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ЛИНГВОДИДАКТИКА 

Развитие навыков чешской устной речи 
на материале видеофрагментов: варианты заданий1 

© кандидат филологических наук А. И. Изотов, 2006 

Предлагаемые задания предназначается для студентов филологиче-
ских факультетов и факультетов иностранных языков, уже знакомых с 
основами чешского языка (второй год обучения). Предполагается ак-
тивное использование видеоматериала � четырнадцати сюжетов из по-
пулярного чешского мультипликационного сериала о Махе и Шебесто-
вой, доступных на DVD и VHS-носителях (см., например, 
http://www.bhe.cz/katalog/search/). Данный видеоматериал весьма ин-
формативен как с точки зрения лексики (словник к данным сериям со-
держит около двух тысяч лексических единиц), так и с точки зрения 
грамматики («либретто» видеофрагмента представляет собой фактиче-
ски несобственно-прямую речь, что позволяет отрабатывать как моно-
логические, так и диалогические речевые навыки). Следует при этом 
отметить и дифференцированность речевых портретов персонажей се-
риала � имитируется речь людей разного возраста, пола и социального 
положения (дети, немолодая дама, директор школы, учительница, 
школьный сторож, врач, мороженщик, вор и т.д.).  
После просмотра видеофрагмента студентам предлагается ответить 

на вопросы по содержанию, найти в приводимых примерах элементы 
обиходно-разговорного чешского языка и дать им литературные соот-
ветствия, составить контексты, содержащие определенные слова и сло-
восочетания. Эти коммуникативно-ориентированные задания позволяют 
параллельно развивать навыки аудирования, говорения и перевода и тем 
самым способствуют реализации основных целей обучения иностран-
ному языку. 
1.1. Просмотрите несколько раз фильм O utr�eném sluchátku и ответьте на вопросы: 

1. Kdo byli Mach a �ebestová? 2. Kdo je�tě bydlel v tomto čin�áku? 
3. Co �ebestová ráda říkala Jonatánovi? 4. Jak na to reagoval Jonatán? 5. Jak 
se paní Kadrno�ková dívala na Jonatánovy výlety. 6. Proč si Mach a �ebes-
tová na paní Kadrno�kovou rozhodně nemohli stě�ovat? 7. Proč se ani pes 

                                                           
1 Автор выражает свою глубочайшую признательность лектору чешского языка на 

филологическом факультете МГУ доктору З. Окунеку за помощь в подготовке заданий. 
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Jonatán na paní Kadrno�kovou nezlobil? 8. Který předmět měli právě ve 
�kole ten den? 9. Na co se soudru�ka učitelka ptala Macha? 10. Co Mach 
věděl o zajících? 10. Co stále říkal? 11. Jak na to reagovala soudru�ka učitel-
ka? 12. Proč se Mach dal najednou do smíchu? 13. Jak se v�ichni smáli? 
14. Co na to řekla soudru�ka učitelka? 15. Kdo vtom při�el do třídy? 16. Jak 
mu soudru�ka učitelka vysvětlila, proč mají okna zavřená? 17. Co na to řekl 
soudruh ředitel? 18. Co mu na to řekla �ebestová? 19. Na co se Mach 
s �ebestová tě�ili? 20. Byl Jonatán na ulici, kdy� skončila �kola? 21. Jak si to 
�ebestová vysvětlila? 22. Koho Mach a �ebestová uviděli cestou domů? 
23. Co si �ebestová myslela o tom pánovi? 24. Souhlasil s tím Mach a proč? 
25. Co se stalo tomu pánovi? 26. Co měl na�těstí Mach? 27. Co řekl ten pán? 
28. Co Mach a �ebestová udělali se sluchátkem? 29. Co se ze sluchátka ozva-
lo? 30. Proč Mach a �ebestová koukali jako vyjevení? 31. Kdo se vzpamato-
val první? 32. Co chtěli dělat s těmi kočkami? 33. Co dělal Jonatán, kdy� je 
viděl? 34. Proč �ebestová řekla o Jonatánovi �chudinka malej�? 35. Co řekl 
Mach do sluchátka? 36. Co se stalo Jonatánovi? 37. Jak podle Macha Jonatán 
vypadal? 38. Proč �ebestová řekla, �e Mach stejně nemů�e hrát? 39. Jaký 
nápad dostal Mach? 40. O co po�ádali do sluchátka? 41. Co se stalo, ne� bys 
řekl �vec? 42. Koho děti na�ly v lese? 45. Co jim vysvětlil starý zajíc? 
46. Kdo je někdo pořád vyru�oval? 47. Věděli si Mach a �ebestová s ním 
rady? 48. O čem Mach začal vyprávět, kdy� ho vyvolala soudru�ka učitelka? 
49. Proč soudru�ka učitelka kroutila nad tím hlavou? 50. Kterou známku 
dostal Mach? 51. Co se stalo hned ve čtvrtek odpoledne? 52. Kdo zdravil 
soudru�ku učitelku? 53. Na co se ptala? 54. Co řekla soudru�ka učitelka o 
Machovi? 55. Proč dala oběma jedničku s hvězdičkou? 56. Co bylo soudru�-
ce učitelce na Machovi a na �ebestové divné? 57. Co na to pověděla paní 
Machová? 58. Kdo přiběhl za Machem? 59. Proč je paní Machová vyhodila? 
60. Jak se na to zatvářil Mach? 61. Co mu odpověděla paní Machová? 
62. Kdo najednou přiletěl? 63. Co se stalo paní Machové? 
1.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. �ebestová, ty se� přece trdlo! 2. Takovej starej člověk si nebude hrát na 
psa. 3. Ten ztratil brejle, vsaď se! 4. No jo. Ale k čemu nám to bude dobrý? 
5. To má� fuk. Rad�i mi řekni co s tím budeme dělat? 6. Co s těma kočkama? 
7. To je fantastický, chápe� to? 8. Nechápu, ale fakt je to, �e je to fantastický. 
9. Chudinka malej! Ta Kadrno�ková ho u� zase zamkla. 10. Ale jo, no proč 
ne? 11. Vypadá nějak divně, �e jo? 12. Ty si stejně hrát nemů�e�. Musí se 
učit, zejtra jsi zkou�enej ze zajíců. 13. �ebestová, já mám nápad. V�dyť si 
mů�eme hrát se zajícema. 14. Prosím vás, my bysme potřebovali, aby z nás 
byli tři zajíci. 15. Na�li tam spoustu novejch kamarádů a dozvěděli se spoustu 
věcí. 16. Starý zajíc jim vysvětlil v�echno mo�né: no k čemu jsou vlastně 
zaječí u�i a co se s nima dá dělat. 17. Tak vám teda řeknu, soudru�ko učitel-
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ko, tohle je mi nějak podezřelý. 18. Představte si, �e včera přiběhlo za tím 
na�ím klukem z lesa skoro třicet u�áků. Měli jsme jich plnej byt. 19. Já ří-
kám: Poslouchej, co to má znamenat? A on �e co to má bejt, �e to jsou kama-
rádi. 20. Já povídám, pěkní kamarádi. V�echno je okousaný, i nohy od �idlí, a 
těch bobků v�ude, kdo to má uklízet. 21. A� tím rackem bude�, tak mi dej 
vědět, �vanile jeden u�vanilej. 22. No ne. Kdopak to sem přilít? 
1.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

dělat si z někoho legraci; jen tak netrpět; mít o něco postaráno; dát se do 
smíchu; vsadit se; být k něčemu dobrý; být / mít fuk; koukat jako vyjevení; 
vědět rady s někým;  

co má bejt; [o někoho] se pokou�í mrákoty; to ví i malé dítě. 
2.1. Просмотрите несколько раз фильм �kolní výlet и ответьте на вопросы: 

