. p./ 5. F.
nespisovně/ ugs. spisovně/ Hochspr.

pan Novák> pane Novák pane Nováku

Výjimky: Ausnahmen:
1. p./ 1. F. 5. p./ 5. F.

Petr, Alexandr > Petře, Alexandře
Marcel, Michael, …> Marceli, Michaeli, …

Pozn.: Bemerkung:
-  ženská  jména  končící  na  souhlásku  se
v 5. pádě (vokativu) nemění, např.

- die Frauennamen, die auf einen Mitlaut enden,
bleiben im 5. Fall unverändert, z. B.:

1. p./ 1. F. 5. p./ 5. F.
Dagmar, Ingrid, Karin, Miriam, 
Muriel, …

Dagmar,  Ingrid,  Karin,  Miriam,
Muriel, …

Pamatujte si tyto tvary 5. pádu/ vokativu: Merken Sie sich die folgenden Vokativformen:
Šárko

paní Nováková
pane Novák/ pane Nováku
pane učiteli, Tomáši, Alosi

Jindřichu, Zdeňku

Vokativ v kostce Vokativ kurz und bündig
samohlásky: -a > -o Vokale: -a > -o
souhlásky: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň

+ s: + i
k, ch, h, g: + u
zbytek: + e

Konsonante: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
+ s, z, x+ -tel: + i
k, ch, h, g: + u
Rest: +e

POZOR na pohybné „-e-“ a 
výjimky!

Aufpassen auf das 
bewegliche -e-“ und 
die Ausnahmen!
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Algoritmus na vokativ
Končí jméno na samohlásku, tj. „a“, „á“, „e“, „i“, „í“, „o“, „u“?

ANO NE
Končí jméno na -a? Končí jméno na „h“, „ch“, „k“,  „g“?

ANO NE ANO NE

ve vokativu -a > -o vokativ = nominativ vokativ je 
nominativ + u

Končí jméno na ž, š, č, ř, c, j, 
ď, ť, ň
+ s, z, x + -tel?

ANO NE
vokativ je 
nominativ + i

vokativ je 
nominativ + -e

POZOR na pohybné „e“ a výjimky!

IV. 2. Sloveso mít Das Verb mít = haben
-  sloveso  mít  se obsahuje  sloveso  mít  a
zvratnou částici se (viz níže u IV. 3.)
- sloveso mít se časuje takto:

- das Verb mít se besteht aus dem Verb mít und
dem rückbezüglichem se (siehe unter IV. 3.)
- das Verb mít wird folgendermaßen konjugiert:

zájmeno/
Fürwort

mít = haben zápor/ 
Verneinung

otázka/ 
Frage

já mám nemám mám? nemám?
ty máš nemáš máš? nemáš?
on, ona, ono, to má nemá má? nemá?
my máme nemáme máme? nemáme?
vy máte nemáte máte? nemáte?
oni, ony, ona mají1 nemají mají? nemají?

- tip – na zapamatování můžete zase použít
kartičky

- Tipp – Sie können wieder die Kärtchen  zum
Einprägen benutzen

- sloveso mít je v mnoha spojeních, např.
mít  hlad,  mít  rád/a,  …
- sloveso  mít se, tj. sloveso  mít se zvratnou
částicí se jsme poznali v dialozích této lekce

IV. 3. Zvratné se – slovosled Rückbezügliches se =  sich  –
Wortstellung

- příjemné je,  že tvar  se  zůstává ve všech
osobách stejný: mám se, máš se … 

-  angenehm  –  se  bleibt  in  allen  Personen
unverändert: mám se, máš se, …

- zvratné se stojí vždy na druhém místě ve
větě, důvodem je rytmus:

-  das  rückbezügliche  se steht  immer  an  der
zweiten Stelle im Satz wegen des Rhythmus:

Jak se máš? – Mám se dobře.
Jmenuju se Hans.

