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face2face
Studijní příručka
Elementary

Language Summar y
Přehled gramatiky
a slovní zásoby

Welcome to the class!
Vocabulary
Barvy

• Colours

red
červená

green
zelená

Abeceda

p4
blue
modrá

white
bílá

black
černá

grey
šedá

• The alphabet

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

TIPS!

yellow
žlutá

••
••

p4

Kk

=G+?
Aa
Hh
Jj
Kk

=K?
Bb
Cc
Dd
Ee
Gg
Pp
Tt
Vv

=G?
Ff
Ll
Mm
Nn
Ss
Xx
Zz

=C+?
Ii
Yy

="7?
Oo

=W?
Qq
Uu
Ww

=#?
Rr

Fonetické značky uvedené v závorkách (např. ["]) si můžete najít na str. 88.
ee = double e = zdvojené e
A = capital A = velké A
a = small a = malé a

Dny v týdnu

• Days of the week

p4

Spojte názvy dnů v týdnu:
Sunday

čtvrtek

Tuesday

úterý

Wednesday

sobota

Friday

pondělí

Thursday

pátek

Saturday

středa

Monday

neděle

TIP!

•

Názvy dní v týdnu píšeme v anglickém jazyce s velkým písmenem.

Real World
5

Welcome to the class!

Real World
Pozdravy

• Saying hello and goodbye

p4 p5

Seřaďte věty v rozhovoru:
Hello, my name’s Marco.

Goodbye/Bye, Lin.

Hi, I’m Lin.

Goodbye/Bye. See you on Thursday.

Nice to meet you.

Yes, see you.

Nice to meet you too.
Pokyny ve třídě

• Classroom instructions

p5

Spojte anglické a české pokyny:
Look at page ten.

Nepište.

Answer the questions.

Zkontrolujte si odpovědi.

Fill in the gaps.

Zavřete učebnice.

Open your book.

Podívejte se na stranu deset.

Read the article.

Doplňte chybějící slova.

Match the words to the pictures.

Pracujte ve skupinách.

Check your answers.

Pracujte ve dvojicích.

Work in pairs.

Propojte slova s obrázky.

Work in groups.

Otevřete si učebnici.

Listen and practise.

Odpovězte na otázky.

Don’t write.

Přečtěte si článek.

Close your book.

Poslouchejte a opakujte.

Jména

• Names

What’s your name? / Jak se jmenuješ?
What’s your first name? / Jaké je tvé křestní jméno?
What’s your surname? / Jaké je tvé příjmení?
How do you spell that? / Jak se to hláskuje?
Umím

p4 p5

(My name’s / It’s) Claire.
It’s Pablo.
Ruano.
R–U–A–N–O.

• I can

☺ I can say the alphabet. / Umím odříkat abecedu.
 I can’t say the alphabet. / Neumím odříkat abecedu.
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p5

a b c d e f …
a b f h … k?

1 Meeting people
Vocabulary
Země, národnosti a jazyky

•

• Countries, nationalities and languages

1A 3 p6

V anglickém jazyce je pohyblivý přízvuk. Přízvučná slabika je označena podtržítkem.

countries / země
I’m from… / Jsem z (ze)…
Brazil
Australia
Argentina
the USA
Germany
Italy
Mexico
Russia
the UK
Spain
Poland
Turkey
China
Japan
France
Číslovky 0–20

nationalities / národnosti
I’m… / Jsem…
Brazilian
Australian
Argentinian
American
German
Italian
Mexican
Russian
British
Spanish
Polish
Turkish
Chinese
Japanese
French

• Numbers 0–20

languages / jazyky
I speak… / Mluvím…
Portuguese
English
Spanish
English
German
Italian
Spanish
Russian
English
Spanish
Polish
Turkish
Chinese
Japanese
French
1B 1 p8

• U číslovek se slabikou -teen je přízvuk vždy na této slabice.
0 = zero/nought
1 = one
2 = two
3 = three
4 = four
5 = five
6 = six
7 = seven
8 = eight
9 = nine
10 = ten

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
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1 Meeting people
Povolání

• Jobs

1B 5 p8

Spojte anglické a české výrazy:
a doctor

strojař, technik

a musician =OLW\+5"P?

uklízečka

an engineer =GPF<+P+"?

číšník / čísnice

a shop assistant

stavitel

a cleaner

učitel(ka)

a police officer

hudebník

a waiter / a waitress

doktor

an accountant

prodavačka

an actor / an actress

policista / policistka

a builder

učetní

a teacher

herec / herečka

a manager =O]P+F<"?

hospodyně

a housewife

právník

a lawyer =N1+"?

důchodce

unemployed =8P+ORN1+F?

manažer(ka)

retired =T+V#+"F?

nezaměstnaný

TIPS!

•
•
•

Větou What do you do? / Co děláš? se ptáme na zaměstnání (= What's
your job?).
Před názvy zaměstnání používáme členy a nebo an: I'm a lawyer. / Jsem
právník.
Slova unemployed a retired jsou přídavná jména. Proto říkáme:
I'm unemployed. / Jsem nezaměstnaný.

Neurčitý člen

• a and an

1B 6 p8

● Neurčitý člen a používáme před podstatnými jmény, která začínají vyslovenou souhláskou
(souhlásky jsou např. b, c, d, f…): I'm a student. / Jsem student(ka).
● Neurčitý člen an používáme před podstatnými jmény, která začínají vyslovenou
samohláskou (samohlásky jsou a, e, i, o, u): He's an actor. / Je herec.

TIPS!
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•
•

Neurčitý člen a používáme u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti
hláskou [j]: a university ["LWP+XU+VK].
Neurčitý člen do češtiny nepřekládáme.

1 Meeting people
Číslovky 20–100

• Numbers 20–100

1C 1 p10

• U číslovek složených je přízvuk na poslední složce.
• Číslovky, které končí na slabiku -ty, mají přízvuk na první slabice.
20
21
22
23
24

=
=
=
=
=

twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three
twenty-four

25
26
27
28
29

Osobní předměty (1)

=
=
=
=
=

twenty-five
twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine

30
40
50
60

=
=
=
=

thirty
forty
fifty
sixty

• Personal possessions (1)

70
80
90
100

=
=
=
=

seventy
eighty
ninety
a hundred

1D 1 p12

Pamatujete si následující slova? Ověřte si jejich význam na str. 12–13 v učebnici.
a diary
a shoe
a CD player
a camera
a bike/bicycle
a suitcase
a coat
an ID (identity) card
a dress
false teeth
a wallet
an umbrella
a watch
a bag
Množné číslo

• Plurals

1D 2 p12

pravidlo
většina subst. přidává -s:

subst. končící na -ch, -sh, -s, -ss, -x nebo -z
přidávají -es
subst. končící na souhlásku + -y: -y ➔ -ies
nepravidelné tvoření množného čísla

Ukazovací zájmena

jednotné číslo
a bag
a shoe
a suitcase
a watch
a dress
a diary
a man
a woman
a child
a person
a tooth

• this, that, these, those

množné číslo
bags
shoes
suitcases ['UWVMG+U+\]
watches ['Y3V5+\]
dresses ['FTGU+\]
diaries
men
women ['Y+O+P]
children
people ['RKRN]
teeth [VK6]
1D 1 p12

• Zájmeny this, these ukazujeme na věci blízké, zájmeny that, those na věci vzdálené.
j. č.
mn. č.

here (blízké)

there (vzdálené)

this (umbrella)
these (watches)

that (CD player)
those (false teeth)
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1 Meeting people

Grammar
Sloveso be: kladná oznamovací věta a doplňovací otázka
• be: positive and Wh- questions

1A 7 p7

Kladná oznamovací věta:

I’m from Italy. / Jsem z Itálie.
You’re in room C. / Jsi / jste v „céčku“.
He’s from Mexico. / Je z Mexika. (on)
She’s from Australia. / Je z Austrálie (ona)
It’s Maria Favia. / To je Maria Favia.
We’re from the USA. / Jsme z USA.
They’re from Spain. / Jsou ze Španělska.

TIP!

•

(I’m = I am)
(you’re = you are)
(he’s = he is)
(she’s = she is)
(it’s = it is)
(we’re = we are)
(they’re = they are)

Výrazy you a your vyjadřují v angličtině jednotné i množné číslo.

Doplňovací otázka:

Where am I? / Kde jsem?
Where are you from? / Odkud jsi / jste?
Where’s he from? / Odkud je? (on)
Where’s she from? / Odkud je? (ona)
Where’s it from? / Odkud to je?
What’s your name? / Jak se jmenuješ?
Where are we? / Kde jsme?
What are your names? / Jak se jmenujete?
Where are they from? / Odkud jsou?

You’re in…
I’m from…
He’s from…
She’s from…
It’s from…
My name’s / I am…
We’re in…
Our names are… and…
They’re from…

Osobní a přivlastňovací zájmena
• Subject pronouns and possessive adjectives
osobní zájmena
přivlastňovací zájmena

TIPS!
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•
•

I
my

you
your

he
his

1A 10 p7
she
her

it
its

we
our

they
their

Osobní zájmena se pojí se slovesy: I am a teacher. / (Já) jsem učitel(ka).
They live in Rome. / (Oni) žijí v Římě.
Přivlastňovací zájmena se pojí s podstatnými jmény: My name’s Rupert Giles. /
Moje jméno je Rupert Giles . It’s her book. / To je její kniha.