1. Co jednou nesli Mach a �ebestová do �koly místo aktovek? 2. Jak na to 
reagoval Jonatán? 3. Proč tenkrát neměli s sebou �ádné učení? 4. Kam jeli na 
výlet? 5. Co Mach řekl �ebestové o Jonatánovi? 6. Proč �ebestová nechtěla 
vzít Jonatána s sebou? 7. Co právě dělala paní Kadrno�ková? 8. Co nabídl 
Mach? 9. Co Mach řekl do sluchátka? 10. Co uviděla paní Kadrno�ková, 
kdy� přiběhla blí�? 11. Na co se zeptala paní Kadrno�ková Macha a �ebesto-
vé? 12. Co jí odpověděla �ebestová? 13. Co si bručela paní Kadrno�ková, 
kdy� �la domů? 14. Jaký pocit měla �ebestová? 15. Měla pravdu? 16. Co 
udělal Jonatán, kdy� se Mach zeptal soudru�ky učitelky, jestli by jejich ka-
marád Jonatán nemohl jet také? 17. Co si pomyslela soudru�ka učitelka o 
Jonatánovi? 18. Co odpověděla Machovi na jeho prosbu? 19. Co to je být 
kamarád? 20. Proč měl Jonatán u� jazyk na vestě? 21. Co se stalo, kdy� auto-
bus zastavil u rybníka Krajáče? 22. Co si tenkrát pomyslela soudru�ka učitel-
ka o Jonatánovi? 23. Jak to bylo s těmi chlebníky? 24. Co řekla dětem o sva-
činkách? 25. Co na�la ve svém chlebníku �ebestová? 26. Jaká z toho byla 
�ebestová? 27. Na co si stě�ovala? 28. Jak to komentovala soudru�ka učitel-
ka? 29. Zvedl někdo ruku? 30. Co to bylo pro Jonatána? 31. Co udělal Jona-
tán ne� bys řekl �vec? 32. Co řekla soudru�ka učitelka Horáčkovi? 33. Podě-
kovala přede v�emi soudru�ka učitelka Jonatánovi? 34. O co měl zájem Jona-
tán? 35. Proč nad tím soudru�ka učitelka kroutila hlavou? 36. Byl z toho 
Horáček také v rozpacích? 37. Co udělal Horáček místo toho, aby se styděl za 
to, co provedl? 38. Co chtěl v�em ukázat a co začal v tu ránu dělat? 39. Co 
křičely děti? 40. Co si pomyslela soudru�ka učitelka? 41. Co udělal Jonatán? 
42. Co se stalo se soudru�kou učitelkou kdy� uviděla jak Jonatán táhne Ho-
ráčka z vody? 43. Jak postavila soudru�ka učitelka celou třídu? 44. O co pak 
po�ádala Jonatána? 45. Proč se slu�elo, aby v�ichni �áci vyjádřili Jonatánovi 
vděčnost? 46. Byl Jonatán na takovou slávu zvyklý? 47. Proč se začal trochu 
drbat za uchem? 48. Jak to komentovala soudru�ka učitelka? 49. Co vysvětlil 
soudru�ce učitelce Mach? 50. Proč Mach a �ebestová chtěli vzít Jonatána na 
výlet? 51. Jak v�ichni �áci koukali, kdy� se Jonatán stal zase psem? 52. Co 
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nabídla soudru�ka učitelka Jonatánovi? 53. Omluvila se soudru�ka učitelka 
Jonatánovi? 54. Jak jel Jonatán zpátky? 55. Proč paní Kadrno�ková začala 
Jonatánovi hubovat? 56. Co má dělat vychovaný pes? 57. Souhlasila s tím 
soudru�ka učitelka? 58. Čím se pes li�í od pol�táře? 59. Co slíbila paní Kadr-
no�ková dětem? 60. Co začal Jonatán dělat radostí? 61. Kdo je�tě začal �tě-
kat? 62. Co si pomyslel ka�dý, kdo �el kolem? 63. Na co se zeptala soudru�-
ka učitelka paní Kadrno�kové, kdy� ji jednou odpoledne potkala? 64. Co jí 
paní Kadrno�ková odpověděla? 65. Kde byly děti s Jonatánem? 66. Proč 
soudru�ka učitelka a paní Kadrno�ková zalapaly po dechu? 67. Co rozhodli 
�e udělají? 68. Proč byla ta panika úplně zbytečná? 69. Co poznal Mach a co 
poznala �ebestová? 70. Proč se paní Kadrno�ková stra�ně rozčílila? 71. Jak ji 
uklidňovala soudru�ka učitelka? 72. Co je prý hlavní? 73. Co právě ve �kole 
probírali? 
2.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. Ví�, Jonatáne, dneska s sebou �ádné učení nemáme, proto�e dneska se 
učit nebudem. 2. Soudru�ka učitelka s náma jede na výlet k rybníku Krajáči, 
ví�? 3. Poslouchej, �ebestová, Jonatán by stra�ně rád jel s náma, je ti to jas-
ný? 4. Prosím tě, psa by přece soudru�ka učitelka nevzala, a taky paní Kadr-
no�ková ho s náma nepustí. 5. Člověče, �ebestová, a na co vlastně máme to 
bezvadný sluchátko? 6. Prosím vás, my bysme potřebovali, aby Jonatán vy-
padal jako kluk s chlebníkem. 7. A kdy� paní Kadrno�ková přiběhla blí�, 
viděla Macha a �ebestovou a nějakýho kluka s chlebníkem a tak řekla: �On 
tady není Jonatán? Já myslela, �e utekl za váma.� 8. Poslouchej, Machu, já 
mám takovej pocit, �e to dopadne v�elijak. 9. Bylo to hrozné a děti křičely: 
�Horáček se topí! Horáček se topí! Prosím, von se topí!� 10. Prosím, on to je 
ná� kamarád Jonatán. A proto�e je stra�ně prima, tak jsme ho chtěli vzít na 
výlet. 
2.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

být z něčeho celý pryč; vyvádět jako blázen; mít takový pocit; mít prav-
du; mít divné způsoby; dělat psí kusy; být z něčeho celý ne�ťastný; být 
v něčem opravdu mistr; nemít momentálně čas; mít o něco zájem; být celý 
v rozpacích; být stra�ně prima; koukat jako spadlý z vi�ně; nebýt na něco 
zvyklý; zalapat po dechu;  

ne� bys řekl �vec; to mi tak je�tě chybělo; spadl mu kamen ze srdce; slu�í 
se; to u� přestává v�echno; co bych to byl za člověka. 
3.1. Просмотрите несколько раз фильм Člověk neandrtálský и ответьте на вопросы: 
1. Co dělal za doby ledové člověk neandrtálský? 2. Na co se �ebestová 

zeptala soudru�ky učitelky? 3. Proč byla soudru�ka učitelka z té otázky celá 
pryč? 4. Jak �ebestové odpověděla? 5. Co navrhla �ebestová, kdy� �li 
s Machem ze �koly? 6. Co k tomu dodal Mach? 7. O co děti po�ádaly do 
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sluchátka? 8. Kde se v tu ránu ocitly? 9. Co tam rostlo místo stromů? 10. 
Proč to nebyla �ádná legrace? 11. Kdo vzal nohy na ramena? 12. Zda doba 
ledová jsou jenom mamuti? 13. Co volal Mach �ebestové? 14. Co k tomu 
�ebestová potřebovala? 15. Byly v pravěku �ebříky? 16. Kdo se na�těstí 
objevil? 17. Co se stalo ne� bys řekl �vec? 18. Jak se člověk neandrtálský 
jmenoval? 19. Proč měl hroznou rýmu? 20. Proč nemohl sedět doma 
v jeskyni? 21. Co mu �ebestová slíbila za to, �e byl tak hodný? 22. Co Jona-
tánovi přikázala? 23. Jaký byl najednou mamut? 24. Co s tím mamutem Jona-
tán udělal? 25. O co pak �ebestová do sluchátka po�ádala? 26. Kdo začal 
vylézat z jeskyně? 27. Co jim pověděl pan Huml? 28. Proč neandrtálce po-
padla hrůza? 29. Proč by to měla vidět paní Kadrno�ková? 30. Jak se ten 
mamut vařil? 31. Jaký recept �ebestová napsala? 32. Jaký nápad dostal 
Mach? 33. Namítal proti tomu něco pan Huml? 34. Kde se najednou v�ichni 
ocitli? 35. Co zrovna chudáci dělali? 36. Jak �ebestová představila pana 
Humla rodičům? 37. Co vtom pan Huml udělal? 38. Jak to vysvětlil? 39. Měl 
pan �ebesta pro pana Humla pochopení? 40. Co nabídla paní �ebestová panu 
Humlovi? 41. Nechal se pan Huml dvakrát pobízet? 42. Co paní �ebestová 
zničehonic udělala? 43. Kdo se musel o pana Humla postarat sám? 44. Co mu 
vysvětlil? 46. Líbilo se to panu Humlovi? 47. Co chtěl vymyslet pan Huml, 
a� se vrátí do pravěku a proč? 48. Jak to v�echno ráno dopadlo? 49. Kam 
zavedli ráno Mach a �ebestová pana Humla? 50. Co tam bylo? 51. Pro koho 
bě�ela soudru�ka učitelka? 52. Co udělal soudruh ředitel? 53. Co řekl o tak 
vzácné názorné pomůcce? 54. Co teď vědí �áci i učitelé o pravěku? 55. Vy-
hověl pan Huml prosbě pana ředitele? 56. Které místo teď bude zastávat? 57. 
Co dovede dělat perfektně? 58. Proč byli v�ichni nad�ení? 59. Co udělal 
soudruh ředitel panu Humlovi, Machu, �ebestové a Jonatánovi? 60. Proč se 
panu Humlovi ve �kole moc a moc líbilo?  
3.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. Prosím, my bysme se hrozně rádi podívali do pravěku. 2. Vysvětlil mu, 
�e dnes u� se rukama nejí, �e máme nů� a vidličku a taky vanu s teplou vo-
dou a dokonce i ručník a kartáček na zuby a pastu s fluorem. 3. Byli jsme 
zdraví jako hřiby, akorát nám pravda teklo trochu z nosu. 4. Ale kdy� mě 
Mach a �ebestová přivedli sem, do toho báječnýho tepla, byl jsem ka�dou 
chvíli marod. 
3.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

jíst k obědu/k večeři; být z něčeho celý pryč; dát pokoj; být zticha; vzít 
nohy na ramena; vědět si rady; postarat se o něco; mít pro někoho pochopení; 
vyhovět něčí prosbě; zastávat místo; mít po rýmě; být zdravý jako 
hřib/buk/rybička; být marod; mít pravdu; 

ale beze v�eho; �ádná legrace to nebyla; zima jako v psinci; to víte; [ně-
koho] popadla hrůza; to bude [někdo] koukat; hotové pozdvi�ení; mrzne a� 
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pra�tí; mně nejde o [někoho/něco]; ka�dou chvíli; kam by to vedlo?; �e bych 
mohl skály lámat. 
4.1. Просмотрите несколько раз фильм Kropáček má angínu и ответьте на вопросы: 