-  obecně  lze  říct,  že  v češtině  nejsou
pravidla  slovosledu  tak  přísná  jako
v němčině

-  man  kann  behaupten,  dass  es  ansonsten  im
Tschechischen weniger Wortstellungsregeln gibt
als im Deutschen

1 Bydlíte v ČR? Pak je dobré vědět, že v Čechách uslyšíte často hovorové tvary maj nebo nemaj místo 
spisovných tvarů mají anebo nemají/
Falls Sie in Tschechien leben, ist es nützlich zu wissen, dass man in Böhmen die umgangssprachlichen Formen 
maj und nemaj anstelle der Formen mají und nemají verwendet.
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IV. 4. děkuju x děkuji … děkuju x děkuji …
- děkuju, jmenuju se …“ – hovorové výrazy,
které se užívají 
- spisovné výrazy děkuji, jmenuji se … 
používají  snad  jen  učitelé  češtiny  na
univerzitě  (někdy  :-),  ale  patří  vždy do
psaného jazyka

-  děkuju,  jmenuju …- umgangssprachliche
Formen, die gebräuchlich sind
-  die Formen děkuji,  jmenuji se  …
(Hochtschechisch)  gebrauchen  nur
Universitätslehrer für Tschechisch (manchmal:-)
aber sie gehören immer in die Schriftsprache

IV. 5. Přízvuk ( = zvukové zdůraznění) Betonung (= akustische Hervorhebung)
- v češtině je přízvuk na první slabice slova

- přízvučné samohlásky se nevyslovují déle
než nepřízvučné
- nepřízvučná slova, která jsou kvůli rytmu
vždy na druhém místě ve větě:
1. Vztažné částice se a si, např.:

Mám se dobře.
Dáme si pivo. …

2. Tvary pomocného slovesa být, např.:
byl jsem, chtěla bych, …

3. Jednoslabičná zájmena, např.  mi, ti, ho,
…

- im Tschechischen liegt die Betonung auf der 
ersten Silbe des Wortes
- betonte Selbstlaute sind nicht länger zu 
sprechen als unbetonte
- unbetonte Wörter, die wegen des Rytmus 
immer die zweite Stelle im Satz einnehmen:
1. Die Reflexivpartikel se und si, z.B. 

Mám se dobře. (Es geht mir gut)
Dáme si pivo. (Wir möchten ein Bier.),

…
2. Verbformen von být als Hilfsverb, z.B.:

byl  jsem  (ich  war),  chtěla  bych  (ich
möchte),…
3. Kurzformen von Fürwörtern, z.B.  mi (mir),

ti (dir), ho (ihn), … 

-  některé  předložky  tvoří  s následujícím
podstatným  jménem  fonetickou  jednotku,
tj.  přízvuk  je  na  předložce,  která  se
v těchto  případech  považuje  za  první
slabiku, např.:
na shledanou [′nasxledanou/´nazhledanou],

na zdraví [′nazdravı:], …

- předložky, které tvoří jedna souhláska, se
spojují s následujícím podstatným jménem.
Platí  přitom pravidla pro  asimilaci  (srov.
Lekce 3), např.:
s     D  anou [′zdanou], v     p  ět [′fpět], 
z     K  olína [′skolína], bez televize [′bestelevize],
…

- einige Vorwörter bilden in der Regel mit dem
folgendem  Hauptwort  phonetisch  eine  Einheit,
d.h.  der  Akzent  liegt  auf  dem Vorwort,  das  in
diesem Fall als erste Silbe zu verstehen ist, z. B.:

na  shledanou [′nasxledanou/´nazhledanou]
(Auf Wiedersehen)
na zdraví [′nazdravı:] (Prost), …

-  Vorwörter,  die  aus  einem  einzigen  Mitlaut
bestehen, verschmelzen mit dem nachfolgenden
Hauptwort.  Beachten Sie die im Tschechischen
geltenden Lautgesezte (Lektion 3), z. B.:
s     D  anou [′zdanou] (mit Dana), v     p  ět [′fpět] (um
fünf),  z     K  olína  [′skolína] (aus  Kolín),  bez
televize [′bestelevize] (ohne Fernseher), …