1 Meeting people

Sloveso be: zápor, zjišťovací otázky a krátké odpovědi

• be: negative, yes/no questions and short answers

1B 9 p9

● Zápor tvoříme pomocí částice not :
I’m not a teacher.
You/We/They aren’t from Australia. (aren’t = are not)
He/She/It isn’t famous. (isn’t = is not)
zjišťovací otázka
Am I late?
Are you from Spain?
Is he/she a musician?
Is it from the USA?
Are we in room 5?
Are you from Sydney?
Are they French?

TIP!

•

Yes,
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,

krátká odpověď
I am.
No, I’m not.
you are.
No, you aren’t.
he/she is.
No, he/she isn’t.
it is.
No, it isn’t.
we are.
No, we aren’t.
you are.
No, you aren’t.
they are.
No, they aren’t.

Zápor a krátké záporné odpovědi můžeme také vytvořit pomocí ’s /’re + not :
You’re not from Australia. / Nejsi z Austrálie. He’s not famous. / Není slavný.
No, you’re not. / Ne, nejsi. No, she’s not. / Ne, není atd.Real World

Real World
Představování

• Introducing people

1A p6

Elena, this is Roberto. / Eleno, tohle je Roberto.
Hello, Elena. Nice to meet you. / Ahoj Eleno, těší mě.
And you. / Mě také.
Žádost o zopakování

• Asking people to repeat things

1C p11

Could you say that again, please? / Můžeš to zopakovat, prosím?
I’m sorry? / Cože prosím?
Sorry, could you repeat that, please? / Promiňte, mohl byste to zopakovat, prosím?
Dotaz na osobní údaje

• Asking for personal details

1C p11

What’s your surname? / Jaké je vaše příjmení?
What’s your first name? / Jaké je vaše křestní jméno?
What’s your nationality? / Jakou máte národnost?

11

1 Meeting people
What’s your address? / Kde bydlíte?
What’s your postcode (amer. zipcode)? / Jaké máte PSČ?
What’s your home phone number? / Jaké máte číslo (telefonu) domů?
What’s your mobile number? / Jaké máte číslo na mobil?
What’s your email address? / Jakou máte e-mailovou adresu?
Are you married? / Jste ženatý / vdaná?
How old are you? / Kolik je vám let?

TIPS!

12

•
•
••

V telefonních číslech čteme 0 (nulu) jako písmeno O ["7] a např. 44 jako
double four [F8DNH1 T ]
V e-mailových adresách čteme: . (tečku) jako dot, @ (zavináč) jako at,
M (velké M) jako capital M [M]R+V"NGO]
Pokud nejste ženatý nebo vdaná, říkáte: I’m single. / Jsem svobodný(á).
Říkáme: I’m thirty-two (years old). / Je mi 32 (let).

2 People and possessions
Vocabulary
Přídavná jména (1)

• Adjectives (1)

2A 1 p14

Spojte významové protějšky:
new

difficult

long

old

good

ugly

fast

slow

cheap

expensive

young

small

beautiful

bad

right

short

easy

old

big

wrong

Přídavná jména s příslovcem very

• Adjectives with very

2A 2 p14

Pozice přídavných jmen ve větě a slovo very
●
●
●
●

Přídavná jména řadíme za sloveso be: She’s old. / Je stará.
Přídavná jména řadíme před podstatná jména: It’s a small bag. / To je malá taška.
Slovo very (velmi) řadíme před přídavná jména: She’s very old. / Je hodně stará.
Přídavná jména netvoří na rozdíl od češtiny množné číslo a zůstávají stále ve stejném
tvaru: Those are my new shoes. / Tohle jsou mé nové boty.
Osobní předměty (2)

• Personal possessions (2)

2A 8 p15

Spojte anglické a české pojmy:
a computer

mobilní telefon

a laptop

televize

a mobile (phone) (amer. a cell phone)

walkman

a radio

počítač

a TV/television

dévédéčka

a personal stereo

notebook

CDs

rádio

a CD player

video

DVDs

digitální fotoaparát

a DVD player

cédéčka

videos

DVD přehrávač

a video recorder (amer. a VCR)

CD přehrávač

a digital camera

videokazety
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2 People and possessions
Rodina

• Family

2B 2 p16

muž.
father (dad) / otec
son / syn
brother / bratr
husband / manžel
grandfather / dědeček
grandson / vnuk
uncle / strýc
cousin / bratranec

TIPS!

••
•
••

žen.
mother (mum) / matka
daughter / dcera
sister / sestra
wife (plurál wives) / manželka
grandmother / babička
granddaughter / vnučka
aunt / teta
cousin / sestřenice

muž. + žen.
parents / rodiče
children (kids) / děti
—
—
grandparents / prarodiče
grandchildren / vnoučata
—
cousins

parents – označení pouze pro matku a otce
relatives – označení pro všechny členy vaší rodiny
Na sourozence se ptáme: How many brother and sisters have you got? /
Kolik máš sourozenců? (doslova: bratrů a sester)
boyfriend/girlfriend – muž/žena, se kterým jsme v milostném vztahu
Výraz How many…? používáme, pokud se ptáme na počet: How many
children have you got? / Kolik máte dětí?

Vyjadřování času

• Time words

2C 1 p18

Vepište české překlady časových jednotek:
60 seconds = 1 minute

60______________ = 1______________

60 minutes = 1 hour

60______________ = 1______________

24 hours = 1 day

24______________ = 1______________

7 days = 1 week
12 months = 1 year

TIP!

•

7______________ = 1______________
12______________ = 1______________

Stejně jako v češtině říkáme two and a half hours / dvě a půl hodiny.

Zařízení v domě

• Things in a house

2D 1 p20

Spojte anglické a české výrazy:
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a table

koberec

a door

rostlina

a chair
a desk

psací stůl

a window

konferenční stolek

židle

the floor

dveře

a sofa

stůl

a plant

okno

a carpet

pohovka

a coffee table

podlaha

2 People and possessions
Určení umístění
in
on
by
under
behind
in front of

=
=
=
=
=
=

• Prepositions of place

2D 2 p20

v / uvnitř
na (povrchu)
vedle, blízko
pod
za
před

Grammar
Vyjádření vlastnictví: vazba have got (1)
• have got : positive and negative
kladná oznamovací věta
I/you/we/they’ve got (= have got)
he/she/it’s got (= has got)

TIP!

•

2A 5 p15
zápor
I/you/we/they haven’t got (= have not got)
he/she/it hasn’t got (= has not got)

V krátké odpovědi nestačí říct pouhé yes (ano) nebo no (ne), ale musíme
použít příslušné zájmeno a tvar pomocného slovesa:
Are you happy? / Jsi šťastný? Yes, I am. / Ano, (jsem).

Vyjádření vlastnictví: vazba have got (2)
• have got : questions and short answers
otázka
Have I got any letters today?
Have you got a computer?
Has he/she/it got a DVD player?
Have we got any CDs?
Have they got any cheap TVs?
What have you got in your bag?
What has he/she got in his/her bag?

TIPS!

•
•

Yes,
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,

2A 10 p15
krátká odpověď
I have.
No, I haven’t.
you have.
No, you haven’t.
he/she/it has. No, he/she/it hasn’t.
we have.
No, we haven’t.
they have.
No, they haven’t.

V krátkých odpovědích nepoužíváme výraz got : Have you got any money? /
Máš nějaké peníze? No, I haven’t got. / Ne, (nemám).
Před podstatnými jmény v množném čísle a v otázce s have got používáme
výraz any : We haven’t got any CDs. / Nemáme žádná cédéčka. Have I got any
letters? / Mám nějakou poštu?
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2 People and possessions
Přivlastňovací pád podst. jmen

• Possessive ’s

2B 6 p17

● K přivlastňování osobám používáme vlastní nebo druhové jméno + ’s, nikoli předložku of :
Kate is Lisa’s sister. / Katka je Lízina sestra. Kate is the sister of Lisa. / Katka je sestra Lízy.

TIPS!

•
•
•

U podstatných jmen v množném čísle následuje apostrof po -s’: My parents’
names are Pat and Bill. / Moji rodiče se jmenují Pat a Bill (Jména mých rodičů
jsou Pat a Bill).
Výraz ’s může vyjadřovat zkrácené tvary is nebo has, nebo vyjadřuje
přivlastnování: Bill is Lisa’s father. (’s = přivlastňovací pád) / Bill je Lízin otec.
Kate’s her sister. (’s = is) / Katka je její sestra. She’s got a brother. (’s = has) /
Ona má bratra.
Tázací zájmeno whose (čí) používáme tehdy, když se ptáme komu náleží
věci: Whose mobile phone is that? / Čí je to mobilní telefon? It’s Tom’s. / Tomův.

Real World
Vyjadřování času (1)

TIPS!

•
•
•

• Telling the time

2C 2a3 p18

Můžeme říci quarter past/to six nebo a quarter past/to six, čtvrt/třičtvrtě
na šest (s neurčitým členem i bez něho).
Neříkáme fifteen past/to six (patnáct minut do/po šesté). V ostatních
případech používáme slovo minutes = minuty: nineteen minutes past six
– devatenáct minut po šesté.
V americké angličtině čteme 10.05 jako five after ten = pět po desáté.

Vyjadřování času (2)

• Talking about the time

Jak se zeptat na čas
What time is it?
What’s the time, please?
Excuse me. Have you got the time, please?

2C 5 p18

It’s five o’clock.
It’s about half past two.
Yes, it’s eight fifteen.