1. Co jednou řekla soudru�ka učitelka dětem po vyučování? 2. Proč byly 
děti ohromně rády? 3. Na co se zeptala soudru�ky učitelky �ebestová? 4. Co 
řekla soudru�ka učitelka o angíně? 5. Kolik to trvá lidskému organizmu, ne� 
zvítězí nad zákeřnými bacily? 6. Co má Kropáček dělat? 7. Co viděli Mach a 
�ebestová, kdy� �li ze �koly domů? 8. Co řekla �ebestová o lidském orga-
nismu a o sobě? 9. Souhlasil s tím Mach? 10. Co udělali hned po obědě? 11. 
Co si vzal Mach a co �ebestová? 12. Co Kropáček zrovna dělal, kdy� za ním 
při�li? 13. Co řekla paní Kropáčková dětem? 14. Co jí odpověděl Mach? 15. 
Co řekl Mach do sluchátka, sotva paní Kropáčková zavřela dveře? 16. Jak 
znělo varování ze sluchátka? 17. Jací se najednou stali Mach a �ebestová? 
18. Co uviděli, kdy� vlezli Kropáčkovi do pusy? 19. Co dělaly bacily? 20. Co 
začali bez říkání dělat Mach, �ebestová a Jonatán? 21. Bylo to jenom tak? 22. 
Mají bacily smysl pro čestný boj? 23. Co křičela �ebestová Machovi? 24. Jak 
se pral Mach? 25. Jak řádil Jonatán? 26. Jaký byl Kropáček, kdy� se probu-
dil? 27. Na co si stě�oval mamince? 28. Kam volala paní Kropáčková? 29. 
Co jí řekl pan doktor? 30. Mělo se to stát? 31. Co se stalo Machovi, �ebesto-
vé a Jonatánovi, kdy� se Kropáček napil? 32. Co synovi řekla paní Kropáč-
ková? 33. Co se stalo, kdy� se Kropáček napil pořádně? 34. Kde se ocitli 
Mach, �ebestová a Jonatán? 35. Co viděli kolem sebe? 36. Na co se zeptala 
�ebestová? 37. Co jí odpověděl Mach? 38. Kam v�ichni tři vylezli? 39. Co se 
stane, kdy� bacíte bacila kladívkem? 40. Čeho se bála �ebestová? 41. Co má 
v�dycky dělat mu�ský? 42. Dostaly se děti z maléru? 43. Na co se zeptal 
Mach �ebestové, jak tak �plhali? 44. Co mu odpověděla �ebestová o �en-
ských starostech? 45. Co řekl pan doktor, kdy� Kropáček udělal �á�? 46. Proč 
Kropáčkův jazyk byl u� rů�ověj�í? 47. Co udělali najednou paní Kropáčková, 
Kropáček a pan doktor? 48. Co řekli Mach a �ebestová Kropáčkovi? 49. Jak 
na to reagoval pan doktor? 50. Co udělal Kropáček? 51. Z čeho měli Mach a 
�ebestová radost? 52. Jaké bývá předjaří? 53. Co mů�ete chytit ne� se 
nadějete? 54. Co si říkala soudru�ka učitelka v nemocnici? 55. Kdo za ní učí 
ve �kole? 56. Co je s kolegou Vlkem? 57. Co udělal, kdy� mu �ákyně 
Marvanů přinesla čepec, aby mohl dělat babičku? 58. Bylo to správné? 
59.Proč pan primář kroutil hlavou? 60. Ubývá bacilů v krku soudru�ce 
učitelce? 61. Kdo se na�těstí objevil ve dveřích? 62. Co nesli s sebou? 63. 
K čemu Mach vybídl v�echny přítomné? 64. Co se stane, ne� skončí doba 
náv�těv? 65. Proč tenkrát pan primář kroutil hlavou? 
4.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. No jo, prosím, ale co Kropáček? On má přece angínu, to s náma nepů-
jde, nebo co? 2. Mach si vzal kladívko a velikánskou vidličku, co se s ní 
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píchá do kachny, kdy� se peče, a �ebestová vzala kýbl s rej�ákem a samo-
zřejmě Jonatána a �li ke Kropáčkům na náv�těvu. 3. Kdepak, my ho nevzbu-
díme, my počkáme, jenom se s náma nezdr�ujte. 4. My bysme chtěli být, 
prosím, tak malincí, abysme mohli bojovat s bacily na�eho spolu�áka Kro-
páčka Josefa. 5. A tak vlezli Kropáčkovi do pusy a jak tam vlezli, viděli úpl-
ně bílý jazyk a ohromné červené mandle, celé okousané od těch zákeřných 
bacilů, kteří na Macha s �ebestovou vrčeli a cenili zuby a Mach je začal bez 
říkání mlátit po hlavě kladívkem a �ebestová je píchala tou velikánskou vid-
ličkou, kam se dalo, a Jonatán se do nich pustil zubama, a� z těch bacilů lítaly 
chlupy. 6. Ale Mach taky povídá: �Ty jse� taky ledovec. To je přece rohlík s 
máslem, co měl Kropáček k snídani. Vylez si na to.� 7. No jo, s bacily amen, 
jenom�e s námi taky. Vodsuď se přece jen tak nedostanem. 8. �ebestová, 
hele, moc mě ne�tvi, mu�skej si v�dycky musí vědět rady. 9. Ví� co, Machu, 
�enský starosti přenech laskavě zase mně, jo?! 10. No ne, to jsem blázen, 
paní Kropáčková, já bych neřek, �e je to hor�í ne� včera, já bych řekl, �e je to 
mnohem lep�í ne� včera. 11. Tak, Kropáčku, člověče, co tady le�í� jako la-
zar? S angínou je konec, se� zdráv jako ryba! Vylez z tý postele, ale honem! 
12. A Kropáček vylít z postele a křičel: �Tak�e zejtra mů�u do zoologický 
zahrady na klokany a opice! Tra-la-la! Tra-la-la!� 13. Tak a teď račte sledo-
vat, jak s těma bacilama zatočíme. 14. Ne� skončí doba náv�těv, bude sou-
dru�ka učitelka fit a zítra ji máme u nás na stupínku, slíbili jsme to spolu�á-
kům. 
4.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

dát/dávat pozor; nemít smysl pro něco; prát se jako tygr; řádit jako lev; 
být z něčeho celý vedle; sprásknout ruce; být mokrý jako my�; být s něčím 
amen; vědět si rady; být z maléru venku; le�et jako Lazar; být zdráv jako 
ryba; mít úplnou pravdu; mít radost; chytit infekci; dělat něco někomu na-
schvál; kroutit hlavou; počítat s něčím; zatočit s někým; být fit;  

nedá se nic dělat; to se ví; na co máme [něco]?; [někdo] bude koukat; bez 
říkání; a� z [někoho] lítaly chlupy; to nebylo jenom tak; �krábe v krku; to 
[někomu] je�tě scházelo; hned jsem tam; v tu ránu; jen taktak; to nemá cenu; 
bodejť; ne� bys řekl �vec; to jsem blázen; po [něčem] ani památky; s [čím] je 
konec; [udělej něco], ale honem!; ne� se nadějete; vá�ně. 
5.1. Просмотрите несколько раз фильм Jak Mach a �ebestová hlídali dítě и ответьте на 
вопросы: 

1. Jakou otázku dala soudru�ka učitelka Horáčkovi, kdy� jednou zkou�ela 
přírodopis? 2. Tu�il Horáček vůbec, �e jde o motýla? 3. Co začal vymý�let o 
panu admirálu Babočkovi? 4. Jak na to reagovala soudru�ka učitelka? 5. Čím 
oplývala celá třída? 6. Co křičel Valenta? 7. Proč měl Horáček zlost? 8. Co 
četl v jednom časopise? 9. Jaké číslo to mělo být podle soudru�ky učitelky? 
10. Jakou známku dala Horáčkovi a jak to komentovala? 11. Co si říkali 
Mach a �ebestová cestou domů? 12. Co řekla �ebestová Jonatánovi, kdy� jim 
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přiběhl naproti? 13. Kdo je vtom zastavil? 14. Co bylo známo o Machovi a o 
�ebestové? 15. Co potřebovala paní Vydrová? 16. Co namítl Mach? 17. Za-
čala paní Vydrová o oktávu vý�? 18. Co bude dělat Petříček? 19. Co Mach a 
�ebestová konečně řekli? 20. Spal Petříček alespoň chvilku? 21. Co stále 
dělal? 22. Co nabídl Mach �ebestové? 23. Proč by na balkóně měl dát Petří-
ček pokoj? 24. Pomohlo to opravdu? 25. Co mohli dělat Mach a �ebestová, 
kdy� Petříček dal pokoj? 26. Co se stalo kdy� �ebestová náhodou zvedla 
hlavu? 27. Ve kterém patře děti byly? 28. Jaký nápad dostal Mach? 29. 
K čemu by Petříček potřeboval křídla? 30. Jaká křídla měl Petříček v tu ránu? 
31. Proč se Mach a �ebestová zabrali do učení? 32. Co uviděla �ebestová, 
kdy� náhodou zvedla oči? 33. Co volala �ebestová, kdy� brala schody po 
třech? Kde zrovna poletoval Petříček? 34. Jakou zmrzlinu prodával pan Ho-
ráček senior? 35. Co udělal Petříček, kdy� dostal chuť na tu pistáciovou? 36. 
Co si říkal pan Horáček? 37. Kam pak letěl Petříček? 38. Co dělal mladý 
Horáček místo toho, aby se učil? 39. Co začal řvát, kdy� uviděl velkého mo-
týla? 40. Kam vyběhla paní Horáčková? 41. Kde u� byl Petříček? 42. Co 
volala �ebestová? 43. Co jí odpověděl Mach? 44. Kam rovnou padal Petří-
ček? 45. Co řekla paní Vydrová, kdy� viděla Macha, �ebestovou a Petříčka? 
46. Proč Mach a �ebestová byli rádi? 47. Kdo při�el ráno do �koly? 48. Co 
prohlásil o svém klukovi a o pětkách? 49. Jak vypadá ten ohromný admirál? 
50. Co chtěl po soudru�ce učitelce? 51. Proč v Machovi a �ebestové pořádně 
hrklo? 52. Mohlo se to nechat jen tak? 53. Co řekla �ebestová panu Horáč-
kovi? 54. Proč to byl podle pana Horáčka nesmysl? 55. Co namítl Mach? 56. 
Proč se celá třída dala do smíchu? 57. Co řekla soudru�ka učitelka o mo�nos-
ti mít křídla? 58. Co se stalo kdy� pan Horáček uznal, �e by to byl nesmysl? 
59. Zmizela ta pětka malému Horáčkovi také? 60. Co měl proto na Macha a 
�ebestovou? 61. Co řekl Pa�outovi? 62. Chodí do �koly jenom děti? 63. Proč 
tam chodí ka�dý měsíc? 64. O čem vypráví soudru�ka učitelka, kdy� se se-
jdou? 65. Proč začne u Bartoňové? 66. Co řekla soudru�ka učitelka panu 
Horáčkovi? 67. Kolik pětek má Horáček? 68. Jak se chová Horáček? 69. Na 
co se zeptala soudru�ka učitelka pana Horáčka? 70. Nechávají Horáčka jen 
tak růst jako dříví v lese? 71. Proč mu to dokonce zakazují? 72. Jestli si Ho-
ráček dá říct? 73. Na co se je�tě ptala soudru�ka učitelka pana Horáčka? 74. 
Proč to byla podle pana Horáčka pěkně pra�těná otázka? 75. K čemu vybídla 
soudru�ka učitelka pana Horáčka, kdy� napočítala do deseti? 
5.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. Jenom�e Horáček vůbec netu�il, �e jde o motýla, začal si vymej�let, �e 
ten pan admirál Babočka nosí parádní uniformu, �e má vlastní loď, na kterou 
má paní admirálová přepychovou kajutu. 2. Tak moment! Abyste věděli, 
takovej motýl náhodou existuje. Má asi takovýhle rozpětí. Četl jsem to v 
jednom časopise. 3. Jonatáne, dneska si hrej sám. My se musíme učit, aby to 
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s náma nedopadlo jako s Horáčkem. 4. No jo, paní Vydrová, my bysme rádi 
ale musíme se učit, vy za nás k tabuli nepůjdete! 5. Co kdybysme ho dali na 
balkón! Bude koukat na lidi a dá pokoj. 6. Tak to ne, Machu, to by ne�lo. 
Nezapomeň, �e jsme v �estým patře. 7. Proboha, Machu, kam chodí� na ty 
svý nápady? 8. Mámí, admirál, představ si: takovýhle rozpětí. 9. Má námoř-
nický �aty a jde po pistáciový, neřád. 10. Tak�e jestli nechcete, abych to hnal 
vej�, napí�ete klukovi jedničku ne� napočítám do tří. 11. Ale pan Horáček 
řekl: �Nesmysl. To nebyla �ádná vydra. Nejsem slepej. A vůbec vodkdy mají 
děti křídla?� 12. A měl proto na Macha s �ebestovou stra�livý vztek a řekl 
Pa�outovi: �Pa�oute, já těm dvěma jednou vyvedu něco stra�livýho. Ti bu-
dou, pane, koukat!� 
5.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