V. Cvičení (dělá mistra) Übung (macht den Meister)
V. 1. Seřaďte  odpovědi na otázku  Jak se máte/

máš?
Ordnen Sie die Antworten auf die Frage Jak se
máte/ máš?

výborně nic moc dobře  docela dobře fajn 
ujde to/ jde to špatně

 _______________
_______________ = _______________
docela dobře
_______________ = _______________

 _______________
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V. 2. Najdete 5. pád/ vokativ? Finden Sie den 5. Fall/ Vokativ?
Alice paní učitelko
Lenka Margot
Renáta Lenko
Margot Alice
paní Turečková paní doktorko
paní doktorka Jirko
paní učitelka paní Turečková
Jirka Renáto
Jak je vaše jméno v 5. pádu/ vokativu? Wie heißt Ihr Name im 5. Fall/ Vokativ?

*****V. 3. Jaká česká jména  končící  na  samohlásku
znáte? Jak je 5. pád?

a)  Welche  tschechischen  Namen,  die  auf  den
Selbstlaut enden kennen Sie? Wie heißen Sie im
5. Fall?

Například/ z. B. Simona – Simono
inspirace/ Inspiration: 
Šárka,  Jirka, Julie,  paní Vlasta, Monika,  Eva, Sofie,  Helena, Lenka, Romana,
Alice,  Honza,  paní  Charvátová,  Jana,  Xénie,  Soňa,  paní  Čermáková,  slečna
Škubalová, paní profesorka, …

V. 4. Najdete 5. pád/ vokativ? Finden Sie den 5. Fall/ Vokativ?
Antonín Tomáši
Tomáš pane doktore/ pane doktor
Tom Tondo
Tonda pane učiteli/ pane učitel
pan Dvořák Antoníne
pan doktor Tome
pan učitel pane Dvořáku/ pane Dvořák
Jak je vaše jméno v 5. pádu/ vokativu? Wie heißt Ihr Name im 5. Fall/ Vokativ?

*****V. 5. Jaká česká mužská jména znáte? Jak je 5.
pád?

a)  Welche  tschechischen  Herrennamen  kennen
Sie? Wie heißen Sie im 5. Fall?

Například/ z. B. Karel – Karle
inspirace/ Inspiration: 
Adam,  Dominik,  Filip,  Vilém,  Hynek,  Dušan,  Jakub,  Pavel,  Leoš,  Martin,
Marek, Michal, Zdeněk, pan Koukal, Lukáš, pan, pan Nosek, Petr, pan Kovář,
Jáchym, pan Horník, pan doktor, pan učitel, pan rektor, pan profesor,…
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V. 6. Jak jména to jsou? Wie sind die Kosenamen?
Jakub Pepa, Jožka 
Jan Jirka, Jiřík
Jaroslav Jarda, Jarek, Jára
Jiří Kuba
Josef Honza, Jenda, Jéňa, Jeník

V. 7. Jaká jména to jsou? Wie sind die Kosenamen?
Anna Monča, Monka
Marie Péťa, Peťa, Petruška, Peťule, Petřička
Monika Jarka, Jaruš, Jára, Jarča, Jajka, Jaruna
Petra Anička, Andulka, Aňa
Jaroslava Maruška,  Mařenka,  Mařka,  Máňa,

Majka, Máša, Manka, Mánička

*****V. 8. Tvořte 5. pád od jmen i jejich zdrobnělin: Bilden Sie den 5. Fall von den Namen sowohl
als auch von ihren Koseformen:

Karel = Kája Karle = Kájo
Karel = Kája; Václav = Vašek; Zuzana = Zuzka; Jiří = Jirka; Kateřina = Katka,
Kačka, Káťa; Tomáš = Tom; Lucie = Lucka; Alexandr = Saša; Anna = Anička;
Jan1 = Honza; Hana = Hanka; František = Franta; Jaroslav = Jarek, Jarda; Dana
= Danka; Jindřich = Jindra; Libuše = Liba; Antonín = Tonda; Marie = Maruška,
Majka; Jakub = Kuba; Miroslava = Mirka; Stanislav = Standa; Josef = Pepa,
Jožka; Dagmar = Dáša; Petr = Péťa; Vojtěch = Vojta; Karolína = Kája; Ondřej =
Ondra