Předložky času
● Před časovým údajem (hodiny, minuty) stojí at:
My English class is at ten. / Angličtina začíná v deset.
● U intervalu (od–do) požíváme předložky from – to:
My son’s class is from seven to nine thirty. / Syn má hodinu od sedmi do půl desáté.

TIPS!
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•

a.m. = 0.00–12.00 = ráno, dopoledne: 7.30am = 7.30 in the morning = 7:30, půl
osmé ráno

2 People and possessions

•
••

p.m. = 12.00–24.00 = odpoledne, večer: 2.50pm = 2.50 in the afternoon =
14:50, za deset tři
midday/noon = 12.00am = poledne
midnight = 12.00pm = půlnoc

Kolik to stojí?

• Asking about prices

2C 10 p19

• Na cenu se ptáme s pomocí výrazu How much...?
How much is (that)/(the concert)?
How much are (the tickets)/(these books)?
£20
£7.50
40 p
£29.99
R9
R 6.50
$35
50 c

=
=
=
=
=
=
=
=

It’s ten dollars.
They’re six pounds fifty.

twenty pounds
seven pounds fifty
forty p =RK?
twenty-nine ninety-nine
nine euros =LW"T"7\?
six euros fifty
thirty-five dollars
fifty cents
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3 Daily life
Vocabulary
Každodenní rutina

• Daily routines

3A 1 p22

Spojte anglické a české výrazy:
get up

obědvat

finish classes

přijít domů

go to bed

začít pracovat

leave home

spát

have breakfast

vstát

get home

pracovat

have lunch

skončit v práci

work

žít, bydlet

have dinner

jít spát

study

odejít z domu

start work

snídat

sleep

skončit vyučování

start classes

večeřet

live

učit se

finish work

začít školu

Volný čas (1)

• Free time activities (1)

3B 1 p24

Spojte anglické a české výrazy:
go out

zůstat doma

stay in

chodit na koncerty

eat out

jíst v restauraci

go for a drink

jít ven

go to the cinema

zavolat přátelům / příbuzným

go to concerts

zajít si na skleničku

go shopping

dívat se na TV

phone friends/my family

jít nakupovat

visit friends/my family

dát si kávu s přáteli

have coffee with friends

navštívit přátele / příbuzné

do sport

jít do kina

watch TV

dělat (nějaký) sport, sportovat

TIP!
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•

Jako pozvání říkáme: Do you want to go for a drink? / Chceš/chcete jít na
skleničku?, nikoli Do you want something to drink?

3 Daily life
Časové předložky on, in, at, every • Time phrases with on, in, at, every
on + day
Saturday
Thursday
Mondays
Monday mornings
Sunday afternoon

TIPS!

Měsíce

•
•
•

in + part of the day
the morning
the afternoon
the evening
the week

• Months

TIP!

•

Datumy

• Dates

=
=
=
=
=
=
=

first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh

TIPS!

every
week
Thursday
day
month
night
morning

Pokud hovoříme o každodenních činnostech, používáme jednotné nebo
množné číslo názvů dní nebo jejich částí a výraz the weekend: I play tennis
on (Monday/Mondays), in (the evening/evenings), at (the weekend/weekends).
Po slově every nepoužíváme množné číslo:
I play tennis every week, nikoli every weeks.
Říkáme in the morning/afternoon/evening, ale at night!
3C 4 p26

January / leden
February / únor
March / březen
April / duben
May / květen
June / červen

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th

at + time
nine o’clock
half past three
night
the weekend

•
•

3B 9 p25

July / červenec
August / srpen
September / září
October / říjen
November / listopad
December / prosinec

Názvy měsíců píšeme v angličtině s velkým písmenem.
3C 5 p26
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th

=
=
=
=
=
=
=

eighth
ninth
tenth
eleventh
twelfth
thirteenth
fourteenth

20th
21st
22nd
23rd
24th
30th
31st

=
=
=
=
=
=
=

twentieth
twenty-first
twenty-second
twenty-third
twenty-fourth
thirtieth
thirty-first

Datum zapisujeme a vyslovujeme různými způsoby. Říkáme: the fifth of
May nebo May the fifth; píšeme 5th May nebo May 5th.
Ve formátu data se britská a americká angličtina liší:
brit. 1/9/07 = September 1st, 2007; amer. 1/9/07 = January 9th, 2007!
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3 Daily life
Frekvenční příslovce

• Frequency adverbs

3D 1 p28

always

usually

often

sometimes

hardly ever

never

vždycky

obvykle

často

občas,
někdy

sotvakdy,
téměř nikdy

nikdy

Slovosled frekvenčních příslovcí • Word order of frequency adverbs

3D 3 p28

• Frekvenční příslovce stojí po slovese be: I’m always happy when I get up.
• Frekvenční příslovce stojí před významovými slovesy: I often get up before 9.
• Příslovce sometimes a usually v hovorové angličtině mohou stát i na začátku věty:
Sometimes I go to sleep after midnight.

TIP!

•

Pouze příslovce always, usually and often můžeme použít v negativních
větách: I don't often go out on Sunday evenings. I tady stojí příslovce před
významovým slovesem.

Grammar
Přítomný čas prostý: kladná oznamovací věta (I/you/we/they)
• Present Simple: positive (I /you /we /they )

3A 4 p22

• Po zájmenech I/You/We/They následuje v přítomném čase významové sloveso beze změny:
I get up at five o clock. / Vstávám v pět hodin.
You get up very early. / Vstáváš hrozně brzy.
We start work at about 5.45. / Začínáme v práci ve třičtvrtě na šest.
They have an hour for lunch. / Mají na oběd hodinu.
Přítomný čas prostý: otázka doplňovací (I/you/we/they)
• Present Simple: Wh- questions (I /you /we /they )

3A 8 p23

• Otázku doplňovací tvoříme přidáním tázacího zájmena (Wh-) a pomocného slovesa do
na začátek věty:

tázací
zájmeno

pomocné
sloveso

podmět

infinitiv
významového slovesa

předmět /
příslovečné určení

Where
Where
What time
When
What time
When

do
do
do
do
do
do

I/you/we/they
they
you
you
they
we

live?
have
go
get back
finish
start

dinner?
to bed?
to the hotel?
work?
work?

Pomocné sloveso do existuje i jako významové: What do you do? Co děláš? (jako zaměstnání)
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3 Daily life

Přítomný čas prostý: zápor (I/you/we/they)
• Present Simple: negative (I /you /we /they )

3B 5 p24

• Zápor tvoříme pomocným slovesem do v záporu don't (do not) před infinitivem významového
slovesa:

podmět
I/you/we/they
I
We
They

TIP!

•

pomocné sloveso

infinitiv
významového slovesa

předmět /
příslovečné určení

don’t (= do not)
don’t
don’t
don’t

live
go
stay
watch

in England.
out in the week.
in at the weekend.
TV in the day.

Sloveso do v otázce a záporu plní pouze gramatickou funkci a do češtiny je
nepřekládáme.

Přítomný čas prostý: otázka zjišťovací a krátká odpověď (I/you/we/they)
• Present Simple: yes /no questions and short answers (I /you /we /they )

3B 7 p25

• Otázku zjišťovací tvoříme přidáním pomocného slovesa do na začátek věty:
pomocné
sloveso
Do
Do
Do
Do

podmět

infinitiv
významového slovesa

předmět /
příslovečné určení

I/you/we/they
you
you
they

live
eat
go
watch

in England?
out a lot?
to concerts?
TV a lot?

• Krátká odpověď obsahuje vyjádření souhlasu/nesouhlasu, podmět a pomocné sloveso

z otázky (nikoli sloveso významové!): Do you go to concerts? Yes, we do, nikoli Yes, we go.

Yes, I/you/we/they do.

No, I/you/we/they don’t.

Podmětová a předmětová zájmena • Subject and object pronouns
podmětová zájmena
I / já
you / ty
he / on
she / ona
it / ono
we / my
they / oni

TIP!

•

3D 5 p29

předmětová zájmena
me / mě, mně, mi
you / tě, tobě, ti
him / ho, mu, jemu, ním, něm
her / ji, jí, ní
it / ho, mu, jemu, ním, něm
us / nás, nám, námi
them / nich, nim, je

V kladných větách stojí podmětové zájmeno ve funkci podmětu před slovesem
a předmětové zájmeno ve funkci předmětu za slovesem: I often phone her
at 11 p.m. We usually see him in the mornings.
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3 Daily life

Real World
Blahopřání ke zvláštním příležitostem

• Phrases for special days

3C 2 p26

Napište, co v takových případech přejeme my:
a birthday

 Happy birthday!

a wedding

 Congratulations!

the birth of a new baby  Congratulations!
a New Year’s Eve party  Happy New Year!
a wedding anniversary  Happy anniversary!

Návrhy

• Suggestions

žádost o návrh
What shall we

TIP!
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•

3C 10 p27
návrh

get him?
buy him?
give her?

get him a book.
Let’s
buy him a DVD.
give her a CD.
What about a DVD?

odezva na návrh
✓ That’s a good idea.
✓✗ I’m not sure.
✗ No, I don’t think so.

Po vazbách What shall we…? a Let's… používáme infinitiv: What shall we do
tonight? Let's go to the cinema.