plácat nesmysly; oplývat smíchem; nemazlit se s něčím; přijít na řadu; 
přiběhnout naproti; začít o oktávu vý�; řvát jako pavián; dát pokoj; mít to 
dělat; zabrat se do učení; brát schody po třech; mít po učení; dostat chuť na 
něco; bavit se; vyjít naproti; solit pětky pro nic za nic; do�lápnout si na něko-
ho; dát se do smíchu; mít na někoho stra�livý vztek; zmlátit někoho pro nic 
za nic; nechávat někoho růst jako dříví v lese; dát si říci;  

jde [o něco]; náhodou; já nechci vidět [něco]!; hajat; no tak jo; to by ne-
�lo; to chce [něco]; kam chodí� na ty své nápady?; ne� napočítám do tří; tady 
končila v�echna legrace; jak by k tomu [někdo] při�el?; [někdo] bude koukat; 
to jde [s někým] z kopce; pětek má, �e by je mohl prodávat; chování taky 
nemá �ádné. 
6.1. Просмотрите несколько раз фильм Páni tvorstva и ответьте на вопросы: 
1. Co jednou vyprávěla soudru�ka učitelka dětem o pánovi tvorstva? 2. 

Co k tomu namítl Pa�out? 3. Kdo by měl být podle Pa�outa pánem tvorstva a 
proč? 4. Kdo začal hulákat? 5. Co řekl Horáček Pa�outovi o člověku a o 
slonovi? 6. Co řekla soudru�ka učitelka Horáčkovi za prvé a za druhé? 7. 
Proč je člověk pánem tvorstva? 8. Čím vítězí? 9. Komu to vrtalo hlavou? 10. 
Co řekl Mach �ebestové o svém tátovi? 11. Co k tomu dodala �ebestová? 12. 
Co by ji zajímalo? 13. Jaký bezvadný nápad dostal Mach? 14. Kde se oba 
ocitli ne� bys řekl �vec? 15. Proč Mach a �ebestová měli oči navrch hlavy? 
16. Jakou řeč sly�eli kolem sebe? 17. O co poprosila �ebestová? 18. Co se 
ozvalo ze sluchátka? 19. Co se vtom objevilo nad Machem a �ebestovou a co 
začalo dělat? 20. Co na to řekla druhá hlava? 21. Vzali Mach a �ebestová 
nohy na ramena a bylo jim to k něčemu platné? 22. Co se stalo, ne� bys řekl 
popel? 23. Kam vzala Bambulka Macha a �ebestovou druhý den? 24. Co 
dělaly ty prapodivné děti a co říkaly? 25. Co jim řekla paní učitelka? 26. Co 
dělala ta paní učitelka s Machem a �ebestovou a co nakonec řekla? 27. Co jí 
na to vykřikl Mach? 28. Co mu odpověděla ta paní učitelka trochu dotčeně? 
29. Cítili něco Mach a �ebestová? 30. Co udělal �ák Čan�a? 31. Kdo měl 
podle paní učitelky čich pod psa? 32. Kdo se tenkrát na�tval? 33. Co řekla 
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�ebestová o čichu a o rozumu? 34. Jak na to reagovali �áci? 35. Jaký početní 
příklad dala paní učitelka Machovi a �ebestové? 36. Co to bylo podle Macha 
a �ebestové? 37. Co jim na to řekla paní učitelka? 38. Jaký nápad dostal 
Mach? 39. Co o tom početním příkladu řekla soudru�ka učitelka? 40. Co se 
stalo, ne� jí to Mach vysvětlil? 41. Co řekla ta cizí paní učitelka o Machovi a 
�ebestové? 42. Jak zněl výsledek podle Bambulky? 43. Jak tu odpověď hod-
notila ta cizí paní učitelka? 44. Co začala křičet soudru�ka učitelka? 45. Jak 
na to reagovala celá třída? 46. Co ta cizí paní učitelka řekla soudru�ce učitel-
ce? 47. Co se vtom ozvalo? 48. Pod kým se prolomila kolena? 49. O co prosi-
la soudru�ka učitelka? 50. Co jí odpověděla cizí paní učitelka? 51. Co dělali 
v�ichni �áci? 52. Co udělala �labava, kdy� přestala na chvíli pou�tět síru? 53. 
Co řekla soudru�ka učitelka svým �ákům, kdy� se potom vrátili z planety 
Ťakťak a vypravovali si zase o člověku? 54. Kdy bude člověk skutečně 
moudrým pánem tvorstva? 55. Co řekl Mach �ebestové, kdy� potom �li ze 
�koly? 56. Myslí si někdo, �e se ve �kole jenom učí, a je to pravda? 57. Co se 
je�tě koná ve �kole? 58. O čem si učitelé se soudruhem ředitelem a s panem 
Humlem povídají na poradách? 59. Co udělá ten, kdo chce něco říct? 60. 
Jakou příhodu za�ila nedávno soudru�ka učitelka? 61. Kde se ocitla a co tam 
poznala? 62. Jaký by měl být podle ní vztah lidí a zvířat? 63. Co řekla o přá-
telství mezi psem a člověkem a o své přítelkyni Vlastě? 64. Souhlasil s tím 
soudruh ředitel? 65. Jak se bude sna�it chovat k svému Rekovi? 66. Co bude 
mít Rek v koupelně a co s tím kinem? 67. Proč to chtěla soudru�ka učitelka 
zapsat? 68. Je těch nápadů podle soudru�ky učitelky dost? 69. Co řekla sou-
dru�ka učitelka o odborníkovi? 70. Co se stalo, kdy� ve�la �labava? 
6.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. Prosím, jak mů�e bejt člověk pánem tvorstva, kdy� se bojí kolikrát i 
my�i? 2. Já bych teda řekl, �e pánem tvorstva je spí� takovej slon, ten se 
nebojí nikoho. 3. Nejse� nějakej vadnej? 4. Jak by mohl bejt slon pánem 
tvorstva, ty tele? 5. Člověče, �ebestová, nezdá se ti to nějaký divný? 6. �To je 
fakt,� řekla �ebestová, �ná� zase nevítězí poka�dý rozumem�. 7. A vůbec, ví� 
co by mě zajímalo? Jestli je to na jinejch planetách to samý? 8. Prosím vás, 
my bysme té řeči potřebovali aspoň kapku rozumět. 9. Mamí, pojď sem, tady 
je něco divnýho! 10. Nesahej na to, Bambulko, je�tě chytí� nějakou infekci. 
Kdoví co to jsou za zvířata, vypadají jako křečci, nebo co, no počkej, vez-
meme je kle�tičkama. 
6.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

být po útěku; mít pravdu; vědět si rady; mít oči navrch hlavy; chytit in-
fekci; vzít nohy na ramena; mít něco pod psa; ka�lat na něco; být pryč;  

pán tvorstva; jinak; ne� bys řekl �vec; ne� bys řekl popel; vylo�ená pito-
most; chtělo by to [někoho/něco]; jak se slu�í. 
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7.1. Просмотрите несколько раз фильм Ukradené sluchátko и ответьте на вопросы: 