V. 9 Přiřaďte  k sobě zájmena a  slovesa  (jeden
tvar chybí):

Ordnen  Sie  die  Fürwörter  und  Verben  (eine
Form fehlt)!

vy má
já máš
David mám
ty máte
Petr a Julie mají
my ???
Cvičení online viz
http://www.mozaika.eu/cestina-pro-
cizince-online-sloveso-mit-tabulka-a-
cviceni-uroven-a1/

1 5. pád spisovně/ 5. Fall Hochsprache = Jene
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V. 10. Doplňte správné tvary slovesa mít: Stellen Sie die richtige Form von mít!
mám (3x) máš má máte (3) mají (4x) máme 

0. Jak se     má        Petr?        Má        se výborně.
1. Jak se _____ Šárka a Katka (ony)? Šárka a Katka se_____ docela dobře.
2. Jak se _____, paní Nováková? _____ se dobře.
3. Jak se _____ vy, Alice a Jirko? _____ se fajn.
4. Jak se _____ Hans a Lenka? Hans a Lenka se _____ nic moc.
5. Jak se _____, Honzo? Ne-_____ se špatně.
6. Jak se _____ vy? _____ se ???               .

V. 11. Doplňte správné tvary slovesa mít se: Stellen Sie die richtige Form von mít se!
má se má se mám se máme se máme se máte se

mají se máš se
0. Honza se má docela dobře. 
1. Jak __________ , paní Nováková?
2. __________ Petr dobře?
3. Honza a Lenka __________ nic moc.
4. My __________ dobře, ne-__________ špatně.
5. Jak __________ , Šárko?
6. __________ výborně. (já)

V. 12. Jak patří slova?
0. dobře/ Mám/ se
Mám se dobře.
1. Jak/ Petře/ máš/ se? 
2. dobře/ docela/ Mám/ se 
3. Anna/ Jak/ má/ se? 
4. Anna/ má/ se/ dobře.
5. se/ paní/ máte/ Jak/ učitelko?
6. špatně/ se/ Nemám.
7. se/ pan/ má/ Hanuš/ Jak?
8. má/ se/ výborně/ Kdo?

V. 13. Zkoušejte se navzájem z tvarů sloveso mít. Fragen Sie einander die Formen von mít ab!
oni, ony, ona vy my ty já on, ona, ono
má mám mají máte máš máme

V. 14. Co k sobě patří? Was passt zusammen?

1. Dobrý den. A. Děkuju, dobře. A vy?
2. Na shle. B. Dobrý večer.
3. Jsi taky Angličan? C. Ano, jsem. A vy? Vy jste Čech, že?
4. Jak se máte? D. Ne, nejsem. Jsem Němec.
5. Promiň, jak prosím? E. Na shle.
6. Jste Ruska? F. Dobrou noc.
7. Dobrý večer. G. Těší mě. Já jsem Vlasta Majorová.
8. Jak se máš, Lenko? H. Dobrý.
9. Jmenuju se David Novák. I. Ef, i, el, i, pé.
10. Dobrou noc. J. Ujde to. A ty?
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V. 15. Jaká slova chybí? Welche Wörter fehlen?
Dialog 1
pan Müller – paní Nováková
pan Müller: Dobrý den. Jmenuju __________ Müller.
paní Nováková: __________ mě. Já jsem Nováková.
pan Müller: Promiňte, __________ prosím?
paní Nováková: Nováková. En, o, vé, á, ká, o, vé, á.
pan Müller: Aha, děkuju. A jak __________ máte, paní Nováková?
paní Nováková: Mám se dobře, děkuju. A vy? __________ se máte vy?
pan Müller: Taky __________, děkuju. Na shledanou.
paní Nováková: Na shledanou. Mějte __________.
pan Müller: Děkuju. Vy taky.