4 Time off
Vocabulary
Volný čas (2)

• Free time activities (2)

4A 1 p30

Spojte anglické a české výrazy:
read [TKF] books/magazines

dívat se na DVD/video

watch DVDs/videos

fotografovat

play tennis

chodit plavat

take photos

chodit běhat

go skiing [UMK+0]

jezdit na lyže

go swimming

dívat se na sport v TV

go running [T8P+0]

poslouchat muziku

go dancing

chodit tancovat

listen [N+U"P] to music

číst knihy/časopisy

listen to the radio

hrát tenis

watch sport on TV

poslouchat rádio

Mám rád(a), nemám rád(a)...

• Things you like/don’t like

4B 1 p32

Spojte anglické a české výrazy:
cooking

fotbal

dancing

zvířata

travelling

nakupování oblečení

rock music

hamburgry

dance music

vaření

animals

tanec

Italian food

počítačové hry

cats

rock

football

cestování

jazz

čínská kuchyně

computer games

taneční hudba

fast food

kočky

shopping for
clothes [MN"7&\]

italská kuchyně

Chinese food

jazz
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4 Time off
Miluji/mám rád/nesnáším

• like/love/hate

☺



I love …
I really like ...
I like …
I quite like …
... is/are OK.
I don’t like …
I hate ...

Infinitiv + -ing

miluji
mám hrozně rád
mám rád
mám docela rád
nevadí mi
nemám rád
nesnáším

• Verb+ing

sloveso + -ing
I love reading. / Miluji čtení.
I really like travelling. / Hrozně rád cestuji.
Shopping for clothes is OK. / Nakupování
mi nevadí.
I don’t like dancing. / Nerad tancuji.

I hate cooking. / Nesnáším vaření.

TIPS!

•
•

4B 2 p32

4B 3 p32
sloveso + předmět
I love rock music. / Miluji rock.
I like books. / Mám rád knížky.
I quite like Italian food. / Italskou kuchyni
mám docela rád.
I don’t like computer games. / Nemám
rád počítačové hry.
I hate football. / Nesnáším fotbal.

Určitý člen the nepoužíváme, pokud mluvíme o věcech, které máme rádi,
obecně: I love books. / Mám rád knihy (obecně, nespecifikuji které).
He doesn’t like cats. / Nemá rád kočky (všechny, bez rozdílu).
Se slovesem like často používáme vazbu very much, kterou řadíme za
předmět (podstatné jméno nebo sloveso zakončené na -ing): I like reading
very much, nikoli I like very much reading.

Jídlo a pití (1)

• Food and drink (1)

4C 4 p34

Spojte anglické a české výrazy:
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a coffee

cheesburger a hranolky

a cheeseburger and chips

sklenice bílého vína

a pizza

salát s tuňákem

a glass of white wine

láhev neperlivé vody

a mixed =O+MUV? salad

pizza

a tuna salad =U]N"F?

káva

a bottle of beer

míchaný salát

a bottle of still mineral water

láhev piva

4 Time off
a cheese and tomato sandwich =U]PY+F<?

kuře

a tuna mayonnaise =OG+"PG+\? sandwich

láhev perlivé vody

a bottle of red wine

hamburger a hranolky

a bottle of sparkling mineral water

láhev červeného vína

a burger =DI"? and chips (amer. French fries)

sandwich se sýrem a rajčaty

a chicken =V5+M+P?

sandwich s tuňákem a majonézou

Jídlo a pití (2)

• Food and drink (2)

4D 1 p36

Spojte anglické a české výrazy:
milk

jablko

rice

zelenina

cheese

chléb

coffee

banán

fish

sušenky

vegetables =XGF<V"DN\?

párky

an apple

mléko

a banana =D"P#P"?

cereálie

biscuits =D+UM+VU?

ryba

orange juice =3T+PF<F<WU?

káva

bread

vejce

sausages =U3U+F<+\?

topinka

fruit =HTWV?

sýr

toast =V"7UV?

zavařenina

eggs

ovoce

jam =F<]O?

čaj

meat =OKV?

polévka

tea

rýže

soup =UWR?

maso

cereal [U+"T+"N?

pomerančový džus

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
• Countable and uncountable nouns

4D 5 p36

Počitatelná podstatná jména
Počitatelná podstatná jména tvoří množné číslo většinou pomocí přípony -s: biscuits,
apples.

•

• V jednotném čísle před nimi stojí neurčitý člen a nebo an: a biscuit, an apple.
• V množném čísle neurčitý člen nepoužíváme: biscuits nikoli a biscuits, apples nikoli
an apples.

Nepočitatelná podstatná jména
Nepočitatelná podstatná jména obvykle množné číslo netvoří: milk nikoli milks, rice nikoli
rices.

•

• Nepoužíváme před nimi neurčitý člen a nebo an: milk nikoli a milk, rice nikoli a rice.
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4 Time off

TIP!

•

Některá podstatná jména mohou být jak počitatelná, tak nepočitatelná: I like
coffee. / Mám rád kávu (obecně). Can I have a coffee, please? / Můžu dostat
kávu, prosím (a cup of coffee)?

Grammar
Přítomný čas prostý: Kladná oznamovací věta a zápor s he/she/it
• Present Simple: positive and negative (he/she/it )

4A 5 p31

kladná věta
V kladných větách ve 3. os. j. č., tj. po he/she/it, rozšiřujeme sloveso o koncovku -s nebo -es.

•

podmět

infinitiv + -s nebo -es

He/She/It
Paul

works
watches

in Antarctica.
a lot of sport on TV.

zápor

• Záporné věty ve 3. os. j. č., tj. po he/she/it, tvoříme s použitím pomocného slovesa
doesn’t (does not) + infinitivu.
• V ostatních osobách (I/you/we/they) tvoříme zápor pomocí tvaru don’t (do not) + infinitivu
(viz str. 21).

podmět

pomocné sloveso + not

infinitiv

He/She/It
Alison

doesn’t (= does not)
doesn’t

like
talk

the job very much.
to him very often.

Přítomný čas prostý: Pravopis 3. os. sloves v kladné větě
• Present Simple positive: spelling rules (he/she/it )

4A 6 p31

pravidlo

příklad

většina sloves přidává -s

plays
likes
reads
listens
watches =Y3V5+\?
finishes =H+P+5+\?

slovesa končící na sykavky přidávají -es
slovesa končící na souhlásku + -y : y se mění na i + -es

studies

slovesa go a do přidávají -es

goes

does =F8\?

Přítomný čas prostý: Otázka a krátká odpověď s he/she/it
• Present Simple: questions and short answers (he/she/it )

• V otázkách ve 3.os. j. č. (po he/she/it) používáme pomocné sloveso does.
• V ostatních osobách (I/you/we/they) používáme tvar do (viz s. 21).
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4B 7 p33

4 Time off
otázka
tázací zájmeno
What

What music

pomocné sloveso
Does
does
Does
Does
does

podmět
he/she/it
she
she
she
she

infinitiv slovesa
like
animals?
do
in her free time?
watch
TV a lot?
like
films?
like?

krátká odpověď na otázky zjišťovací (bez tázacího zájmena)
Yes, he/she/it does.

TIP!

•

No, he/she/it doesn"t.

V krátkých odpovědích neopakujeme významové sloveso:
Yes, she does, nikoli Yes, she likes.
No, she doesn’t, nikoli No, she doesn’t like.

Vyjadřování vlastnictví: have nebo have got?

• have or have got ?

4B 7 p33

• Pokud mluvíme o vlastnictví nebo rodině, můžeme použít výrazy have nebo have got:
She’s got two dogs. = She has two dogs. / Má dva psy.
I haven’t got any children. = I don’t have any children. / Nemám žádné děti.
Have you got a car? = Do you have a car? / Máte auto?

• Pokud mluvíme o jídle a dalších aktivitách, používáme pouze have:
I don’t have breakfast, nikoli I haven’t got breakfast. / Nesnídám (Nemívám snídani).
We often have coffee with friends, nikoli We often have got coffee with friends. / Obvykle
míváme (si dáváme) kávu s přáteli.
Do you want to have a game of tennis? nikoli Do you want to have got a game of tennis? /
Dali byste si (Zahráli byste si) tenis?

Real World
Požadavky a nabídky

• Requests and offers

4C 8 p35

• Pokud něco chceme, říkáme I’d / We’d like a Can I / we have...?
I’d like = I would like; We’d like = We would like

I’d like a bottle of water, please. / Chtěl bych láhev vody, prosím.
Can I/we have the bill, please? / Můžete nám přinést účet, prosím?

• Pokud něco nabízíme (např. i pomoc), říkáme Would you like...?
Would you like to order now? / Chcete si objednat?
What would you like to drink? / Co budete chtít k pití?

TIP!

•
•

Po vazbě Can I/we have …? používáme podstatné jméno: Can we have
a bottle of wine? / Můžu dostat láhev vína?
Podstatné jméno nebo infinitiv s to používáme po vazbě Would you like:
Would you like a drink? / Chtěli byste pití?
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5 Homes and shops
Vocabulary
Město a venkov

• Places in a town/the country

5A 1 p38

Spojte anglické a české výrazy:
a shop

autobusové nádraží

a bar

byt

a bed and breakfast

obchod

a beach =DKV5?

řeka

a bus station =UVG+5"P?

penzion

a museum =OLW\K"O?

pláž

the sea =UK?

silnice

an airport

bar

a market

jezero

a flat amer. an apartment

muzeum

a lake

hory

a café

letiště

a hotel

nádraží

a river

dům

a park

moře

a square =UMYG"?

kavárna

a station

park

a road =T"7F?

tržiště

mountains =OC7PV+P\?

hotel

a house

náměstí

TIP!