1. Co se stalo, kdy� jednou Mach a �ebestová �li do �koly ve svátečním? 
2. Jak to �ebestová vysvětlila Jonatánovi? 3. Kde zůstal sedět Jonatán? 4. 
Proč byl ve třídě děsný randál? 5. Co křičel Kropáček? 6. Proč Mach řekl, �e 
je na to pozdě? 7. Co pak Mach udělal? 8. Jak v�ichni koukali? 9. Co řekl 
Horáček Pa�outovi? 10. Jaká chvíle potom nastala? 11. Proč si Mach a �e-
bestová mohli gratulovat? 12. Jak dopadli Horáček s Pa�outem? 13. Jak to 
komentovala soudru�ka učitelka? 14. Bylo Pa�outovi do breku? 15. Proč 
litoval, �e se neučili? 16. Co mu na to odpověděl Horáček? 17. Na co si mys-
lel Mach, kdy� měl soudruh ředitel dlouhou řeč? 18. Cítil, �e mu někdo vyta-
huje z kapsy sluchátko? 19. Co se stalo zrovna, kdy� �ebestová říkala, �e to 
trvá trochu moc dlouho? 20. Jak velcí byli Horáček s Pa�outem, kdy� zvedli 
střechu tělocvičny jako pokličku z hrnce? 21. Co chtěl Horáček na soudru�ce 
učitelce? 22. Co k tomu dodal Pa�out? 23. Proč v tělocvičně nastal stra�ný 
zmatek a ve městě zrovna tak? 24. Co volal soudruh ředitel? 25. Co udělal 
pan �kolník Huml? 26. Proč s tím soudru�ka učitelka nesouhlasila? 27. Co se 
vtom ozvalo shora hromovým hlasem? 28. Co odpověděla soudru�ka učitelka 
Horáčkovi? 29. Co se stalo, kdy� chtěla pokračovat? 30. Co řekla �ebestová 
Machovi? 31. Měl Mach zase bezvadný nápad? 32. Kam upaloval Jonatán co 
nohy stačily? 33. Co se stalo na leti�ti? 34. Měli Mach s �ebestovou čas? 35. 
Co museli udělat, ne� přiletěl vrtulník? 36. Jal velký ten vrtulník byl vedle 
těch obrů? 37. Co řekl pilot Jonatánovi, kdy� se vrtulník přiblí�il 
k Horáčkově kapse? 38. Co udělal Jonatán, kdy� skočil rovnou do kapsy? 39. 
Co začali Mach s �ebestovou dvojhlasně křičet? 40. Co se ozvalo ze sluchát-
ka? 41. Co se stalo, kdy� Mach s �ebestovou do sluchátka rychle řekli své 
přání? 42. Kdo bě�el první a co křičel? 43. Co mu odpověděl Horáček? 44. 
Co dělal Pa�out? 45. Proč u kostele stálo červené auto s �ebříkem? 46. Co 
dělali lidé, kdy� po�árníci sundávali soudru�ku učitelku? 47. Za co děkoval 
soudruh ředitel Machovi a �ebestové? 48. Co při té příle�itosti řekl doslova? 
49. Kam vykročili Mach, �ebestová a Jonatán? 50. Trvá něco věčně? 51. Co 
znovu začne, kdy� prázdniny jednou skončí? 52. Kdo musí ka�dé ráno do 
�koly? 53. Kdo čeká jednoho dne ve sborovně? 54. Co zajímá posluchače 
jeho rozhlasové stanice? 55. Co namítla soudru�ka učitelka? 56. Spolupracují 
úzce ve vyu�ití sluchátka s Machem a �ebestovou? 57. Nač zapůjčili soudru-
hu řediteli sluchátko? 58. Co si uvědomili ho�i a dívky? 
7.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. A Jonatán přikývl, jako �e jo, a zůstal sedět před �kolou a Mach s 
�ebestovou ve�li do třídy, kde byl děsný randál. 2. A v�ichni koukali jako 
spadlí z vi�ně a říkali si: �Jak je to mo�ný?� 3. A Horáček řekl Pa�outovi: 
�Kamaráde, mít tohle sluchátko, to bys teda zíral!� 4. A Horáček se chechtal: 
�Co brečí�, troubo? Tyhle vysvědčení neplatěj, ty mů�eme zahodit. Domů 
přineseme jiný, ze samýma jedničkama. Chce� se vsadit?� 5. Tak a teď nám 
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seme jiný, ze samýma jedničkama. Chce� se vsadit?� 5. Tak a teď nám sou-
dru�ka učitelka napí�e nový vysvědčení, se samýma jedničkama, nebo vás 
v�ecky roz�lápnu a hotovo. 6. A ne� ty jedničky budeme mít, nikdo se ze 
�koly ani nehne, jináč to �eredně vodskáčete. 7. Tak co je s těma jedničkama? 
Bude to? 8. Jen klid, �ebestová. Náhodou mám bezvadnej nápad. 9. My 
bysme potřebovali, prosím, aby na�e sluchátko bylo tak malé jako dřív. 10. 
No dobře, ale pří�tě si ho líp hlídejte. 11. První bě�el zmrzlinář Horáček a 
volal na syna: �Koukej, co jsi proved! Počkej doma, já tě přerazím!� 
7.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

jít někam ve svátečním; koukat jako spadlý z vi�ně; zírat jako vyoraná 
my�; dopadnout přímo otřesně; mít pěkně nahnáno; zvládnout situaci; zůstat 
úplně paf; upalovat co nohy stačí; pěkně se vybarvit; u� se s někým nebavit; 
koukat zmizet; trvat na správných zásadách 

za chvilku jsme zpátky; děsný randál; to bys teda zíral; jak by k tomu 
[někdo] při�el?; �kola není holubník 
8.1. Просмотрите несколько раз фильм Přírodní zákony и ответьте на вопросы: 

1. Co jednou uviděli Mach a �ebestová před domem? 2. Proč jim paní 
Kadrno�ková řekla, aby si dneska hráli s Jonatánem kousek dál? 3. Jací lidé 
byli stěhováci? 4. Co řekl jeden stěhovák o Jonatánovi? 5. Co mu vysvětlila 
�ebestová? 6. Jak na to reagoval druhý stěhovák? 7. Proč Mach řekl �ebesto-
vé, �e to jsou stra�ně prima lidé? 8. Co jim chtěla �ebestová udělat? 9. Co se 
stalo v tu ránu? 10. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla 
do třetího patra sama? 11. Líbilo se to stěhovákům? 12. Co se stalo, kdy� si 
potom udělali přestávku na svačinku? 13. Na co celý dům koukal? 14. Co 
křičela paní Kadrno�ková? 15. Jak to komentoval pan Krupička, který cvičil 
na klarinet? 16. Kdo vylezl z auta, které najednou přijelo? 17. Co povídal 
pán, který se stra�ně mračil? 18. Co se nelíbilo paní, která stra�ně voněla? 19. 
Co ten pán řekl stěhovákům? 20. Co udělali v�ichni lidé? 21. Co řekla těm 
dvěma paní Kadrno�ková? 22. Co udělal pan Krupička? 23. Co ten nový pán 
začal křičet? 24. Co řekla o panu Krupičkovi �ebestová? 25. Potřeboval ten 
nový pán někoho? 26. Co křičela ta nová paní o smradu ze zvířat? 27. Jak na 
to reagoval Mach? 28. Proč najednou v�ichni úplně u�asli? 29. Co volal ten 
nový pán? 30. Na co ho upozornil pan Krupička? 31. Jaká při�la noc? 32. 
Proč ta paní ne a ne usnout? 33. Co jí slíbil ten pán? 34. Jaké psaníčko vtom 
dostal? 35. Co se stalo ráno, kdy� Mach a �ebestová �li do �koly? 36. Co 
nabídla jedna paní? 37. Co ta druhá? 38. Co o tom řekl soudruh SNB? 39. Jak 
to komentoval pan Krupička? 40. Co řekla soudru�ka učitelka ve �kole dě-
tem? 41. Nutí nás přírodní zákony �ít na zemi a hezky pohromadě? 42. Kdo se 
ale vyskytl? 43. Proč �ádala, aby někdo zavřel okno? 44. Co povídala ta paní? 
45. Co jí odpověděl ten pán? 46. Co ta paní řekla o snídani a o vaření? 47. Co 
ten pán začal najednou křičet? 48. Proč se kominík divil? 49. Co volala ta paní? 
50. Kdo se najednou objevil ve třídě a na co se ptal? 51. Co se stalo před do-
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mem? 52. Co řekl ten pán, kdy� to v�echno pomalu připlulo? 53. Co k tomu 
dodala ta paní? 54. Co řekla �ebestová, kdy� v�ichni lidé zatleskali? 55. Co se 
ozvalo ze sluchátka? 
8.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. To je ale milej pejsek. Jakpak se jmenuje? 2. No, tak si Jonatáne, hezky 
hačni na tu pohovku. 3. Člověče, �ebestová, to jsou nějací stra�ně príma lidi. 
Mají to tak tě�ký a je�tě se dřou s Jonatánem. 4. Nějakej pes si bude hrát s 
na�im gaučem! 5. No nazdar, to budou pěkní nájemníci. S těma bude radost �ít. 
6. Huberte, to bude hrůza �ít s takovejma lidma pod jednou střechou! 7. Ale 
paní, vy přece s náma vůbec nemusíte �ít pod jednou střechou. 8. Taky bysme 
měli snídat. Je půl deváté a jak to bude s vařením? 9. Pluli kolem mě ti lidé, co 
lítají s tou postelí. 10. My bychom tady s man�elem hrozně rádi �ili s váma pod 
jednou střechou, i s panem Krupičkou, a taky s Mickou a s Jonatánem, kteří 
jsou asi čistotněj�í ne� my, �e, proto�e my jsme se dnes ráno je�tě nemyli. 
8.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

být k něčemu dobrý; ne a ne usnout; podniknout rázná opatření; sly�et na 
vlastní u�i; přistoupit na něčí podmínky; 

prima lidé; to [někomu] přijde draho; to [někoho] bude setsakramentsky 
mrzet; dělá se vítr; nechce se mi to líbit. 
9.1. Просмотрите несколько раз фильм Policejní pes и ответьте на вопросы: 

