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Listopad 

Listopad má 30 dnů. 

Jak se řekne "listopad" polsky? 

Listopad je předposlední měsíc roku. 

Nemám rád listopad, protože je většinou ošklivo / ošklivé počasí. 

Budu pryč asi celý listopad. 

Máš nějaké plány na listopad? 

Těšíš se na listopad? 

Každý listopad dostanu rýmu a kašel. 

Zavoláme si koncem listopadu. 

Začátkem listopadu už může padat sníh. 

Martin má svátek 11. listopadu. 

Uvidíme, jestli se během listopadu situace zlepší. 

V listopadu jsou často mlhy. 

Po listopadu je prosinec. 

O listopadu nic neříkali. 

 

Vidíte, že slovo listopad má stejný tvar 1N a 4A a také tvary 2G a 6L jsou stejné. 

říkat / :říct* (řekl, řekne) – to say   
den – day 
poslední,-í,-í – last 
měsíc – month 
mít rád něco – to like st. 
většinou – mostly, usually 
ošklivo – bad weather 
ošklivý,-á,-é – ugly 
počasí – weather 
pryč – away 
celý,-á,-é – all, whole 
asi – probably, might 
nějaký,-á,-é – some, any 
těšit se na něco – to look forward to st. 
každý,-á,-é – each, every 
dostávat / :dostat* (dostane, dostal) – to get 
rýma – cold, running nose 
kašel – cough 

(:za)volat si – to call (each other) 
koncem – at the end 
začátkem – at the beginning 
už – already 
padat – to fall 
sníh – snow 
svátek – name day 
(:u)vidět – to see 
jestli – if 
během – during 
(:z)lepšit se – to get better 
často – often 
mlha – fog 
po – after 
prosinec – December 
nic – nothing 
o - about 
 



BAREVNÉ ČTENÍ 

www.czextra.cz                         Čeština extra                          Český blog pro cizince 

 

Je pro vás česká gramatika moc těžká? Zkuste Češtinu extra. 

 

Čeština extra  
Průvodce českou gramatikou 
Your guide to Czech grammar 

 
 

Má 50 lekcí. Každá lekce má dvě části 
 

• jednoduché a vizuální vysvětlení gramatiky 

• cvičení (plná praktických a užitečných frází) 
 
Správné odpovědi si můžete zkontrolovat v klíči 
(vidíte) nebo v audioklíči (posloucháte). 
 
Víc informací o Češtině extra je na 

www.czextra.cz. 

 

průvodce – guide 
moc – too (much) 
těžký,-á,-é – difficult 
:zkusit – to try 
lekce – lesson 
část – part 
vysvětlení – explanation 
cvičení – exercise 
plný,-á,-é – full 
užitečný,-á,-é – useful 
správný,-á,-é – correct 
odpověď – answer 
:zkontrolovat – to check 
klíč - key 

 

 


