Obsah
Předmluva — 6
Πρόλογος — 8
Úvod — 11
Zvuková stavba novořečtiny a její grafický záznam — 13
Abeceda
Samohlásky
Způsob výslovnosti a gra ický zápis samohlásek
Změny samohlásek
Souhlásky
Způsob výslovnosti a gra ický zápis souhlásek
Způsob výslovnosti a gra ický zápis souhláskových skupin
Změny souhlásek
Přízvuk
Výslovnost přízvuku | Zápis přízvuku
Hlavní pravidla pro psaní přízvuku
Diakritická znaménka
Cvičení výslovnosti
1 Είμαι από την Ελλάδα — 30
Člen určitý a neurčitý, nominativ a akuzativ sg.
Podstatné jméno, nominativ a akuzativ sg.
Maskulina na -ος | Maskulina stejnoslabičná na -ας, -ης
Feminina stejnoslabičná na -α | Feminina na -η
Neutra na -ο, -ι | Neutra nestejnoslabičná na -μα
Sponové sloveso είμαι ‘být’
Slovesa 1. konjugace
Indikativ prézentu, aktivum
Osobní zájmena
Základní tázací zájmena a příslovce
Předložky από, για, με, σε
Základní číslovky 1–10
2 Στην τάξη — 43
Člen určitý, nominativ a akuzativ pl.
Podstatné jméno, nominativ a akuzativ pl.
Maskulina na -ος | Maskulina stejnoslabičná na -ας, -ης
Feminina stejnoslabičná na -α | Feminina na -η
Neutra na -ο, -ι | Neutra nestejnoslabičná na -μα
Osobní zájmena – slabé tvary, genitiv sg. a pl.
Sklonné číslovky 1, 3, 4
Zvláštnosti v použití číslovek od 5 výše
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3 Στην πόλη — 53
Minulý čas slovesa είμαι ‘být’
Minulý čas slovesa έχω ‘mít’
Člen určitý a neurčitý, genitiv sg. a pl.
Podstatné jméno, genitiv a vokativ sg. a pl.
Maskulina na -ος | Maskulina stejnoslabičná na -ας, -ης
Feminina stejnoslabičná na -α | Feminina na -η
Neutra na -ο, -ι | Neutra nestejnoslabičná na -μα
Řecké názvy pádů
Vyjadřování dativu pomocí vazby στον, στη(ν), στο, στους, στις, στα
Vyjadřování instrumentálu pomocí vazby με + akuzativ
4 Οικογένεια και σπίτι — 66
Slovesa se staženými tvary v indikativu prézentu aktiva: λέω, ακούω, πάω, τρώω
Slovesa 2. konjugace
Indikativ prézentu, aktivum
Základní číslovky 11–100
Tázací zájmeno πόσος, -η, -ο ‘kolik’
Adjektivum πολλοί, -ές, -ά ‘mnoho, mnozí’
5 Ψώνια στο περίπτερο — 75
Ukazovací zájmena
Zájmeno αυτός, αυτή, αυτό ‘tento, tato, toto; ten, ta, to’
Zájmeno εκείνος, εκείνη, εκείνο ‘tamten, tamta, tamto; onen, ona, ono’
Tázací zájmeno ποιος, ποια, ποιο ‘kdo, který, jaký’
Genitiv číslovek 1, 3, 4
Budoucí čas sloves είμαι a έχω
Slovesa 1. a 2. konjugace
Futurum nedokonavé, aktivum
6 Σώμα. Χρώματα. Ρούχα. — 86
Přídavná jména stejnoslabičná
Adjektiva na -ος, -η, -ο | Adjektiva na -ος, -α, -ο | Adjektiva na -ός, -ιά, -ό
Adjektiva na -ύς, -ιά, -ύ | Adjektiva na -ής, -ιά, -ί
Základní číslovky 100–10 000
7 Οι μέρες της εβδομάδας. Ο χρόνος και οι εποχές του. Οι μήνες. — 97
Řadové číslovky 1.–20.