Dialog 2
Hans – Honza
Hans: Ahoj. __________ se Hans.
Honza: Ahoj. Já __________ Honza.
Hans: Promiň, jak prosím?
Honza: Honza. Há, o, en, zet, a.
Hans: Aha, díky. A __________ se máš, Honzo?
Honza: Fajn, děkuju. A ty? __________se máš?
Hans: Jo. Díky. Docela dobře. Tak ahoj, Honzo.
Honza: Ahoj. __________ se.
Hans: Ty taky.

dobře, jak (2x), se (3x), těší 
jak (2x), jmenuju, jsem, měj

Cvičení online viz:
http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-dialogy-jak-se-mate-jak-se-mas-ii-cviceni-
uroven-a1/

V. 16. Vymyslete  vlastní  dialog,  který  bude
podobný  dialogům  z této  lekce,  a  ten
napište.  Používejte  co  nejvíce  slovíček  a
obratů, které už znáte.

Denken  Sie  sich  einen  eigenen  Dialog,  der
den Dialogen von diesen Lektion ähnlich ist
und  schreiben  Sie  ihn  auf!  Benutzen  Sie
möglichst viele Wörter und Redewendungen,
die Sie schon kennen.

VI.  A (nejlepší ) na konec …
Přísloví: Sprichwort:

Pomalu, ale jistě. Langsam aber sicher.
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VII. BONUS Pro Slovany a falešné začátečníky
VII. 1. Jak se máte?/ Jak se máš?

  
Mám se fantasticky.
Mám se výborně.
Mám se skvěle.
Mám se super.
Mám se úžasně.
Mám se dobře.
Mám se prima.
Mám se fajn.
Mám se docela dobře.

Ujde to.
Mám se nic moc.
Mám se normálně.
Mám se jakž takž. hov.

Mám se hrozně.
Mám se strašně.
Mám se příšerně.
Mám se špatně.
Je to katastrofa.
Škoda slov.
Ani se neptej …

VII. 2. a) Jak se máte?/ Jak se máš?
Co je pozitivní odpověď ()? A co je negativní odpověď ()?
Je to katastrofa. Mám se dobře. Mám se docela dobře.
Mám se fajn. Mám se fantasticky. Mám se hrozně. Mám se prima.
Mám se skvěle. Mám se strašně. Mám se příšerně.
Mám se špatně. Mám se super. Mám se výborně.
Škoda slov. Ani se neptej … Mám se úžasně.

 
Mám se dobře. Je to katastrofa.
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VII. 2. b) ŘEŠENÍ 
Jak se máte?/ Jak se máš?
Co je pozitivní odpověď ()? A co je negativní odpověď ()?
Je to katastrofa. Mám se dobře. Mám se docela dobře.
Mám se fajn. Mám se fantasticky. Mám se hrozně. Mám se prima.
Mám se skvěle. Mám se strašně. Mám se příšerně.
Mám se špatně. Mám se super. Mám se výborně.
Škoda slov. Ani se neptej … Mám se úžasně.

 
Mám se dobře. Je to katastrofa.
Mám se docela dobře. Mám se hrozně.
Mám se fajn. Mám se strašně
Mám se fantasticky. Mám se příšerně.
Mám se prima. Mám se špatně.
Mám se skvěle. Škoda slov.
Mám se super. Ani se neptej.
Mám se výborně.
Mám se úžasně.

