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Jak to vidí studenti?
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Ahoj. Jmenuju se Heiko.
Ahoj, já jsem Eva.
Promiň, jak prosím?
Eva. E – V –A.
Aha, děkuju. A jak se máš, Evo?
Ujde to. Ale noc byla krátká.
Také jsem byl v hospodě. A teď jdu na kurz.
???
Učím se tady češtinu. Víš, kolik je hodin?
Nemám hodinky ani mobil, ale vím, kolik je hodin.
???
Vidím to na slunci.
Je osm hodin sedmdesát.
???
Je devět hodin deset.
Co? To už je devět hodit deset! Jesusmaria!
???
Začíná vyučování!

Co jsem dělala minulý týden?
elý týden jsem pracovala. Vstávala jsem v 6.30.
Práce začínala v osm a končila v pět. Ve 12
hodin jsme měli přestávku jednu hodinu. V pondělí
večer jsem měla kurz jógy. Ve středu večer jsme
moje přítelkyně a já jezdily na kole. V pátek jsme
běhaly. V sobotu jsme manžel a já jeli na výlet a
potom jsem večeřeli v restauraci. Jedla jsem pstruha
a vařené brambory. Můj manžel jedl vepřové maso
a hranolky. V neděli jsme šli na procházku a šli
jsme na kávu a čaj.
Martina

C

Co budu dělat zítra po obědě?

P

o obědě půjdu do města. Chci koupit knihy a
CD. Odpoledne budu pít kávu v kavárně. Také
navštívím kostel a orloj. Večer půjdu domů ke své
rodině. Budeme spolu večeřet a pak se dívat na
televizi. Večer udělám taky domácí úkol.
Edeltraud

Jak to vidíte vy?

Heiko

Jak jsem se začal učit česky
aždý rok moji rodiče jezdili se mnou na
dovolenou do České republiky. V létě jsme
byli na Moravě a v zimě ve známých Krušných
horách. Známí mě naučili několik slov. Později
jsem měl přítelkyni v Turnově. Byl jsem tam na
návštěvě. Ale přítelkyně se přestěhovala do
Kanady. Potom jsem často jezdil lyžovat do
Krkonoš. Potom jsem poznal hezkou studentku
z Olomouce. Píšeme si často a setkáváme se.
Včera večer jsme se setkali a večeřeli jsme. Učil
jsem se během studia dva roky česky a teď se
učím česky ve večerní škole. Často jsem služebně
v Liberci, protože náš ústav a ústav v Liberci
spolupracují. Proto jsem tady na kurzu potřetí.
Günter

K
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Něco o Badenu

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

aden je malé město, 25 kilometrů jižně od
Vídně. Žije tam asi 25000 obyvatelů. V Badenu
jsou léčivé prameny a krásný lázeňský park. Tam je
taky kasino, kde můžete vyhrát mnoho peněz.
V okolí Badenu jsou vinohrady, kde roste dobré
víno. Lidé chodí každý večer do vináren, které se
jmenují Heureigen.

čení se cizím jazykům rozšiřuje člověku
horizont myšlení. Jedná se nejen o duševní
cvičení mozku. Cizí jazyky se učí na základních,
středních,
vysokých
a
jiných
školách.
Prostřednictvím jazyka poznává člověk nové země
a kultury, nové zvyky, nová jídla a i nové životní
filozofie. Čím víc jazyků člověk umí, v tím více
kulturách se může pohybovat. Na přežití v různých
kulturách díky znalosti místního jazyka může
člověk být hrdý – o 20 % zvýší svou soběstačnost.

B

Holger
Co očekávám od kurzu?

C

hci konečně mluvit bez strachu! Myslím, že
rozumím hodně, ale když někdo přijde a říká
mi něco, mám prázdnou hlavu. Musím se vždycky
připravovat, abych mluvila něco. To mi moc vadí!
Často se cítím hloupá. Ale doma mám jenom zřídka
příležitost mluvit česky. Těším se na vyučování
s jinými lidmi. To není nic vždy se učit sama.

U

M

imoto znalost jazyků zvyšuje šance na
pracovním trhu a umožňuje seznámení se
novými lidmi. Kromě toho už znalost několika slov
v cizím jazyce je projevem respektu k jinému
národu, jeho kultuře a otvírá srdce většiny
obyvatelstva. Navíc dnešní globální svět a zejména
Evropa kladou důraz na mnohojazyčnost. Znalost
různých jazyků znamená být kosmopolitou a
Gabriele
Evropanem.
Co bych dělal, kdybych měl nečekaně jeden den
Alexander
volno?
ro mě je to obrovská teorie, protože jsem
v důchodě a mám volno každý den. Ale v praxi
nemůžu dělat každý den, co chci, protože jsem
ženatý a musím se taky zajímat o to, co plánuje
žena.
Walter

P

Jak to vidíte vy?

On:

Lehký text

On:

Doplňte správné otázky / Finden Sie die richtigen
Fragen / Find the right questions

On:

Netradiční dialog na konferenci
On:

Dobrý den

Ona: Dobrý den.