Dny v týdnu, měsíce v roce, roční doby
Udávání času, datum, věk
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8 Τι ώρα είναι; — 111
Zlomky
Kolik je hodin? Za jak dlouho? Odkdy? Dokdy? Jak často? Některé časové výrazy a fráze
Řadové číslovky 20.–100.
Poznámky k použití jednotlivých pádů v novořečtině (pádové funkce)
9 Εκδρομή. Ξενοδοχείο. — 123
Aorist
Slovesa 1. konjugace
Indikativ aoristu, aktivum | Hláskové a pravopisné změny při tvorbě sigmatického aoristu
Imperativ aoristu, aktivum
Indikativ a imperativ aoristu nepravidelných sloves
10 Μεταφορικά μέσα. Ταξίδια. — 134
Slovesa 2. konjugace
Indikativ aoristu, aktivum
Imperativ aoristu, aktivum
11 Στον γιατρό — 143
Skloňování osobních zájmen – silné a slabé tvary
Použití silných a slabých tvarů osobních zájmen
Opakování osobního zájmena
Přivlastňovací zájmena – silné tvary
12 Η ελληνική κουζίνα. Στην ταβέρνα. — 154
Přímý a nepřímý předmět, vyjadřování českého dativu v novořečtině
Vazba μου αρέσει, μου πάει
Neosobní vazby μου αρέσει να, πρέπει να; vazba θέλω να
Místní příslovce ve spojení s osobními zájmeny
13 Αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία της πρωτεύουσας — 166
Slovesa 1. konjugace
Indikativ prézentu, pasivum
Futurum nedokonavé, pasivum
Podstatné jméno
Feminina na -ος
14 Επαγγέλματα — 176
Podstatné jméno
Maskulina nestejnoslabičná na -ας, -ης
Αdjektivum πολύς, πολλή, πολύ ‘mnoho, mnozí’
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Αdjektivum όλος, -η, -ο ‘celý’
Neurčité zájmeno άλλος, -η, -ο ‘další, jiný’
15 Καταστήματα. Ψώνια. — 185
Přídavná jména
Nestejnoslabičná adjektiva na -ης, -α, -ικο | Adjektiva na -ης, -ης, -ες
Zdrobněliny podstatných jmen
16 Ο άνθρωπος και η φύση — 194
Slovesa 1. a 2. konjugace
Minulý čas nedokonavý (imperfektum), aktivum | Význam imperfekta ve větné syntaxi
Tvoření příslovcí odvozených od adjektiv
17 Πολιτιστική ζωή — 206
Podstatné jméno
Neutra na -ος
Slovesa 2. konjugace
Indikativ prézentu, pasivum
Futurum nedokonavé, pasivum
Deponentní slovesa θυμάμαι, κοιμάμαι, λυπάμαι, φοβάμαι
Indikativ prézentu
18 Ελληνικές γιορτές — 215
Slovesa 1. a 2. konjugace
Futurum dokonavé, aktivum
Nepravidelné tvoření futura dokonavého | Slovosled u futura
Konjunktiv nedokonavý, aktivum
Konjunktiv dokonavý, aktivum
Nepravidelné tvoření konjunktivu dokonavého činného
Slovosled u konjunktivu | Použití konjunktivu | Další příklady použití konjunktivu
19 Εκπαίδευση — 229
Slovesa 1. a 2. konjugace
Imperativ aoristu, aktivum
Imperativ prézentu, aktivum
Slovosled při spojení imperativu se zájmenným předmětem | Hláskové změny, apokopa
Stupňování přídavných jmen
20 Oλυμπιακοί Αγώνες — 242
Zájmena (ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá)
Příslovce (místní, časová, způsobová, číselná)
Neurčitá vztažná příslovce (místní, časová, způsobová, číselná)
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21 Θεάματα — 255
Slovesa 1. a 2. konjugace
Imperfektum, pasivum
22 Οι Έλληνες και η θάλασσα — 263