VII. 3. Kdo je to – hovorově nebo pejorativně?
1. Amík A Vietnamec
2. Anglán B Ukrajinec
3. Čehún; Pepík; Pepan C Slovák
4. Čobolák D Ruska
5. Makarón; Talián, Taloš E Rus
6. Nataša F Rakušan
7. Němčour; Skopčák; Šváb; Germán G Polák
8. Pšonek H Němec
9. Rákosník; Pinpongáč; Ťaman I Ital
10. Rakušák J Francouz
11. Rusák; Ivan K Čech
12. Účko L Angličan
13. Žabožrout; Frantík M Američan

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
M
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VII. 4. Jaké národnosti chybí?
0. Peter a Katarína jsou ze Slovenska, Peter je ze Žiliny, Katarína je z Bratislavy.
Peter je Slovák. Katarína je Slovenka.
1. Božena a Miloš jsou ze Slovenska. Božena je z
2. Ewa a Artur jsou z Polska, Ewa je z Gdaňsku, Artur je z Varšavy.
Eva je ….. Artur je …
3. Vasil a Oksana jsou z Ukrajiny. Jsou z Oděsy.
Vasil je ….. Oksana je …
4. Hang a Bao jsou z Vietnamu. Jsou z Ho Či Minova Města.
Hang je ….. Bao je …
5. Jens a Renate jsou z Německa. Jens je ze Saska, z Lipska. Renate je 
z Bavorska, z Bayreuthu.
Jens je ….. Renate je …
6. Andrea a Alex jsou ze Švýcarska, Andrea je ze Ženevy, Alex je z Bernu.
Andrea je ….. Alex je …
7. Anežka a Lukáš jsou z České republiky, Lukáš je z Moravy, z Brna, Anežka 
je ze Slezska, z Ostravy.
Anežka je …… Lukáš je …
8. Michel a Marie jsou z Francie. Michel je z Paříže, Marie je ze Štrasburku.
Michel je ….. Marie je …
9. Simone a Hugo jsou z Rakouska, Simone je z Vídně, Hugo je ze Salcburku.
Hugo je ….. Simone je …

VII. 5. Jaké prepozice chybí? Z nebo ze?
Poznámka: 
Předložka  ze je správně, když slovo má na začátku s, š, z nebo ž (= sykavky).
Když na začátku slova není sykavka s, š, z nebo ž, potřebujeme předložku z.
1. Peter a Katarína jsou _____ Slovenska, Peter je _____ Žiliny, Katarína je 
_____ Bratislavy.
2. Ewa a Artur jsou _____ Polska, Ewa je _____ Gdaňsku, Artur je 
_____ Varšavy.
3. Vasil a Oksana jsou _____ Ukrajiny. Jsou _____ Oděsy.
4. Hang a Bao jsou _____ Vietnamu. Jsou _____ Ho Či Minova Města.
5. Jens a Renate jsou _____ Německa. Jens je _____ Saska, _____ Lipska. 
Renate je _____ Bavorska, _____ Bayreuthu.
6. Andrea a Alex jsou _____ Švýcarska, Andrea je _____ Ženevy, Alex je 
_____ Bernu.
7. Anežka a Lukáš jsou _____ České republiky, Lukáš je _____ Moravy, 
_____ Brna, Anežka je _____ Slezska, _____ Ostravy.
8. Michel a Marie jsou _____ Francie. Michel je _____ Paříže, Marie je 
_____ Štrasburku.
9. Simone a Hugo jsou _____ Rakouska, Simone je _____ Vídně, Hugo je 
_____ Salcburku.
Cvičení online viz:
http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-predlozka-z-nebo-ze-i-uroven-a1/
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GENITIV

VII. 6. Jak je nominativ/ první pád (slovníkový tvar) zemí a měst z cvičení VII. 3.?
Jak se mění tvary zemí a měst po předložce z/ ze, po které jsou tvary 
genitivu/ druhého pádu? Jaká pravidla jste objevili pro genitiv/ druhý pád? 
Nominativ na -o = neutrum
Slovensko, …

Po prepozici „z“ nebo „ze“ (genitiv): -a

Nominativ na -a = femininum
Bratislava, …

Po prepozici „z“ nebo „ze“ (genitiv):

Nominativ na -e = femininum nebo 
neutrum
Francie, …

Po prepozici „z“ nebo „ze“ (genitiv):