•

a station = a train station

Místnosti a jejich zařízení

• Rooms and things in a house

5B 1 p40

Pamatujete si zařízení z bytu na Park Street? Podívejte se na s. 40 v učebnici.
místnosti

nábytek a ostatní zařízení v domě

in the kitchen =M+V5+P?

a cooker, a sink, a fridge =HT+F<?, a table, four chairs,
a washing machine =O"5KP?

in the living room

a coffee table, two plants, a sofa, two armchairs

in the bathroom

a bath =D#6?, a shower, a toilet, a washbasin =Y35DG+U"P?

in the bedrooms

a double =F8DN? bed, a single bed, a chair, a desk, a plant

on the balcony

a table, three plants, two chairs

Obchody

• Shops

5C 2 p42

Doplňte do vynechávek následující slova:
a supermarket a bookshop a bank a dry cleaner’s a chemist’s =MGO+UVU? (amer.
a pharmacy) a kiosk a newsagent’s =PLW\G+F<"PVU? a butcher’s =D7V5"\?
a baker’s a department store a greengrocer’s =ITKPIT"7U"\? a post office
1) You buy food in
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5 Homes and Shops
2) You buy fruit and vegetables in

.

3) You buy meat in

.

4) You change money in

.

5) You buy things for the house in
6) You buy bread in

.
.

7) You buy medicine in

.

8)

cleans your expensive clothes.

9) You buy books in

.

10) You post letters at

.

11) You buy newspapers at

•

TIP!

or in

.

Před názvy obchodů používáme předložky at nebo in: You buy meat at / in
a butcher’s. / Maso se kupuje u řezníka. Říkáme ale at a kiosk (u stánku),
nikoli in a kiosk.

Zástupné one/ones

• one and ones

5C 5 p42

• Slovo one v některých větách může zastupovat předmět v jednotném čísle:
How much is this sofa? / Kolik stojí ta pohovka? This one? / Myslíte tahle?

• Zástupný předmět ones používáme v čísle množném:

A kilo of apples, please. / Kilo jablek, prosím. The green ones? / Těch zelených?

• V češtině stačí v těchto větách jako zástupný předmět jen ukazovací zájmeno.
Zboží

• Things to buy

5C 7 p43

Spojte anglické a české výrazy:
stamps

zapalovač

a film

telefonní karty

cigarettes

(poštovní) známky

phone cards

noviny

a map

pohlednice

a newspaper

baterie

tissues =V+5W\?

cigarety

chocolate =V53MN"V?

časopis

postcards

láhev vody

batteries

kinofilm

a bottle of water

mapa

a magazine

čokoláda

a lighter

(papírové) kapesníky envelopes =GPX"N"7RU?

TIP!

•

obálky

V angličtině, narozdíl od češtiny, mají noviny přirozené jednotné a množné číslo:
one newspaper = jedny noviny
two newspapers = dvoje noviny
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5 Homes and Shops
Oblečení

• Clothes

5D 1 p44

Spojte anglické a české výrazy:
a cap

vysoké boty

shoes

sportovní boty

boots

košile

a top

ponožky

a shirt =5V?

čepice

trainers

boty

jeans =F<KP\?

(dámské) šaty

socks

šortky

a skirt =UMV?

kalhoty

a hat

top (živůtek)

trousers =VTC7\"\?

(pánský) oblek

a coat

bunda

a dress

sukně

shorts

klobouk

a jacket =F<]M+V?

džíny

a jumper =F<8OR"?

kravata

a suit =UWV?

tričko

a tie

kabát

a T-shirt

svetr

Množné a pomnožné číslo

• Plural nouns

5D 3 p44

vypadá jako mn. č.,
ale označuje jednu věc

může být jednotné i množné

jeans, shorts, trousers

a shoe/shoes, a sock/socks, a boot/boots, a trainer/trainers

TIPS!

•
•
•

U slov v prvním sloupci, která jsou v češtině pomnožná, tvoříme množné
číslo pomocí výrazu a pair of: a pair of trousers = jedny kalhoty; three pairs
of trousers = troje kalhoty.
Výraz a pair of lze použít i u slov ve druhém sloupci: a pair of shoes = jedny
boty (jeden pár bot); two pairs of shoes = dvoje boty (dva páry bot).
Slovo clothes používáme vždycky v množném čísle. Pokud potřebujeme
vyjádřit číslo jednotné, použijeme obrat an item of clothing = jeden kus oblečení.

Grammar
Vazba there is / there are • there is /there are

5A 7 p39

• Vazbu there is / there are používáme k vyjádření skutečnosti, že něco existuje, nebo
k vyjádření umístění věci. Řada vět tohoto typu začíná v češtině předložkou:
There is a book on the table. / Na stole je kniha. Nelze říci: On the table is a book.

• Vazba there is / there are supluje na začátku věty podmět s přísudkem.
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5 Homes and Shops
jednotné číslo

množné číslo

kladná věta

There’s a beautiful lake.

There are lots of things to do.

zápor

There isn’t a park near our flat.

There aren’t any restaurants.

otázka

Is there a hotel?

Are there any cheap places to stay?

krátká odpověď

Yes, there is. No, there isn’t.

Yes, there are. No, there aren’t.

TIPS!

•
•
•

V záporných větách používáme po vazbě there are neurčité zájmeno any:
There aren’t any shops here. / Nejsou tu žádné obchody.
Zápor můžeme vytvořit také pomocí záporného zájmena no:
There are no shops here.
Angličtina nezná dvojí zápor; použijeme-li záporné zájmeno no, musí být
sloveso v kladném tvaru. Nelze říci: There aren’t no shops here.

Tázací výraz How much...? / How many...?
• How much ... ? /How many ... ?

5B 4 p40

• Výraz How many…? používáme, je-li předmět vyjádřen počitatelným podstatným

jménem v množném čísle: How many bedrooms are there? / Kolik je tam ložnic? How
many people are in this room? / Kolik lidí je v této místnosti?

• Výraz How much…? používáme, je-li předmět vyjádřen nepočitatelným podstatným

jménem: How much space is there in the flat? / Jak prostorný je ten byt (Kolik prostoru
je v tom bytě)? How much furniture have you got? / Jaký nábytek (Kolik nábytku) máte
v bytě?

TIP!

•

Když se ptáme na cenu, říkáme: How much is that? / Kolik to stojí? It’s £10. /
Dělá to deset liber.

Neurčitá množstevní zájmena some, any, a • some, any, a

5B 8 p41

• Zájmeno some obvykle používáme v kladných oznamovacích větách s počitatelným
podstatným jménem v množném čísle nebo nepočitatelným podstatným jménem.

• Zájmeno any obvykle používáme ve stejných případech v záporu a otázkách.
• Je-li předmět v kladné větě vyjádřen počitatelným podstatným jménem v jednotném
čísle, používáme u něj neurčitý člen a.
počit. podst. jm.
v jednot. č.

počit. podst. jm.
v množ. č.

nepočit. podst. jm.

kladná věta There’s a cooker.

There are some chairs.

I’d like some information.

zápor

There isn’t a TV.

We haven’t got any children. I haven’t got any money.

otázka

Has it got a shower? Are there any shops?

Is there any furniture?

31

5 Homes and Shops

Real World
Jak nakupujeme

• Shop language

5C 10 p43

Jak vyjádřit, co chceme koupit
I’ll have these ones, please. / Vezmu si tyhle, prosím.
Have you got any big bottles of water? / Máte nějakou balenou vodu ve velkých láhvích?
Can I have four stamps for Europe, please? / Můžete mi dát čtyři známky pro Evropu, prosím?
Jak se zeptat na cenu
How much are the phone cards? / Kolik stojí ty telefonní karty?
How much is that? / Kolik to stojí?
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6 Good times, bad times
Vocabulary
Přídavná jména (2)

• Adjectives (2)

6A 2 p46

Spojte antonyma v obou sloupcích a doplňte k nim české ekvivalenty:
happy

cold

poor

ill

hot

unhappy

friendly =HTGPFNK?

rich

noisy

quiet =MYC+"V?

short

stupid

boring

interesting =+PVT"UV+0?

well

unfriendly

clean

dirty =FVK?

intelligent

tall

crowded =MTC7F+F?

empty

Letopočty

• Years

6A 10 p47

1953 = nineteen fifty-three
1970 = nineteen seventy
1895 = eighteen ninety-five

1900 = nineteen hundred
2000 = two thousand
2005 = two thousand and five

Významné události v životě

• Life events

6B 1 p48

Po následujících slovesech použijte smysluplně některý z předmětů:
divorced

start

a letter

married

finish

my wife

a son

meet

university
school
President

get
have
become

a lawyer
law
my husband
three children

languages

write

a book

school

study

my first job

33

6 Good times, bad times
Víkendové aktivity

• Weekend activities

6C 2 p50

Řekněte, co jste dělali minulý víkend; užijte následující spojení:
work every evening / all day
clean the car / the house
write a report / an email
do the washing / the shopping

go away for the weekend / a couple of days
sleep for eight hours / until 11 a.m.
be ill / tired =VC+"F?
have a wonderful time / a bad cold

Přídavná jména s příslovci very, really, quite, too
• Adjectives with very, really, quite, too

6d 5 p52

• Příslovce too má negativní význam. Znamená „více než chceme“.
• Příslovce very, really, quite a too stojí mezi slovesem be a přídavným jménem.
This hat is quite big. / Ten klobouk je docela velký.
This hat is very/really big. / Ten klobouk je hodně/opravdu velký.
This hat is too big. / Ten klobouk je příliš velký.