Slovesa 1. a 2. konjugace
Perfektum, aktivum
Plusquamperfektum, aktivum
Futurum exactum, aktivum
Konjunktiv perfekta, aktivum
Slovosled v případě spojení perfekta, plusquamperfekta
a futura exacta se zájmenným předmětem
23 Χάρτης της Ελλάδας — 274
Nepravidelné monolektické stupňování přídavných jmen
Stupňování příslovcí
Časování vícekmenných sloves βλέπω, βρίσκω, λέω, πηγαίνω
24 Κοινωνικές επαφές. Γάμος και βαφτίσια. — 285
Časování vícekmenných sloves πίνω, τρώω, παίρνω, υπάρχω, θέλω, ξέρω
25 Ελληνική μυθολογία — 293
Podstatné jméno
Maskulina zakončená v nom. sg. na -ής
Konjunktiv přací
Potenciál
26 Η Πράγα — 299
Kondicionál
Věty podmínkové
27 Η αρχαία Αθήνα και το πολίτευμά της — 308
Slovesa se staženými tvary v indikativu prézentu aktiva: φταίω, καίω, κλαίω, ακούω
Věty účelové
Věty obsahové
Věty obsahové přací
28 Κύπρος — 317
Přechodník přítomný činný
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Přídavné jméno
Nestejnoslabičná adjektiva na -ων, -ουσα/-ούσα, -ον
Podstatné jméno
Neutra nestejnoslabičná na -ον, -οντος
Věty účinkové
29 Διαδίκτυο και κοινωνική δικτύωση — 327
Slovesa 1. konjugace, pasivum
Aorist
Futurum dokonavé
Konjunktiv dokonavý
Perfektum, plusquamperfektum, futurum exactum
Participium perfekta pasiva
Imperativ aoristu
30 Ελληνικός κινηματογράφος — 337
Slovesa 2. konjugace, pasivum
Aorist
Futurum dokonavé
Konjunktiv dokonavý
Perfektum, plusquamperfektum, futurum exactum
Participium perfekta pasiva
Imperativ aoristu | Imperativ aoristu sloves θυμάμαι, κοιμάμαι, λυπάμαι a φοβάμαι
Věty obsahové obavné
31 Ιστορία της Ελλάδας — 347
Participium perfekta pasiva
Věty přípustkové
32 Ιστορία της ελληνικής γλώσσας — 353
Slovesa βάζω, βγάζω, μπαίνω, βγαίνω a jejich složeniny
Věty obsahové vypovídací
Souslednost časů ve větách obsahových vypovídacích
33 Ελληνική λογοτεχνία — 362
Podstatná jména s nepravidelným skloňováním
Maskulina nestejnoslabičná na -ές, -ούς | Maskulina na -έας
Feminina nestejnoslabičná na -ού, -ά | Feminina na -η s plurálem na -εις
Nepravidelná neutra zakončená na -ς, -ν nebo vokál | Neutra nestejnoslabičná na -ιμο
Věty časové
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34 Ελληνική μουσική — 371
Zvratná zájmena
Vymezovací zájmena
Zájmeno ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο ‘tentýž, ten samý; sám, osobně’
Zájmeno μόνος μου, μόνη μου, μόνο μου ‘sám’
Věty vztažné
Početní úkony
Míry a váhy
35 Βιογραφία — 380
Slovesa γίνομαι, έρχομαι, κάθομαι
Věty příčinné
36 Ικανότητες, προσόντα, συστάσεις — 386
Slovesný rod, slovesný stav – diateze
Trpná slovesa | Zvratná slovesa | Neutrální slovesa
Neosobní slovesa
37 Παγκόσμια λογοτεχνία — 396
Závislé věty tázací
Nepřímá řeč
Užití srovnávacích výrazů σαν, όπως, ως ‘jako, jak’
38 Διαφορές στη χρήση της γλώσσας — 405
Použití spojky και
Idiomatické použití některých spojek, příslovcí a částic
Tabulka nepravidelných sloves — 416
Řecko-český slovník — 426
Bibliografie — 474
Klíč k řešení úloh — 476

526