Nominativ na tvrdý konsonant – 
maskulinum
Vietnam, …

Po prepozici „z“ nebo „ze“ (genitiv):

Nominativ na měkký konsonant – 
femininum
Paříž, …

Po prepozici „z“ nebo „ze“ (genitiv):

Nominativ na -á = adjektivum
Česká, …

Po prepozici „z“ nebo „ze“ (genitiv):

VII. 7. Jak je správný tvar?
1. Peter a Katarína jsou ze (Slovensko), Peter je ze (Žilina), Katarína je 
z (Bratislava).
2. Ewa a Artur jsou z (Polsko), Ewa je z (Gdaňsk), Artur je z (Varšava).
3. Vasil a Oksana jsou z (Ukrajina). Jsou z (Oděsa).
4. Hang a Bao jsou z (Vietnam). Jsou z (Ho Či Minovo Město).
5. Jens a Renate jsou z (Německo). Jens je ze (Sasko), z (Lipsko). Renate je 
z (Bavorsko), z (Bayreuth).
6. Andrea a Alex jsou ze (Švýcarsko), Andrea je ze (Ženeva), Alex je z (Bern).
7. Anežka a Lukáš jsou z (Česká republika), Lukáš je z (Morava), z (Brno), 
Anežka je ze (Slezsko), z (Ostrava).
8. Michel a Marie jsou z (Francie). Michel je z (Paříž), Marie je ze (Štrasburk).
9. Simone a Hugo jsou z (Rakousko), Simone je z (Vídeň), Hugo je ze 
(Salcburk).
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TABULKA
nominativ singuláru (1. pád jednotného čísla)

maskulina feminina neutra

neživotná životná

adjekt. substant. adjekt. substant. adjekt. substant.

velký
západní

Vietnam
Berlín, les
Himaláj, ráj

Česká
jižní

republika
Francie
Paříž, Plzeň

(konzonant)

velké

jarní

Polsko
moře
království

genitiv singuláru (2. pád jednotného čísla)
maskulina feminina neutra

neživotná životná

adjekt. substant. adjekt. substant. adjekt. substant.

velkého
západního

Vietnamu
Berlína, lesa
Himaláje, 
ráje

České
jižní

republiky
Francie
Paříže, Plzně

(konzonant 2 +
-i)

velkého

jarního

Polska
moře
království

Co chybí?
genitiv singuláru (2. pád jednotného čísla)

maskulina feminina neutra

neživotná životná

adjekt. substant. adjekt. substant. adjekt. substant.

velkého
západního

Vietnam_
Berlína, lesa
Himaláje, 
ráje

Česk_
jižní

republik_
Franci_
Paříž_, Plzně

(konzonant 2+ 
-i)

velkého

jarního

Polsk_
moře
království
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VII. 8. KOLEDA Půjdem spolu do Betléma
Koledu Půjdem spolu do Betléma můžete poslouchat např. tady: 
http://www.youtube.com/watch?v=2DJShzyINaQ

Co je to?
1. basa A houpat – většinou dítě v kolébce
2. dudy B kontrabas
3. housličky C Krysař z Hamelnu na ni hrál
4. kolíbati (kolébati) = kolíbat (kolébat) D malé housle
5. píšťalka E Skotové na ně hrají

1.  2. 3. 4. 5.
B

Jak je vokativ (5. pád)?
Janek, Ježíšek, Kuba, Mikeš, panáček, Vávra

Poslouchejte koledu a doplňte chybějící jména ve vokativu (v 5. pádu):
Víte, kde v textu písničky chybí ve vokativu (v 5. pádu) jména:
Janek, Ježíšek, Kuba, Mikeš, panáček, Vávra
1. Půjdem spolu do Betléma,
dudaj, dudaj, dudaj, dá!
__________, __________, já tě budu kolíbati,
__________, __________, já tě budu kolíbat.

2. Začni, __________, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj, dá!
__________, __________, já tě budu kolíbati,
__________, __________, já tě budu kolíbat.