?

Ona: Po poslední přednášce jsem už nikam nešla.
?

Ona: Dnes večer už mám lístky do divadla.
?

Ona: Bohužel, to nejde. Víte přece, že jsem vdaná.
On:

Škoda, že jsem bohužel taky ženatý.

Co dělá váš manžel?
On:
?
Dobrý den
Co jste dělala včera večer po konferenci?
Ona: Jsem z Ruska.
Kde pracujete?
On:
?
Odkud jste?
Ona: Pracuju tady na univerzitě. Jsem profesorka. Nepůjdeme se potom jen tak projít?
Máte už program na večer?
On:
?
Ona: Můj manžel ještě studuje.
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Ne tak docela lehký text
Farmářské trhy
Co je? Spojte slova v prvním sloupci s jejich významem v druhém sloupci.
A. být vděčný komu, čemu
B. chápat, rozumět
C. chemická látka
D. importovat
E. konzument
F. krok za krokem
G. dělat něco, i když se to nečeká; přesto, že je to trochu nelogické
H. s respektem
I. starat se o rostlinu, dokud nevyroste
J. užitečný
K. vystavování záření
L. zaplatit více

1. dovážet
2. chemikálie
3. navzdory
4. ohleduplně
5. ozařování
6. postupně
7. prospěšný
8. připlatit si
9. spotřebitel
10. uvědomovat si
11. vděčit komu, čemu
12. vypěstovat

Najděte správný výraz

Č

ím dál více lidí se v 1.
b
republice při
nákupu potravin neřídí navzdory ekonomické
situaci pouze cenou. Svou roli stále 2.
pro české zákazníky hraje i vzdálenost, ze které se
potraviny dováží. Lidé mají větší zájem
3.
místní a sezónní výrobky, protože si
uvědomují, že tyto potraviny jsou jejich zdraví
prospěšnější. Navíc poznali, že všechno, co
4.
vypadá, nemusí být čerstvé ve
skutečnosti. Některé „čerstvé“ potraviny za
5.
vzhled totiž mnohdy vděčí nejen
chemikáliím, ale i ozařování. Češi si začínají
postupně uvědomovat, že důležité jsou i podmínky,
za 6.
byly potraviny vypěstovány nebo

vyrobeny. V poslední době jsou čeští zákazníci
ochotni si rovněž připlatit za zboží od zemědělců,
kteří se chovají k životnímu prostředí a
k hospodářským 7.
ohleduplně.

Č

ást populace také 8.
kupovat
některé
zemědělské
výrobky
v supermarketech. Převážně 9.
spotřebitelé uvítali, že se od letošního roku
konečně konají v Praze, ale i v jiných místech
České republiky pravidelné farmářské trhy. Na
nich sami drobní farmáři 10.
vlastní
zemědělské výrobky. Vedle ovoce a zeleniny je
možné na farmářských trzích najít mléčné nebo
masné výrobky. Tato možnost dosud v naší zemi
určitě 11.
.

1. a) české

b) České

c) českou

d) Českou

2. a) velmi

b) více

c) méně

d) více méně

3. a) na

b) o

c) pro

d) na

4. a) čerstvé

b) čerstvá

c) čerstvo

d) čerstvě

5. a) svůj

b) jejich

c) náš

d) vlastní

6. a) které

b) kterou

c) jakých

d) jakými

7. a) sousedům

b) zákazníkům

c) zvířatům

d) zboží

8. a) odmítá

b) bojkotuje

c) zakazuje

d) nechodí

9. a) všichni

b) někteří

c) tamti

d) tito

10. a) nakoupí

b) prodají

c) nabízí

d) reklamují

11. a) chyběla

b) chybí

c) patří

d) patřila

b
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Co si pamatujete? Odpovězte na otázky.

1) Když nakupují Češi potraviny, zajímá je
stále jen cena.
2) Když má potravina v obchodě čerstvý
vzhled, je opravdu čerstvá.
3) Zemědělci, kteří respektují životní
prostředí, mohou prodávat za vyšší ceny.
4) Někteří Češi nechtějí nakupovat
zemědělské výrobky v supermarketech.

1) Mění se vztah Čechů k ceně potravin? Jak?
2) Proč mají lidé rostoucí zájem o místní a
sezónní výrobky?
3) Proč jsou některé potraviny „čerstvé“?
4) Kteří Češi chodí na farmářské trhy?
5) Co to jsou farmářské trhy?

5) Farmářské trhy se konají pravidelně jen
v Praze.

Něco o vás. Odpovězte na otázky.
1) Jaké informace pro vás byly nové?
2) Co zajímavého jste se dozvěděl/a?
3) Je pro vás cena při nákupu potravin rozhodující?
4) Proč jsou místní výrobky lepší pro zdraví?
5) Zajímá vás vzdálenost, ze které se potraviny, které kupujete, dováží? Proč? Proč ne?
6) Jaké potraviny nakupujete a kde? Chodíte na farmářské trhy nebo jezdíte nakupovat na farmu?
Co si myslíte o farmářských trzích?