TIP!

•

Slovo too nepoužíváme ve významu „velmi, velmi“:
She’s really happy, nikoli She’s too happy.

Grammar
Minulý čas – was/were/wasn’t/weren’t • was/were/wasn’t/weren’t
kladný tvar

zápor

I was
you/we/they were
he/she/it was

I wasn’t (= was not)
you/we/they weren’t (= were not)
he/she/it wasn’t

TIP!

•
•

6A 4 p46

Říkáme: When/Where were you born? / Kdy/Kde ses narodil? I was born
in 1987/Paris. / Narodil jsem se v r. 1987 / v Paříži.
Minulý čas vazby there is/are je there was/were.

Krátké odpovědi po was/were
• Questions and short answers with was /were

6A 8 p47

otázka doplňovací
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tázací zájmeno

was/were

podmět

When
Where

was
were

I/he/she/it
you/we/they

in London?
yesterday?

6 Good times, bad times
tázací zájmeno

was/were

podmět

When

was
Were
was
Was

Margaret’s 13th birthday?
her friends
the party?
the weather

Where

otázka zjišťovací

there?
good?

krátká odpověď

Was I/he/she/it good?
Were you/we/they at the party?
Was there a lot of food?
Were there parties in every street?

Yes,
Yes,
Yes,
Yes,

I/he/she/it was.
you/we/they were.
there was.
there were.

No, I/he/she/it wasn’t.
No, you/we/they weren’t.
No, there wasn’t.
No, there weren’t.

Tvary minulého času pravidelných a nepravidelných sloves: kladná
věta • Past Simple regular and irregular verbs: positive

6B 4 p48

• Minulý čas prostý používáme, když mluvíme o minulosti a víme, kdy se události staly.
• Tvar minulého času je ve všech osobách stejný: I/you/he/she/it/we/they played tennis
yesterday.

pravidelná slovesa: pravopis

příklady

většina pravid. sloves přidává -ed

started finished worked wanted stayed

pravid. slovesa končící na -e přidávají -d

lived hated

pravid. slovesa končící na souhlásku + -y:
-y se mění na -i a přidávají -d

studied married

pravid. slovesa končící na
souhlásku–samohlásku–souhlásku
před koncovkou -ed
zdvojují polední souhlásku

stopped

TIP!

•

Pro nepravidelná slovesa neexistují pravidla. Jejich tvary se musíme naučit
nazpaměť podle přehledu na str. 66–67.

Minulý čas prostý: doplňovací otázky
• Past Simple: Wh- questions

6B 8 p49

tázací
zájmeno

pomocné
sloveso

podmět

významové
sloveso

Where
Where

did
did

I/you/he/she/it/we/they
Albert Einstein

go
come

When

did

the Wright brothers

fly

the first plane?

Where

did

Mother Teresa

live

for most of her life?

last weekend?
from?
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6 Good times, bad times

TIP!

•

Porovnejte rozdíl mezi otázkou v přítomné čase prostém (Present Simple)
a minulém čase prostém (Past Simple):
Where do you live? (Present Simple) / Kde bydlíte?
Where did you live? (Past Simple) / Kde jste bydleli?

Real World
Jak projevit zájem

• Showing interest

6C 5 p51

Mám radost s tebou

Soucítím s tebou

Jsem překvapen

Nejsem překvapen

Oh, great!
Oh, nice.

Oh, dear.
What a shame.

Wow!
You’re joking!
Really?

Oh, right.

Jak pokračovat v rozhovoru

• Continuing a conversation

Otázky, které můžete položit někomu, kdo...
...byl v kině
...byl o víkendu
...byl nemocný
doma
What did you see?
What did you do?
What was it like?
Who did you go with?
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What was wrong?
Are you OK now?

6C 8 p51

...jel o víkendu
na výlet
What was it like?
Where did you go?
Who did you go with?
Where did you stay?

7 Films, music, news
Vocabulary
Druhy filmů

• Types of film

7A 1 p54

Spojte anglické a české výrazy:
cartoons

romantické filmy

comedies

horory

action films

animované (kreslené) filmy

historical dramas

komedie

thrillers

sci-fi

horror films

akční filmy

science-fiction (sci-fi =UC+HC+?) films

thrillery

love stories

historické filmy

TIP!

•

V americké angličtině existuje pro film slovo movie: action movies = action
films. V britské angličtině se můžete setkat s pojmem pictures: to go the
pictures = jít do kina.

Hudební styly

• Types of music

7B 1 p56

Hodně slov z hudební terminologie pochází z angličtiny a stalo se pojmy mezinárodními.

Spojte anglické a české výrazy:
rock’n’roll

rock

pop music

rock’n’roll

dance music

pop

opera

klasická hudba

rap

taneční hudba

rock music

jazz

reggae =TGIG+?

rap

classical music

opera

jazz

reggae
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7 Films, music, news
Tázací zájmena

• Showing interest

7B 4 p56

tázací zájmeno

význam

příklad

Who

kdo, koho – osoba

Who’s that man over there? It’s Michael.

Where

kde, kam – místo

Where did you go last week? To Germany.

When

kdy – čas

When does the lesson start? At two o’clock.

Why

proč – důvod, příčina

Why are you late? Because I missed
the bus.

Whose

čí – vlastnictví, příslušnost Whose shoes are these? They’re Susan’s.

Which

který – předmět
(z vymezeného výběru)

Which do you like, the red shirt
or the blue shirt? The red shirt.

What

co, jaký – předmět

What do you want to do tonight?
Let’s watch a DVD.

How many

kolik – množství

How many people are there in your
class? Twelve.

How long

jak dlouho – doba

How long did you work in Russia?
For two years.

How old

kolik (let) – věk

How old is your teacher?
She’s about thirty.

TIPS!

••
•

Na otázku Why…? často odpovídáme Because…
Na otázku How long…? odpovídáme pomocí předložky for + časového úseku:
For six hours. Také často používáme What time…? při dotazu na čas a How
much…? při zjišťování ceny.
Pokud česká otázka začíná předložkou, v anglické větě tato předložka stojí
obvykle na konci: Who is this letter for? / Pro koho je tento dopis?

Minulý čas nepravidelných sloves

• Irregular Past Simple forms

Přiřaďte infinitivům následujících nepravidelných sloves tvary minulého času:
lose
find
take
say
fall
break
choose
win
put
tell
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chose
told
won
found
put
said
lost
fell
took
broke

7C 5 p58

7 Films, music, news

TIP!

•

Další nepravidelná slovesa a jejich minulé časy najdete na s. 66–67.

Člen určitý a člen neurčitý

• a, an and the

7D 4 p60

• Neurčitý člen a/an používáme, když o věci nebo osobě mluvíme poprvé: An old man in
a long coat sat near him. / Vedle něj seděl (nějaký) starý muž v (nějakém) dlouhém kabátě.
• Určitý člen the používáme, když víme, o čem nebo o kom mluvíme: The old man had a
big black dog. / (Ten) muž měl (nějakého) velkého černého psa.
• Určitý člen the používáme také tehdy, když mluvíme o věci nebo osobě, která na
konkrétním místě existuje jen v jediném exempláři: He sat in the front row. / Sedl si do
přední řady.

TIP!

•

Určitý člen the používáme také v některých vazbách a ustálených spojeních:
go to the cinema/the theatre, in the morning/afternoon/evening,
at the weekend, the news, atd.

Grammar
Minulý čas prostý: zápor • Past Simple: negative

7A 4 p55

• K vytvoření záporu slovesa be v minulém čase prostém vytváříme tvary wasn’t (was not)
a weren’t (were not).
• K vytvoření záporu u všech ostatních sloves používáme minulý čas pomocného slovesa
didn’t (did not) + infinitiv významového slovesa.

podmět

pomocné sloveso

infinitiv

I/You/He/She/It/We/They

didn’t
(= did not)

study very much.

TIP!

•

Tvar didn’t používáme ve všech osobách (I, you, he, she, it, we, they).

Minulý čas prostý: zjišťovací otázka a krátká odpověď
• Past Simple: yes/no questions and short answers

7A 10 p55

zjišťovací otázka
pomocné sloveso

podmět

infinitiv

Did

I/you/he/she/
it/we/they

make
go

a lot of money?
to the same school?

krátká odpověď
Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.
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7 Films, music, news
Výrazy vyjadřující minulost • Past time phrases

7B 2 p56

ago
Předložku ago používáme k vyjádření času v minulosti.
Používáme ji ve spojení s minulým časem prostým.
Tato předložka stojí vždy za časovým údajem: I went to Mexico two years ago (= two
years before now). / Byl jsem v Mexiku před dvěma lety.

•
•
•

last
Přídavné jméno last používáme k označení dne, týdne, atd. v minulosti, který je
nejbližší přítomnosti: I went dancing last Saturday (= the Saturday before now). /
Minulou sobotu jsem byla tancovat.
Výraz last používáme v kombinaci se dny (last Tuesday), měsíci (last March) a v těchto
frázích: last night = včera večer, last week = minulý týden, last weekend = minulý víkend,
last month = minulý měsíc, last year = vloni, last century = v minulém století.

•
•

TIPS!