3. A ty __________, na píšťalku:
dudli, tudli, dudli, dá!
__________, __________, já tě budu kolíbati,
__________, __________, já tě budu kolíbat.

4. A ty __________, na housličky:
hudli, tydli, hudli, dá!
__________, __________, já tě budu kolíbati,
__________, __________, já tě budu kolíbat.

5. A ty __________, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá!
__________, __________, já tě budu kolíbati,
__________, __________, já tě budu kolíbat. 

Koleda online viz http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-vanocni-koleda-
pujdem-spolu-do-betlema-ii-nahravka-a-slova-pisnicky-uroven-a2/

***** Kdo hraje na co? (hrát – hraju/-i, hraješ, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou/-í)
housličky, basa, píšťalka, buben
Vávra hraje na ____________, Mikeš hraje na ____________, 
Kuba hraje na ____________, Janek hraje na ____________.
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PŘÍLOHY – STŘÍHAT, PROCVIČOVAT

MÍT MĚL/A

MÁM MÁŠ MÁ

MÁME MÁTE MAJÍ

NEMÁM NEMÁŠ NEMÁ

NEMÁME NEMÁTE NEMAJÍ
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JÁ TY ON

ONA ONO TO

MY VY ONI

ONI, ONY,
ONA
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Silvie Štěpánka Hubert Sabina Erik

Lukáš Štefan Igor Anežka Lubor

David Diana Břetislav Edita Alice

Ivana Miloš Kamil Dušan Vojtěch

paní
Dvořáková

paní
Šťastná

pan Dvořák
pan

Tureček
pan Macek
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CVIČENÍ V. 13.

Dobrý den. Děkuju, dobře. A vy?
Na shle. Dobrý večer.
Jsi taky Angličan? Ano, jsem. A vy? Vy jste Čech, že?
Jak se máte? Ne, nejsem. Jsem Němec.
Promiň, jak prosím? Na shle.
Jste Ruska? Dobrou noc.
Dobrý večer. Těší mě. Já jsem Vlasta Majorová.
Jak se máš, Lenko? Dobrý.
Jmenuju se David Novák. Ef, i, el, i, pé.
Dobrou noc. Ujde to. A ty?
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ROZSTŘÍHAT, SKLÁDAT (PRO NESLOVANY)

Dialog 1
pan Müller – paní Nováková

pan Müller: Dobrý den. Jmenuju se Müller.

paní Nováková: Těší mě. Já jsem Nováková.

pan Müller: Promiňte, jak prosím?

paní Nováková: Nováková. En, o, vé, á, ká, o, vé, á.

pan Müller: Aha, děkuju. A jak se máte, paní Nováková?

paní Nováková: Mám se dobře, děkuju. A vy? Jak se máte vy?

pan Müller: Taky dobře, děkuju. Na shledanou.

paní Nováková: Na shledanou. Mějte se hezky.

pan Müller: Děkuju. Vy taky.

Dialog 2
Hans – Honza

Hans: Ahoj. Jmenuju se Hans.

Honza: Ahoj. Já jsem Honza.

Hans: Promiň, jak prosím?

Honza: Honza. Há, o, en, zet, a.

Hans: Aha, díky. A jak se máš, Honzo?

Honza: Fajn, děkuju. A ty? Jak se máš?

Hans: Jo. Díky. Docela dobře. Tak ahoj, Honzo.

Honza: Ahoj. Měj se.

Hans: Ty taky.
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Dialog 3

pan Novák – paní Müllerová

pan Novák: Dobrý večer. Já jsem Novák.

paní Müllerová: Těší mě. Jmenuju se Müllerová.

pan Novák: Promiňte, jak prosím?

paní Müllerová: Müllerová. Em, u, el, el, e, er, o, vé, á.

pan Novák: Aha, děkuju. A jak se máte?

paní Müllerová: Výborně. A vy, pane Novák, jak se máte vy?

pan Novák: Ujde to. Na shledanou.

paní Müllerová: Na shledanou a dobrou noc.
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