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Úvod / Introduction
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Milí studenti, 
je dobře, že chcete trénovat diakritiku. Česká diakritika je důležitá. A taky je docela
těžká, ale mám dobrou zprávu. Existuje pár pravidel a ta se můžete naučit. A pak
potřebujete trénink, trénink, trénink. V knize najdete hodně cvičení pro každou
úroveň. Trénujte pravidelně. Ke cvičením se vracejte, dělejte je  znovu a znovu.
Všechna jsou online a ukážou vám správné řešení. Jestli je cvičení moc těžké,
nevadí. Jděte o úroveň níž a začněte tam. Nevzdávejte to! Určitě to zvládnete!
Hodně úspěchů.                                                                                              Jitka Pourová

Dear students, 
it´s very good you want to practice diacritics. Czech diacritics is important. And it´s
quite tough, too, but I have good news for you. There are a few rules and you can learn
them. And then, you need training, training, training. In this book, you find a lot of
exercises for each level. Practice regularly. Return to the exercises again and again. All
of them are online and they show you the key. If any exercise is too hard for you, it
doesn´t matter. Go to the lower level and start there. Don´t give it up! 
You can make it!
Good luck                                                                              Jitka Pourová



1. Pravidla
              Rules

Nejčastější pravidla pro psaní diakritiky

The most frequent rules for writing
of Czech diacritics
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náměstí, nádraží, století...
deklinace: s náměstím, na náměstích,  k náměstím...

pokladní, vrátný, vrátná...
deklinace: s pokladním, s pokladními, bez vrátné, 
k vrátnému... 

JAK PÍŠEME DIAKRITIKU
Pravidlo 1
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2. Online kvízy
    Online quizzes

Trénujte diakritiku ve slovech, která
vypadají podobně, ale čárka nebo
háček „udělaly“ jiný význam. 

Practice diacritics in words that look
similar but a length mark or a hook
"made" a different meaning.
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Online kvíz A1-1 
...
...
...

Klikněte na kvíz. V kvízu uvidíte obrázky a věty. Do věty potřebujeme
doplnit 1 slovo. Máte 2 možnosti: které slovo je správné? Obrázek vám
pomůže rozumět situaci.

A1
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Click the quiz. In the quiz, you can see pictures and sentences. You need to
fill one word to each sentence. You have 2 options: which word is correct?
The picture helps you to understand the situation. 

https://view.genial.ly/60bf24c6ec9f2a0d461ea0a5