•
•

Říkáme last night = včera večer, ale: yesterday morning/afternoon/
evening = včera ráno/odpoledne/večer, nikoli last morning atd.
S výrazem last se nepojí žádná předložka: last weekend, nikoli in last
weekend; last month, nikoli in last month.

in

• Předložku in spojujeme s roky (in 2005) a měsíci (in May).
• In the spojujeme s dekádami (in the nineties = v devadesátých letech) a stoletími (in
the twenty-first century).

TIPS!

•
•

V minulých větách se dny spojujeme předložku on (on Monday)
ve významu last: I met him on Monday. = I met him last Monday.
K vyjádření přesného času používáme předložku at:
at ten o’clock = v deset hodin.

Tvoření otázek • Question forms

7B 6 p56

všechna slovesa kromě be

• K vytvoření otázek v minulém čase prostém používáme pomocné sloveso did a slovesa
do/does k tvoření otázek v přítomném čase prostém.

minulý čas prostý
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tázací zájmeno

pomocné sloveso

podmět

infinitiv

When

did

Madonna

make

her first record?

What

did

Sting

do

before he became
a singer?

7 Films, music, news
přítomný čas prostý
tázací zájmeno

pomocné sloveso

podmět

infinitiv

Where
Which instrument

do
does

U2
Elton John

come
play?

TIPS!

•
•

from?

V přítomném čase prostém tvoří otázku také sloveso have got (viz str. 15):
What car has he got? / Jaké má auto?
V minulém čase prostém ale říkáme jedině: Did you have a car? / Měl jste
auto? nikoli Did you have got a car?

otázky se slovesem be

• K vytvoření otázky se slovesem be pomocná do, does, did nepotřebujeme.
minulý prostý

tázací zájmeno

be

podmět

How old
How long

was
were

Shakira
the Beatles

am
is
are

I?
your name?
they?

Where
přítomný prostý What
How old

when she released Magic?
together?

Real World
Jak mluvit o zprávách

• Talking about the news

7C 8 p59

Jak zahájit rozhovor o novince
Did you hear about that plane crash? / Slyšeli jste o té havárii letadla?
No, where was it? / Ne, kde to bylo?
Did you read about the couple on Everest? / Četli jste to o té dvojici na Everestu?
No, what happened? / Ne, co se stalo?
Jak reagovat na dobrou, špatnou a překvapivou zprávu
dobrá zpráva

špatná zpráva

překvapivá zpráva

Oh, that’s good.

Yes, isn’t it awful?

Really?

Oh, dear. Are they OK?

You’re joking!

Oh no, that’s terrible.

TIP!

•

Slovo news (zpráva) je podstatné jméno výhradně v jednotném čísle.
Říkáme: The news is terrible. / To je hrozná zpráva, nikoli The news are
terrible, i když mluvíme o zprávách (např. o zpravodajské relaci).
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8 Let’s go away
Vocabulary
Prázdninové aktivity

• Holiday activities

8A 2 p62

Spojte anglické a české výrazy:
go for walks

bydlet v hotelu

go fishing

cestovat veřejnou dopravou

go sightseeing =UC+VUK+0?

půjčit si kolo

go shopping

jezdit na lyže

go to the beach

jezdit na kole

go skiing

chodit na procházky

go swimming

bydlet u přátel/příbuzných

go cycling =UC+MN+0?

opalovat se

go on boat trips

chodit na pláž

sunbathe =U8PDG+&?

chodit nakupovat

have picnics

kempovat

stay in a hotel

jet na dovolenou

stay with friends/family

jezdit na výlety

camp

chodit na ryby

rent a car

jezdit na loďkách

rent a bike

chodit plavat

travel by public transport

pronajmout si auto

go on holiday (amer. go on vacation)

dělat pikniky

Adjektiva k popisu míst

• Adjectives to describe places

Najděte antonyma k přídavným jménům v prvním sloupci:
old
unfriendly
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dangerous

dirty

clean

interesting

boring

noisy

crowded

safe

quiet

modern

friendly

empty

8B 1 p64

8 Let’s go away
Kolokace sloves

• Verb collocations

8D 4 p68

Kolokací zde rozumíme nejčastější spojení slovesa a předmětu.
book

rent

get

stay

a flight =HNC+V?

a motorbike

to your/our place

in (Canada)

a hotel room

a car

a taxi

with you/us

a table (at a restaurant)

an apartment

a bus

in a hotel

TIP!

•

A flight je cesta letadlem. Říkáme: Have a good flight! / Šťastný let!

Grammar
Modální sloveso can/can’t pro vyjádření možnosti
• can/can’t for possibility

8A 6 p63

• Sloveso can používáme k vyjádření faktu, že něco je možné, uskutečnitelné.
• Tvar can’t (cannot) vyjadřuje, že něco možné nebo uskutečnitelné není.
• V kladných větách používáme slovosled: podmět + can + infinitiv.
• V záporných větách máme slovosled: podmět + can’t + infinitiv.
• V otázkách je slovosled inverzní: Can + podmět + infinitiv.
• Tvary can/can’t jsou ve všech osobách stejné.
kladná věta

podmět + can + infinitiv
I/You/He/She/It/We/They can go for long walks.
Mohu atd.chodit na dlouhé procházky.

zápor

podmět + can’t + infinitiv
I/You/He/She/It/We/They can’t stay there.
Nemůžeme atd. tady zůstat.

otázka doplňovací

tázací zájmeno + can + podmět + infinitiv
What can I/you/he/she/it/we/they do there?
Co tady mohou atd. dělat?

otázka zjišťovací

Can + podmět + infinitiv
Can I/you/he/she/it/we/they stay on the island?
Mohu atd. zůstat tady na ostrově?

krátká odpověď

Yes, I/you/he/she/it/we/they can.
No, I/you/he/she/it/we/they can’t.
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TIPS!

•

•

Sloveso can také vyjadřuje schopnost něco udělat, vyjadřuje požadavky
a nabídky:
schopnost

She can speak French. / Umí (mluvit) francouzsky.
I can’t decide where to go. / Nemohu (= neumím) se rozhodnout,
kam jít.

požadavek

Can you help me? / Můžete mi pomoci?
Can I borrow it? / Mohu si to půjčit?

nabídka

Can I help you? / Mohu vám pomoci?

Zápor slovesa: can = cannot, nikoli can not!

Stupňování přídavných jmen – komparativ • Comparatives

8B 5 p64

• Druhý stupeň přídavných jmen používáme k porovnání dvou věcí:
•

44

Phuket is hotter than Bangkok. / Phúket je teplejší než Bangkok.
Bangkok is more crowded than Phuket. / Bangkok je rušnější než Phúket.
Porovnáváme-li věci v rámci jedné věty, používáme po komparativu spojku than:
The Sawadee Hotel is bigger than the Kata Hotel. / Hotel Sawadee je větší než hotel Kata.

typ přídavného jména

tvorba koncovky

komparativ

většina jednoslabičných

přidáním -er

small ➔ smaller
old ➔ older

jednoslabičná končící na -y

-y se mění na -i + -er

dry ➔ drier

jednoslabičná končící na -e

přidáním -r

safe ➔ safer
nice ➔ nicer

jednoslabičná končící
na souhlásku-samohlásku
-souhlásku

zdvojením koncové
souhlásky + -er

hot ➔ hotter
big ➔ bigger
ale new ➔ newer!

dvojslabičná končící na -y

-y se mění na -i + -er

noisy ➔ noisier
happy ➔ happier

ostatní dvojslabičná
a víceslabičná

more + základní tvar

crowded ➔ more crowded
interesting ➔ more interesting

nepravidelná

žádné pravidlo

good ➔ better
bad ➔ worse
far ➔ further/farther

8 Let’s go away

TIPS!

•
•

Opak od more (= více) je less (= méně): The holiday in Phuket is more
expensive. / Dovolená v Phúketu je dražší. The holiday in Bangkok is less
expensive. / Dovolená v Bangkoku je méně drahá.
Slova more a less můžeme použít také s podstatnými jmény: There are
more rooms in the Sawadee Hotel. / V hotelu Sawadee je více pokojů.
There are less rooms in the Kata Hotel. / V hotelu Kata je méně pokojů.

Real World
Jak plánovat odpočinkový den

• Planning a day out

Jak se zeptat lidí, co chtějí dělat

8C 5 p67

Jak vyjádřit, co chci dělat já

What do you want to do (tomorrow)?

I’d like to (go to the beach).

Where would you like to go?

I want to (go to Chessington).

Do you want to (go to Regent’s Park)?

I’d rather (stay at home).

• I’d = I would / Já bych
• Výraz I’d rather (= I would rather) používáme k vyjádření přání dělat danou věc raději
než jinou.
• Po vazbě would rather používáme infinitiv bez to (go, do atd): I’d rather rent a bike. /
Raději bych si půjčil kolo.
• Po vazbách would like a want používáme infinitiv s to (to go, to do, atd): I’d like to go
swimming. / Rád bych šel plavat. I want to rent a car. / Chci si pronajmou auto.

TIP!

•

Výraz would like (= rád bych) je zdvořilejší než want (chci).
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9 All in a day’s work
Vocabulary
Práce

• Work

9A 1 p70

Spojte anglické a české výrazy:
a customer

konference

a report

dopis

notes

schůze

a letter

zákazník

a message

firma

a contract

poznámky

a company

smlouva

a meeting

zpráva

a conference

vzkaz

Doprava

• Types of transport

9B 1 p72

Spojte anglické a české výrazy:
a car

tramvaj

a plane

vlak

a taxi (amer. a cab)

skútr

a bus

kolo

a train

auto

a bike

letadlo

a tram

taxi

a scooter

autobus

a motorbike

člun

a boat

motocykl

Slovesa a fráze o dopravě

• Travelling verbs/phrases

9B 2 p72

go by bike = cycle = jet na kole go by car = drive = jet autem
go on foot = walk = jít pěšky
go by boat = sail = jet lodí
go by plane = fly = letět
go by train/tube/bus = take the train/tube/bus = jet vlakem/
metrem/autobusem
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TIPS!

