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DOBRÝ DEN. Chào anh. / Xin chào.

.

Anh / chị có khoẻ không?
Cảm ơn, tôi khoẻ.
Còn anh / chị?

Tôi cũng khoẻ. Tạm biệt!Tạm biệt!

Dobrý den. Dobrý den.

Jak se máte?
Děkuju, dobře.
A vy?

Mám se také dobře.
Na shledanou!

Na shledanou!
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LEK CE
MOJE RODINA GIA ĐÌNH CỦA TÔI

KDO TO JE?    =    KDO JE TO? ĐÂY LÀ AI?

To jsem já. Đây là tôi.
To je manželka. Đây là vợ tôi.
To je dcera. Đây là con gái tôi.
To je syn. Đây là con trai tôi.

JAK SE JMENUJETE? BẠN TÊN LÀ GÌ?

Jmenuju se Petr. Tôi tên là Petr.
Manželka se jmenuje Alena. Tôi tên là Alena.
Dcera se jmenuje Jana. Con gái tôi tên là Jana.
Syn se jmenuje Tomáš. Con trai tôi tên là Tomas.

0
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CO TO JE?  =   CO JE TO? ĐÂY LÀ CÁI GÌ? KDO TO JE?

TO JE ... ĐÂY LÀ ... ĐÂY LÀ AI?

To je hotel. obchod                             To je pán.

Khách sạn.                          cửa hàng                           Quí ông.

Đ (Danh từ có tận cùng là “-l, -d, -n“ và các phụ âm khác thì thuộc giống đực.)

To je škola. restaurace tramvaj

Đây là trường học. nhà hàng tàu điện

C (Phần lớn các danh từ có tận cùng là “-a, -e“ và một số danh từ tận cùng là các
phụ âm khác thì thuộc giống cái.)

auto

ô tô

metro

ga tàu 
To je město. điện ngầm
Đây là thành phố.

TR (Những danh từ có tận cùng là “-o” đều thuộc giống trung.)
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LEK CE
JEDEN hotel Đ một khách sạn

1 JEDNA škola C một trường học
JEDNO auto TR một cái ô tô

Đ 1 1

C 1 1

TR 1 1   

CO TO JE? CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?

Stůl. Cái bàn. (Chú ý: trong tiếng Séc không
Jeden stůl. Một cái bàn. có từ chỉ loại đứng trước danh từ.)

CO TO JE? CO VIDÍM?  TÔI THẤY GÌ?

To je stůl.  Vidím stůl.

Đây là cái bàn. Tôi thấy cái bàn.

To je auto.  Vidím auto.

Đây là chiếc ô tô. Tôi thấy chiếc ô tô.

To je houska.  Vidím housku.

Đây là chiếc bánh mì. Tôi thấy chiếc bánh mì.
A U

To je židle.   Vidím židli. 

Đây là cái ghế. Tôi thấy cái ghế.
E I

0

jeden rohlík jeden čaj

cái bành sừng bò cóc trà

jedna houska jedna židle 

bành mì tròn cái ghế

jedno auto jedno křeslo

chiế c ôtô ghế  bành
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KDE JE PETR? PETR Ở ĐÂU?

Je ve škole.

Anh ấy ở trường. Je v restauraci.

Anh ấy ở trong quán
ăn.

v autě

trong ô tô
v tramvaji

trong tầu điện

ve městě v Praze

trong  ở Praha
thành phố

To je skříň.

Đây là cái tủ.

ve skříni
v obchodě trong tủ
trong cửa hàng

Các danh từ tận cùng là
Sau giới từ “v” (ở trong – ở đâu?) tận cùng của -e, -ž, -š, -č, -ř, -c, -j, -ď, -ť, -ň

những danh từ nêu trên đổi thành thì đổi thành tận cùng

Các từ quốc tế:

v metru v hotelu

trong tầu trong (ở)
điện ngầm khách sạn

Những danh từ này có vĩ tố là

-e, ě - i

-u
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LEK CE
JÍDELNA NHÀ ĂN

Co to je? – To je jídelna. Đây là cái gì? – Đây là nhà ăn.
Kdo to je? – To je Alena. Đây là ai? – Đây là Alena.

čaj káva houska rohlík chleba (chléb)

trà cà phê bánh mì bánh sừng bò ổ bánh mì 

svetr

áo len 

talíř

cái đĩa
židle

cái ghế
stůl

cái bàn

KDE TO JE? CÁI ĐÓ Ở ĐÂU?
v, ve (ở trong) na (na)
v čaji na židli

trong trà trên ghế

0
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KDE JE ...? JE V ... Anh ấy (cô ấy, nó) ở trong ...
... ở đâu? JE NA ... Anh ấy (cô ấy, nó) ở trên ...

(Chú ý: trong một câu tiếng Séc, không cần có đại từ nhân xưng.)

Kde je Alena? Je v jídelně.

Cô ấy ở trong nhà ăn.

Kde je káva? Je na stole. 

Cà phê ở trên bàn.

Kde je svetr? Je na židli. 

Áo len ở trên ghế.

Kde je houska? Je na talíři.

Bánh mì ở trên đĩa.

stojí sedí leží

anh ấy đang đứng anh ấy đang ngồi anh ấy đang nằm
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LEK CE
KDE LEŽÍ ...? ...  nằm ở đâu?

STOJÍ ...? ...  đứng ở đâu?

Houska leží na stole.

Bánh mì (nằm) ở trên bàn.
Kde leží houska?

Chleba leží na stole.

Ổ bánh mì (nằm) ở trên bàn.

Kde leží chleba?

Svetr leží na židli. 

Chiếc áo len (nằm) ở trên ghế.

Kde leží svetr?

Petr stojí v jídelně. 

Petr đang đứng
trong nhà ăn.

Židle stojí v jídelně. 

Cái ghế (ở) trong
nhà ăn.

Stůl stojí v jídelně. 

Cái bàn (ở) trong nhà ăn.

0
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VELKÝ – MALÝ   (TO – NHỎ)

Jaký je ten hotel?

Khách sạn ấy thế nào?

Ten hotel je velký.

Khách sạn ấy to.

Ten hotel je malý.

Khách sạn ấy nhỏ.

VELKÁ – MALÁ
Jaká je ta židle?

Cái ghế ấy thế nào?

Ta židle je velká.

Cái ghế ấy to.

Ta židle je malá. 

Cái ghế ấy nhỏ.

VELKÉ – MALÉ

Jaké je to auto?

Chiếc ô tô ấy thế nào?

To auto je velké. 

Chiếc ô tô ấy to.

To auto je malé. 

Chiếc ô tô ấy nhỏ.

jaký?
Đ

jaká?
C

jaké?
TR
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