1. Co se stalo jednou o velké přestávce, kdy se �áci třetí bé krmili hous-
kami, hru�kami a čokoládou? 2. Na co se Horáček ptal a proč? 3. Přihlásil se 
někdo? 4. Co řekl Mach o té krabici? 5. Co řekla �ebestová, kdy� potom 
skončila �kola a �lo se domů? 6. Jaký bezvadný nápad měl tenkrát Mach? 7. 
Proč �ebestová řekla, �e někdy vá�ně pochybuje, jestli má Mach zdravý 
rozum? 8. Co jí namítl Mach? 9. Co Mach udělal kdy� si s �ebestovou půjčili 
Jonatána? 10. Co si nesli Horáček a Pa�out? 11. Co udělali a kam potom 
vyrazili? 12. Proč se Mach chechtal? 13. Proč se ten plánovaný rachot neko-
nal? 14. Proč si Mach s �ebestovou vzdychli? 15. Co zatím dělali Horáček 
s Pa�outem? 16. Co chtěli zalo�it? 17. Které �elvy vzal Horáček? 18. Kam je 
dal Pa�out? 19. Proč teď nesl krabici Pa�out? 20. Co si cestou počítali? 21. 
Jak jim �lo odjak�iva počítání? 22. Co jim �lo mnohem lépe? 23. Co řekl 
Mach, kdy� uviděl Horáčka s Pa�outem? 24. Co se stalo potom? 25. Co udě-
lal Pa�out? 26. Co řekla �ebestová? 27. Řádila opravdu paní Kadrno�ková 
jako tornádo? 28. Co přitom křičela? 29. Co dělala, kdy� viděla, �e Mach 
s �ebestovou nemají ponětí? 30. Kdo byl pan doktor Slepička? 31. Co hned 
udělal? 32. Co řekl o �elvách a o jejich �ivotě? 33. Proč se náhodou v �elvách 
vyznal? 34. Jak to komentovala paní Kadrno�ková? 35. Co zase zará�elo 
pana doktora Slepičku? 36. Co řekl paní Kadrno�kové? 37. Co uviděla paní 
Kadrno�ková, kdy� se konečně otevřely dveře? 38. Co řekl pan doktor Sle-
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pička o těch dvou �elvách? 39. Kdo musel pří�tí den do ředitelny? 40. Kdo 
tam stál? 41. Co řekl soudruh ředitel Horáčkovi s Pa�outem? 42. Co namítl 
Horáček, který byl je�tě drzý? 43. Co vytáhl pan doktor Slepička? 44. Co řekl 
Pa�out, kdy� bylo jasné, �e zapírání nemá smysl? 45. Kam �li odpoledne 
Mach a �ebestová? 46. �li s prázdnou? 47. Co řekl Mach Jonatánovi o tom 
svém nápadu? 48. Co řekla a co potom udělala �ebestová? 
9.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. Jednou o velké přestávce, kdy se �áci třetí bé krmili houskama, hru�-
kama a čokoládou, vylezl Horáček na �idli paní učitelky a zatleskal: �Pánové, 
nevíte náhodou vo nějaký prázdný krabici? My bysme ji teda s Pa�outem 
stra�ně moc potřebovali.� 2. Ale nikdo se nepřihlásil, akorát Mach, a ten řekl: 
�Ale jo, tadyhle �ebestová má doma jednu senzační krabici. Ta by se vám 
určitě hodila. Klidně si po obědě přijďte.� 3. Člověče, Machu, ty se� určitě 
pra�těnej. 4. To je náhodou bezvadnej nápad! 5. Teda Machu, já někdy vá�ně 
pochybuju, jestli má� zdravej rozum. 6. Koukni na ty dvě, jak jsou krásně 
vybarvený. 7. �Kdy� si chceme zalo�it �elví chov, jo, tak nám nemů�e bejt 
fuk, jestli ty �elvy budou takový nebo makový,� řekl Horáček. 8. Krabici teď 
táhl Pa�out, jeliko� Horáček řekl, �e se musí střídat, jinak by to nebylo spra-
vedlivý. 9. Postav ten ko� a dávej bacha! 10. To jsou ty tvý pitomý nápady, 
Machu. 11. Aspoň mi řekněte, co vlastně sněd, �e se mu to hejbá v bři�e! 12. 
Jo, a máte nějaký důkazy, �e jsme to byli my? 13. Tak já se teda přiznávám, 
ale přes ten plot lez Horáček. 14. Vidí�, Jonatáne, �ebestová si myslela, �e to 
byl hloupej nápad, ale nebejt tebe, při�el by pan doktor Slepička o svá zvířát-
ka a dva zloději by si mysleli, bůh ví, jak jsou chytří. 15. Tak�e ty jse� vlast-
ně pravý policejní pes, kterej slou�í spravedlnosti s nasazením �ivota. 
9.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

mít za lubem nějakou lumpárnu; mít po legraci; být fuk; takový nebo ma-
kový; vydat se zpátky; vzít nohy na ramena; mít tuhý �ivot; vyznat se 
v něčem; mít to ze své hlavy; mít na svědomí; vědět, co se slu�í; přijít o něco; 
slou�it spravedlnosti s nasazením �ivota 

kdo riskuje, vyhraje; to jsem teda blázen;  
10.1. Просмотрите несколько раз фильм Oběť pro kamaráda и ответьте на вопросы: 

1. Co jednou vyprávěla soudru�ka učitelka dětem? 2. Proč Ifigenie chtěla 
obětovat �ivot? 3. Co řekl Mach �ebestové o té Ifigenii? 4. Co mu odpovědě-
la �ebestová? 5. Co řekl Mach �ebestové, kdy� potom �kola skončila a ti dva 
�li domů? 6. Na co se ptala �ebestová paní Kadrno�kové? 7. Jak se zatvářila 
paní Kadrno�ková? 8. Co se stalo Machovi a �ebestové? 9. Co udělala paní 
Kadrno�ková, kdy� to viděla? 10. Věřila paní Kadrno�ková na zloděje? 11. 
Vzpamatoval se mezitím Mach? 12. Na co se zeptal paní Kadrno�kové? 13. 
Jakou adresu mu paní Kadrno�ková dala? 14. Co dělali Mach a �ebestová 
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místo koupání? 15. Co dělali jistý pan Kamenec a jistá paní Kamencová? 16. 
Co volala paní Kamencová? 17. Co hned Jonatán přinesl? 18. Co mu přikázal 
pan Kamenec? 19. Co �eptala �ebestová Machovi, kdy� to viděla? 20. Co 
nabídl Mach? 21. Souhlasila �ebestová? 22. Jak to málem skončilo? 23. Na-
pravil Mach chybu? 24. Jak na to reagoval pan Kamenec? 25. Co řekla 
�ebestová Machovi? 26. Jací jeli domů? 27. Na co si vzpomínali? 28. Jaký 
bezvadný nápad dostal Mach? 29. Co namítla �ebestová? 30. Co řekl Mach 
do sluchátka? 31. Co se ze sluchátka ozvalo? 32. Kdo se najednou objevil? 
33. Jak vypadal a jak se choval? 34. Co mu řekl Mach? 35. Co ten chlap 
odpověděl Machovi? 36. A co udělal navíc? 37. Co �ebestová řekla Machovi 
o tom jeho nápadu? 38. Co udělala, kdy� jí Mach sluchátko podal? 39. Co 
řekla �ebestová tomu klukovi? 40. Co řekla Machovi, kdy� bylo v�echno v 
pořádku? 41. Co bylo Machovi jasné? 42. Co udělali Mach a �ebestová ve-
čer? 43. Kde byli oba za chvilku? 44. Co začala volat paní Kadrno�ková? 45. 
Co se stalo Machovi a �ebestové? 46. Co křičela paní Kadrno�ková? 47. Co 
sly�eli Mach a �ebestová? 48. Co se potom ozvalo? 49. Co ti v�ichni sousedé 
dělali s Machem a �ebestovou? 50. Co řekl Mach, kdy� u� byli oba zavření? 
51. Co mu odpověděla �ebestová a co udělala? 52. Co bylo pří�tí den, kdy� 
se vraceli ze �koly? 53. Co jim řekla o Jonatánovi paní Kadrno�ková, kdy� 
při�li před dům? 54. Čeho si pak v�imla a co vykřikla? 55. Proč se Mach a 
�ebestová jenom smáli? 
10.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 
1. Člověče, �ebestová, to musela bejt děsná hvězda ta Ifigenie. Ví�, co to 

je. Nechat se jen tak zamordovat. 2. Já teda taky ne, ale uznej, �e to vod ní 
bylo stra�ně hezký. 3. Hele, �ebestová, a� bude� mít napsaný úkoly, tak na 
mě hvízdni, vememe Jonatána a půjdem se koupat. 4. Na zloděje nevěřím, co 
by mi taky kdo krad, pravda. 5. No tak nám aspoň povězte, kdo je ten novej 
Jonatánův pán. 6. Člověče, to je děsný. Voni si z něho dělají normálního 
otroka. Chudinka malej. To ho čeká pěknej �ivot. 7. �ebestová, ví� co, rad�i 
z něho uděláme vrabce nebo sýkorku, aspoň bude volnej jako pták, co říká�? 
8. Kdyby se paní Kadrno�ková polekala nějakýho zloděje, tak by si mo�ná 
vzala Jonatána zpátky a v�ecko by bylo jako dřív, co říká�? 9. No jo, ale kde 
chce� vzít nějakýho zloděje, kterej by vlezl v noci paní Kadrno�kový? 10. 
Prosím vás, my bysme potřebovali nějakýho vopravdickýho zloděje, který by 
krad u paní Kadrno�kové. 11. No určitě. Takový tintítko mi bude radit, co 
mám dělat. 12. Von ten tvůj nápad nebyl tak �patnej, Machu, jen�e opravdo-
vickýho zloděje bysme sotva zvládli. 13. �ebestová, je mi to jasný. Ty zlodě-
je musíme dělat my. 14. Byli tady Krupičkový, Machový i Hubáčkový, byl 
tady pan �ebesta, pan Houkal a paní Vydrová a ti v�ichni mlátili Macha a 
�ebestovou v�ím, co jim při�lo do ruky, dokud nepři�li příslu�níci VB a ne-
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odvedli je do vězení. 15. �ebestová, co s náma asi bude? 16. Co by s náma 
bylo? Teď se poletíme normálně vyspat. 
10.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

obětovat �ivot; pomoci z maléru; nechat se jen tak zamordovat; být od 
někoho hezké; jít k vodě; mít s něčím konec; div nepadnout do mdlob; zůstat 
jak solný sloup; mrsknout sebou; volný jako pták; mít něco po ruce; lomcovat 
klikou; mlátit v�ím, co při�lo do ruky; skákat samou radostí metr vysoko;  

krve by se v někom nedořezal; ono tě to přejde; smutný jak �afářův dvo-
reček; chlap jako hora;  
11.1. Просмотрите несколько раз фильм Vzorné chování и ответьте на вопросы: 

1. Co se stalo jako obyčejně, kdy� Mach a �ebestová �li do �koly? 2. Co 
udělala paní Kadrno�ková, kdy� jí Jonatán utekl, aby Macha a �ebestovou do 
�koly doprovodil? 3. Co se stalo, kdy� vtom uviděl Jonatán paní Cibulkovou 
s kočkou Micinkou? 4. Co dělali Micinka, paní Cibulková, Jonatán a nájem-
níci? 5. Jaký z toho byl Mach a co řekl �ebestové? 6. Co mu �ebestová od-
pověděla? 6. Co ten den probírala soudru�ka učitelka ve třídě? 7. Co udělal 
Horáček? 8. Nechala si to Čermáková líbit? 9. Co řekla soudru�ka učitelka, 
kdy� je potom od sebe roztrhla? 10. Na co by si měl pamatovat Horáček? 11. 
A co Čermáková? 12. Co hned předvedla soudru�ka učitelka? 13. Co řekla 
Čermákové a Horáčkovi? 14. Co pak udělali Horáček a Čermákova? 15. 
Tleskala jim soudru�ka učitelka? 16. Co o tom jejich chování řekla? 17. O 
čem vyprávěla soudru�ka učitelka celou hodinu? 18. Co řekla �ebestová 
Machovi, kdy� �li potom ze �koly domů? 19. Proč Mach vykulil oči? 20. Co 
mu odpověděla �ebestová? 21. Co udělala �ebestová hned po obědě, sotva 
měli hotové úkoly? 22. Co řekla do sluchátka? 23. Co se ze sluchátka pak 
ozvalo? 24. Chtěla �ebestová tmavovlásku nebo blond? 25. Co se najednou 
stalo? 26. Uklidnila tu slečnu �ebestová? 27. Co řekla �ebestová Machovi? 
28. Na co se Micka stále ptala? 29. Co jí odpověděl Mach? 30. S kým najed-
nou vy�la �ebestová z domu? 31. Co řekla, kdy� při�la blí�? 32. Co se stalo 
sotva to řekla? 33. Jak to komentoval Mach? 34. Bylo to opravdu něco pří-
�erného? 35. Co křičel jeden pán? 36. Co volal ten druhý? 37. Co mu někdo 
namítl? 38. Co křičela jedna paní? 39. Co v�ichni volali? 40. Byl Jonatán 
poslu�ný pes a Micka poslu�ná kočka? 41. Co udělali, kdy� sly�eli: �Styďte 
se�? 42. Co volala �ebestová a proč? 43. Čemu učili Mach a �ebestová Mic-
ku s Jonatánem na zahradě? 44. Bavilo to Micku a Jonatána? 45. Co se stalo, 
kdy� potom ráno potkal pes Jonatán paní Cibulkovou s kočkou Micinkou? 
46. Proč v�ichni zůstali jako solné sloupy? 47. Proč se o paní Hubáčkovou 
pokou�ely mrákoty? 48. Měl Jonatán lep�í způsoby ne� její man�el? 49. Jak ji 
paní Krupičková utě�ovala? 50. Byl to jenom důkaz, �e slu�né chování není 
vlastně nic tě�kého? 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2006. � Вып. 33. � 128 с. ISBN 5-317-01694-0 

 

 

113

11.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. Co se to zase děje? Kdy bude konečně pokoj? Zase ten Jonatán, safra-
portský pes! 2. Jestli to nepřestane, poletí z domu i s tou kočkou a basta fidli! 
3. Člověče, �ebestová, mů�e� to pochopit, takovej inteligentní pes, chytřej�í 
ne� Horáček a von se takhle ztrapňuje. 4. To je teda fakt, poslu�nej je, inteli-
gentní taky, ale jak uvidí Micku, chová se jako blbeček, s tím by se vá�ně 
mělo něco udělat. 5. Hele, Machu, tak mě napadá, kdy� se mů�ou vzornýmu 
chování naučit Čermáková s Horáčkem, proč by to nemohli pochopit Micka 
s Jonatánem? 6. �ebestová, jse� ty vůbec normální, copak to jde, vysvětlit 
psovi, aby pustil kočku sednout, ty vá�ně nemá� v�ech pět pohromadě, se mi 
zdá. 7. Jó, tak ví� co, nech to na mně! 8. Prosím vás, my bysme stra�ně moc 
potřebovali, aby se z Micky stala normální slečna. 9. To je fuk, třeba blond. 
10. Krindypindy, co to má znamenat, někdo mi ukrad přední nohy. 11. Jen 
�ádnej strach, ty nohy budou za chvilku zpátky. 12. No vidí�, ty trdlo, tady 
má� ty svý experimenty! 13. Kdy� se do sebe pustili dřív, tak to bylo celkem 
normální, ale teď je z toho hotovej společenskej �kandál, no jen se na to po-
dívej! 14. No dyť, dyť on má lep�í způsoby, ne�, ne� můj man�el. 15. Je to 
vůbec mo�ný, aby se pes choval podle Gutha-Jarkovského?2 
11.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

být celý bez nálady; chovat se jako blbeček; nenechat si líbit něco; být 
načase; dávat pozor; chovat se jako slu�ní lidé a ne jako pes a kočka; nemít 
v�ech pět pohromadě; slu�ně poděkovat; být fuk; být v trapu; zůstat jako 
solný sloup;  

jako obyčejně; nastal stra�ný binec; kdo to má pořád poslouchat?; u� toho 
máme plné zuby; basta fidli; s tím by se vá�ně mělo něco udělat; ne� bys řekl 
�vec; o [někoho] se pokou�ely mrákoty. 
12.1. Просмотрите несколько раз фильм Zoologická zahrada и ответьте на вопросы: 

1. Kam �la jednou soudru�ka učitelka s celou třídou? 2. Jak se v�ichni 
chovali? 3. Co dělali Horáček s Pa�outem, přesto�e v�ude viděli nápisy �Ne-
krmte zvířata�? 4. Co se najednou stalo? 5. Jak vypadala jedna opice? 6. Co 
řekl hlavní o�etřovatel? 7. Co jí hned začal dělat? 8. Rozzlobila se stra�livě 
soudru�ka učitelka na Horáčka s Pa�outem? 9. Co jím řekla? 10. Mrkl Mach 
na �ebestovou? 11. Co řekla �ebestová docela potichu do sluchátka? 12. Co 
se ze sluchátka ozvalo? 13. Proč se najednou v�ichni pří�erně lekli? 14. Co té 
�irafě odpověděl Jonatán? 15. Co pak udělal slon? 16. Co řekla ta opice s tou 
hadicí? 17. Koukala soudru�ka učitelka, celá třída, a v�ichni lidé kolem jako 
u vyjevení? 18. Kdo dokonce přiběhl a co křičel? 19. Co udělal náměstek? 
20. Co mu vtom řekla �elva? 21. Co k tomu dodal tučňák? 22. Začala sou-

                                                           
2 Иржи Станислав Гут-Ярковский � автор книг о светских манерах, в 1919 году был 

приглашен Масариком в качестве церемониймейстера во дворец президента. 
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dru�ka učitelka lomit rukama? 23. Co řekl Mach potichu �ebestové? 24. Co 
zjistila �ebestová, kdy� u� sahala do kapsy po sluchátku? 25. Co řekla Ma-
chovi? 26. Byl by to konec legrace? 27. O co Mach poprosil Jonatána? 28. 
Co mu Jonatán odpověděl? 29. Co namítl Mach? 30. Domluvil se Jonatán 
fakticky s krokodýlem? 31. Co se stalo, kdy� krokodýl dal Jonatánovi svoje 
krokodýlí slovo, a Jonatán mu tedy vlezl do pusy? 32. Co řekla �ebestová 
Machovi o tom jeho nápadu a o krokodýlech? 33. Co namítl krokodýl jenom 
tak koutkem pusy? 34. Jaké podmínky měl krokodýl? 35. Co řekla soudru�ka 
učitelka dětem? 36. Bylo dětem Jonatána líto a dali krokodýlovi čestné pio-
nýrské, �e u� nikdy nebudou v zoologické zahradě krmit zvířata? 37. Co pak 
ten starý krokodýl udělal? 
12.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 
1. Lidi v bílých plá�tích lítali sem a tam, proto�e jedna opice vypadala ja-

ko čerstvě natřená lavička. 2. Bodejť by nebyla zelená, kdy� je jí �patně od 
�aludku. 3. Prosím, my bysme rádi, aby ta zvířata, co jsou tady v zoologické 
zahradě, uměla mluvit. 4. A najednou se v�ichni pří�erně lekli, proto�e �irafa 
povídá: �Horáčku, Horáčku, ty jse� pěknej darebák a Pa�out jakbysmet, to 
bych do vás nikdy neřekla.� 5. A Jonatán mávl prackou: �Milá paní �irafo, o 
Horáčkovi mi rad�i ani nemluvte, toho znám jak svý boty. Na výletě ukrad 
�ebestový jahodovej koláč.� 6. A slon plácl u�ima a řekl: �Teda, něco vám 
povím. Já jsem jenom vobyčejnej slon, do �koly jsem jak�iv nechodil, ale to 
bych určitě nedělal, kazit někomu �aludek, to jste inteligenti?� 7. A ta opice 
s tou hadicí řekla: �Já jsem v Evropě akorát jedna, ale takovejch Horáčků 
jsou mraky, to by se jeden o sebe doopravdy bál�. 8. A tučňák řekl: �No 
bodejť, mluvíme přece v�ichni�. 9. A Mach si vzal Jonatána kousek stranou a 
řekl mu: �Hele, Jonatáne, s tebou se dá rozumně mluvit, co kdybys nám vlez 
pro to sluchátko do krokodýlí tlamy, co říká��? 10. No jo, je to vlastně prav-
da. 11. A �ebestová řekla: �Tak, Machu, tady to má�, teď u� nemáme ani 
sluchátko, ani Jonatána! To byl pěkný nápad, člověče! Jse� pra�těnej pavlačí, 
nebo co? Ty neví�, �e krokodýl je lstivé a krvelačné zvíře?� 12. Jó, kdyby tak 
Horáček s Pa�outem a celá ta va�e třetí �bé� dala čestné slovo, �e u� nikdy 
nebude v zoologické zahradě krmit zvířata, tak vám toho Jonatána klidně 
pustím ven. 
12.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

chovat se způsobně, ba dokonce vzorně; pumpovat �aludek; znát jak své 
boty; koukat jako u vyjevení; lomit rukama; spolknout jako malinu;  

no bodejť; ne� bys řekl �vec; to je malér; to by byl konec legrace; co 
blázní�?; 
13.1. Просмотрите несколько раз фильм Piráti и ответьте на вопросы: 

1. Kdo při�el jednou do třídy a co řekl? 2. Co navrhla �ebestová? 3. Co jí 
namítl soudruh ředitel? 4. Koho měl na mysli? 5. Pokračovala soudru�ka 
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učitelka ve vyučování? 6. O čem vyprávěla dětem? 7. Řádili kdysi dávno na 
mořích piráti, kteří hrozně vyváděli, kradli jako straky, hlavně zlato a v�elija-
ké drahokamy? 8. Co řekl Mach �ebestové? 9. Co �ebestová řekla potichu do 
sluchátka? 10. Jaké varování se ze sluchátka ozvalo? 11. O co pak po�ádal 
Mach? 12. Co se stalo sotva to řekl? 13. Co se dělo na palubě? 14. Co říkal 
ten hlavní pirát, který seděl na nějaké bedně? 15. Co piráti zabručeli? 16. Na 
co se zeptala soudru�ka učitelka? 17. Co se stalo Kropáčkovi? 18. Co mu 
soudru�ka učitelka řekla? 19. Co zařval ten hlavní pirát, sotva se Čermáková 
s Horáčkem objevili na palubě? 20. Co mu odpověděla Čermáková? 21. Co 
vtom řekla soudru�ka učitelka dětem? 22. Koukali piráti jako spadlí z vi�ně, 
co se to hrne na palubu? 23. Co řekla �ebestová Machovi o té bedně? 24. Co 
jí odpověděl Mach? 25. Kdo se vzpamatoval první a co zařval? 26. Co mu ten 
Brown honem řekl? 27. Co viděla soudru�ka učitelka? 28. Co pirátům řekla? 
29. Co zařval ten hlavní pirát, kdy� se tenkrát vzpamatoval? 30. Co mu ten 
Brown odpověděl? 31. Potrpěl si Jonatán na řeči? 32. Co se stalo zrovna, 
kdy� ten Brown chytil Horáčka a chtěl s ním mrsknout mezi ty �raloky? 33. 
Co křičel ten hlavní pirát? 34. Co bylo Machovi u� fakticky jasné? 35. Kdo 
měl hlavní dozor, aby �ádný pirát nevylezl zpod plachty? 36. Co povídal 
Horáček Pa�outovi? 37. Co se dělo mezitím ve třídě? 38. Co řekla soudru�ka 
učitelka soudruhu řediteli? 39. Co jí namítl soudruh ředitel? 40. Co vtom 
udělali Mach a �ebestová? 41. Jak na to reagoval soudruh ředitel? 42. Mohli 
si teď koupit pro biologický krou�ek, co chtěli? 43. Co se koupilo nakonec? 
44. Krmil �kolník Huml toho slona na zahradě senem a v�ichni členové bio-
logického krou�ku je při tom vědecky pozorovali? 
13.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. Ale soudruh ředitel řekl: �Ale �ebestová, slon není �ádné zvířátko, slon 
stojí hromadu peněz. Kde bysme na to vzali, �e ano? Měl jsem na mysli 
křečka nebo morče. No, pokračujte, pokračujte.� 2. Člověče, �ebestová, to by 
bylo něco, dostat se k takovému zlatému pokladu. To bysme měli peněz jako 
�elez, co říká�? 3. Prosím, my bysme se hrozně rádi dostali mezi piráty, co 
vezou nějaký poklad. 4. No tak ať je s náma rad�i celá třída i se soudru�kou 
učitelkou a taky Jonatán. 5. A na palubě byli piráti, ten hlavní seděl na nějaké 
bedně a říkal: �Tak pánové, pozor! Kdo na tuhle skříňku �áhne, ten je synem 
smrti. To zlato, co tam je, si rozdělíme a� na Kanárských ostrovech, je to 
jasný?� 6. A piráti zabručeli: �Jasný.� 7. Jenom�e Mach řekl: ��ebestová, teď 
s tím dej, prosím tě, pokoj, mně se to nechce líbit, tady se určitě něco seme-
le�. A taky �e jo. 8. A Mach řekl Jonatánovi: �Jonatáne, ty jse� ten nejlep�í 
pes na světě, teď u� je to fakticky jasný.� 9. A Horáček řekl Pa�outovi: �Já 
měl bejt mezi �ralokama první, to zírá�, co?� 
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13.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 
mít na mysli; krást jako straky; mít peněz jako �elez; sáhnout na něco; 

koukat jako spadlý z vi�ně; dát s něčím pokoj; nepotrpět si na řeči; mrsknout 
s někým.  
14.1. Просмотрите несколько раз фильм Jak Mach a �ebestová vyrostli и ответьте на 
вопросы: 
1. Mohli Mach a �ebestová být �áky třetí bé do nekonečna? 2. Co se 

s nimi dělo, kdy� rostli a rostli? 3. Co měli nejdřív, co potom? 4. Co dělaly ty 
jejich děti? 5. Co jednou povídá ta malá Machová malému Machovi o dospě-
lých a o tom starém Jonatánovi? 6. Co namítl malý Mach? 7. Co by se stalo, 
kdyby dospělí v jednom kuse ka�dého nevychovávali? 8. Kdo byli toti� Ho-
ráček s Pa�outem? 9. Jak to vypadalo? 10. Byli líní i na holení? 11. Co se 
stalo novému panu inspektorovi, kdy� jednou při�el do třídy? 12. Co řekla 
soudru�ka učitelka Horáčkovi s Pa�outem? 13. Proč jim to chvilku trvalo, 
ne� vstali? 14. Chtěla soudru�ka učitelka ukázat panu inspektorovi, proč jsou 
Horáček s Pa�outem u� tolik let �áky třetí bé? 15. Jakou otázku dala sou-
dru�ka učitelka Horáčkovi? 16. Dělal Horáček jako obyčejně děsně chytrého? 
17. Co na to řekla soudru�ka učitelka? 18. Byl Pa�out o něco mazaněj�í ne� 
Horáček? 18. Co si řekl? 19. Co povídal o sudokopytnících? 20. Co se mezi-
tím stalo panu inspektorovi? 21. Co říkal malý Mach malé Machové cestou 
domů? 22. Obědvalo se potom a bylo v�echno v pořádku? 23. Jak to tatínek 
Mach napravil? 24. Co řekla malá Machová malému Machovi? 25. Na co se 
ptal malý Mach tatínka? 26. Co mu velký Mach odpověděl a co pak udělal? 
27. Byl malý Mach chytrý po tatínkovi a malá Machová po mamince? 28. Co 
udělali? 29. Co dělali Horáček s Pa�outem místo učení? 30. Co řekl malý 
Mach do sluchátka? 31. Co se ze sluchátka ozvalo? 32. Proč v�ichni koukali 
jako spadlí z vi�ně? 33. Co sly�el pan ředitel s panem inspektorem druhý den, 
kdy� �li po chodbě? 34. Uviděli velikou slávu, jaká se hned tak nevidí? 35. 
Co dostali Horáček s Pa�outem poprvé v �ivotě? 36. Kdo jim blahopřál? 37. 
Co ji v duchu napadlo? 38. Na co se ptal velký Mach malého Macha a malé 
Machové? 39. Dostali malý Mach a malá Machová jedničky s hvězdičkou? 
40. Co řekli velcí Machové a co si mysleli ti malí Machové? 
14.2. Найдите в приведенных ниже примерах элементы обиходно-разговорного чеш-
ского языка и приведите их литературные эквиваленты: 

1. A jakpak jednou do té �koly jdou, povídá ta malá Machová malýmu 
Machovi: �Hele, brácho, řekni, jestli ty dospělí nejsou fakt pra�tění. Koukni, 
co dělá ten starý bláznivý Jonatán s těma maličkýma, to by jeden umřel.� 2. 
A malý Mach povídá tý malý Machový: �No, a co má bejt? To je přece nor-
mální. A� bude� veliká, bude� zrovna taková, chce� se vsadit? Kdyby dospělí 
v jednom kuse ka�dýho nevychovávali, dopadlo by to s náma se v�ema jako 
tamhle s Horáčkem a Pa�outem.� 3. To víte, Horáček dělal jako obyčejně 
děsně chytrýho: �Sudokopytníci, to je přece jasný. Sudokopytníci jsou docela 
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normální sudy, jen�e mají kopyta, �e ano, proto se jim říká sudokopytníci.� 4. 
Pa�out byl o něco mazaněj�í ne� Horáček, tak si řekl: �Počkej, ty jedna sou-
dru�ko učitelko, já tě převezu. Vono to bude určitě naopak.� 5. A tak povídá: 
�Prosím, sudokopytníci jsou takový zvlá�tní zvířata, který mají místo kopyt 
čtyry sudy, tak�e vlastně ani nechoděj, ale spí� se tak nějak jako válej.� 6. A 
cestou domů říká malej Mach malý Machový: �Člověče, ségro, s tím Horáč-
kem a Pa�outem by se mělo něco podniknout. Tak to není mo�ný, v�dyť jsou 
to otcové rodin. Jak k tomu přijdou ti chudáci děti, aby měli místo tatínků 
takový telata.� 7. A malá Machová řekla: �No jo, člověče, ale co my dva s 
tím mů�eme dělat?� 8. A malá Machová řekla malýmu Machovi: �Člověče, 
brácho, tak mě napadá, �e by se s tím sluchátkem dalo bezvadně pomoct 
Horáčkovi a Pa�outovi, co říká�?� 9. A malý Mach byl samozřejmě pro a řekl 
nahlas: �Hele, tatí, nemoh bys nám to sluchátko na chvilku půjčit?� 10. A 
velký Mach řekl: �Tos teda uhád, chlapečku. My s maminkou náhodou moc 
dobře víme, jaký se s tím dají dělat lumpárny.� 11. Jen�e malý Mach byl 
chytrý po tatínkovi, a malá Machová po mamince. Oba sedli dohromady s 
malým Jonatánem, který byl chytrej po starým Jonatánovi, tak�e ne� bys řekl 
�vec, bylo sluchátko jejich. 12. Prosím vás, my bysme tady se ségrou stra�ně 
moc chtěli, aby se ti starý dva repetenti místo kopaný učili, proto�e se na tu 
ostudu u� vá�ně nemů�eme koukat. 13. No a potom se stalo něco úplně neu-
věřitelnýho, na co v�ichni koukali jako spadlí z vi�ně. 14. Ale malej Mach 
řekl �e ne, �e oba dostali bohu�el pětky jako Brno, proto�e se včera odpoled-
ne vůbec neučili. 
14.3. Составьте контексты, используя следующие слова и выражения: 

být na něco líný; dělat ze sebe někoho; koukat jako spadlý z vi�ně; dostat 
pětku jako Brno 

to by jeden umřel; v jednom kuse; já tě převezu!; jak k tomu přijdou. 