•
•

Říkáme go by bike, train (= jet na kole, vlakem) atd., ale go on foot (= jít
pěšky), nikoli go by foot.
K označení metra používají Britové výrazy the Tube nebo the Underground:
the London Underground. Američané používají výraz subway: the New York
subway.

Pod střechou a v přírodě

• Indoor and outdoor activities

9D 1 p76

Spojte anglické a české výrazy:
swim

plavit se na lodi (jachting)

ski

hrát tenis

type

zpívat

surf

hrát šachy

windsurf

hrát na hudební nástroj

sail

vařit

sing

pracovat na počítači

cook

plavat

drive

jezdit na koni

speak another language

lyžovat

use a computer

mluvit cizím jazykem

ride a horse

psát na stroji (na počítači)

ride a motorbike

surfovat

play tennis

jezdit na windsurfingu

play chess

jezdit na motocyklu

play a musical instrument

jezdit autem

TIP!

•

Výrazy can/can’t popisují schopnosti (viz str. 44): I can type. / Umím psát
na stroji. I can’t ride a horse. / Neumím jezdit na koni.

Příslovce a přídavná jména

• Adverbs and adjectives

9D 4 p76

• Přídavná jména používáme k rozvíjení jmen podstatných. Obvykle stojí před podstatným
jménem: She is an excellent driver.
• Příslovce používáme k rozvíjení sloves. Obvykle následují po slovesu:
She speaks French fluently.

tvarosloví příslovcí

přídavné jméno

příslovce

většina příslovcí se tvoří přidáním
-ly k přídavnému jménu

beautiful
fluent
bad

beautifully
fluently
badly
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tvarosloví příslovcí

přídavné jméno

příslovce

přídavná jména končící na -y:
-y se mění na -i + -ly

easy
happy

easily
happily

nepravidelná příslovce

good
fast
hard

well
fast
hard

Grammar
Přítomný čas průběhový: kladná věta a zápor
• Present Continuous: positive and negative

9A 5 p70

• Přítomný čas průběhový popisuje věci, které se právě dějí: I’m waiting for a taxi. /
Čekám tu na taxi. They’re sitting in your office. / Sedí u tebe v kanceláři.

kladná věta

zápor

I’m (’m = am)

I’m not

you/we/they’re (’re = are) sloveso + -ing

you/we/they aren’t (= are not) sloveso + -ing

he/she/it’s (’s = is)

he/she/it isn’t (= is not)

sloveso + -ing: pravopis

příklady

většina sloves přidává -ing

play ➔ playing
look ➔ looking

study ➔ studying
go ➔ going

slovesa končící na -e:
-e odpadá a připojuje se -ing

smoke ➔ smoking
live ➔ living

write ➔ writing

slovesa končící na
souhlásku–samohlásku–souhlásku:
zdvojí se koncová souhlásky + -ing

sit ➔ sitting
stop ➔ stopping

run ➔ running

TIP!

•

Zápor můžeme vytvořit také pomocí ’re nebo ’s + not:Danny’s not doing
anything. / Danny nedělá nic. They’re not looking very happy. / Nevypadají
moc šťastně.

Přítomný čas průběhový: otázka a krátká odpověď
• Present Continuous: questions and short answers

9A 10 p71

otázka doplňovací
tázací zájmeno pomocné sloveso podmět

sloveso + -ing

Where

calling
moving?
doing?
having

What
Where
48

is
Is
are
are

Frank
the taxi
Janet and Danny
they

from?

the meeting?
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otázka zjišťovací
Am I working here today?
Are you watching TV at the moment?
Is he/she/Janet answering the phone?
Are we going now?
Are they having the meeting now?

TIP!

•

krátká odpověď
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,

I am.
you are.
he/she is.
we are.
they are.

No,
No,
No,
No,
No,

I’m not.
you aren’t.
he/she isn’t.
we aren’t.
they aren’t.

Krátkou odpověď můžeme vytvořit také pomocí ’re nebo ’s + not: No, you’re
not. / Ne, nejsi. No, she’s not. / Ne, není atd.

Přítomný čas prostý nebo průběhový?
• Present Simple or Present Continuous?

9B 6 p73

• Přítomný čas prostý používáme tam, kde mluvíme o věcech, které se dějí pravidelně –
každý den, týden, měsíc atd.
• Přítomný čas průběhový popisuje situace, které probíhají právě teď.
• Otázky tvoříme pomocí do/does v přítomném čase prostém a am, is, are v přítomném
čase průběhovém.
• S přítomným časem prostým se pojí frekvenční příslovce: I normally go to work by train. /
•

Obyčejně jezdím do práce vlakem. I visit my grandparents every month. / Navštěvuji
prarodiče každý měsíc.
S přítomným čase průběhovým se pojí příslovečná určení jako např.: He’s watching TV
now. / Právě se dívá na televizi. I’m driving to work today. / Dneska jedu do práce
autem. What are you doing at the moment? / Co zrovna děláš?

Real World
Telefonování

• Talking on the phone

9C 5 p75

Jak říci, že chceme s někým mluvit

Jak se představit

Hello, can I speak to (Emily), please?
Hello, is that (Chris Morris)?

This is (Emily Wise), from (3DUK).
It’s (Katrina).
Speaking.

Jak říct, že ještě zavoláme

Další užitečné fráze

Can I call you back?
I’ll call you later.

I got your message.
Call me on my mobile.
Can you call me back?
Hold on a moment, I’ll get him/her.

TIPS!

•
•

Říkáme: It’s Katrina nebo Katrina speaking, nikoli I’m Katrina nebo Here’s
Katrina.
I’ll = I will
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10 Mind and body
Vocabulary
Zdraví

• Health

10A 1 p78

Spojte anglické a české výrazy:
do exercise

jíst smažená jídla

lose weight =YG+V?

získat kondici

stop smoking

cvičit

get stressed =UVTGUV?

chodit do posilovny

get fit

stresovat se

go to the gym

tučný/netučný

have a heart attack ="V]M?

hubnout

eat fried food

pít alkohol

drink alcohol

dostat infarkt

high/low in fat

přestat kouřit

Otázka Jak často...? a frekvenční příslovce
• How often ... ? and frequency expressions

10A 5 p79

• Otázkou How often (jak často)…? se ptáme na četnost výskytu – frekvenci děje nebo
situace:
How often do you go to the theatre? / Jak často chodíte do divadla?
How often does your brother phone you? / Jak často ti telefonuje bratr?
How often did you visit your grandfather? / Jak často navštěvujete dědu?
once
twice
three times
four times
ten times
etc.
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a day
a week
a month
a year
an hour
etc.

every

day
week
month
year
weekend
etc.

10 Mind and body
Vzhled

• Appearance

9B 1 p72

věk

výška

postava

celkový vzhled

rasa

He’s/She’s ...
young
middle-aged
=O+FNG+F<F?
old

He’s/She’s ...
tall
short

He’s/She’s ...
fat
overweight
="7X"YG+V?
thin
slim

He’s/She’s ...
beautiful
good-looking
attractive

He’s/She’s ...
white
black
Asian =G+<"P?

oči

vlasy

He’s/She’s got ...
blue eyes
brown eyes
green eyes

He’s/She’s got ...
long/short hair
dark/fair =HG"? hair
blonde =DN3PF? hair

He’s got ...
a beard =D+"F?
a moustache
=O7UV#5?

He’s …
bald =D1NF?

Spojte anglické a české výrazy:
overweight

knír

blonde hair

štíhlý

slim

šedivé vlasy

a beard

při těle

grey hair

blond vlasy

a moustache

plešatý

bald

plnovous

TIPS!

••
•
••
••

Middle-aged (středního věku) – období života mezi mládím a stářím.
Overwight (při těle, s nadváhou) je mnohem zdvořilejší než fat (tlustý). Slim
(štíhlý) je atraktivnější než thin (hubený).
Beautiful (krásný), attractive (atraktivní) a good-looking (pohledný) mají
stejný význam. Slovem beautiful se obvykle označuje žena. Good-looking
je výraz obvykle označující muže. Attractive se užívá pro oba.
Asian (Asiat) – původem z asijských zemí: Indie, Thajsko, Japonsko atd.
Slovo hair (vlas) je nepočitatelné podstatné jméno, po kterém následuje
sloveso ve 3.os.j.č. Říkáme: Her hair is long, nikoli Her hairs are long.
long dark hair nikoli dark long hair.
Slovo a hair, mn. č. hairs znamená chlup: My skirt was full of cat hairs. /
Moje sukně byla plná kočičích chlupů.
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10 Mind and body
Charakter

• Character

10B 6 p81

Dosaďte za anglické výrazy ve větách jejich české ekvivalenty:
A generous person se rád podělí o své peníze, rád dává dárky atd.

________________

Pro a shy person je obtížné seznamovat se s novými lidmi.

________________

A lazy person nerad pracuje a rád se válí celý den u televize.

________________

A kind person rád pomáhá ostatním.

________________

A funny person lidi kolem sebe snadno rozesměje.

________________

Selfish people obvykle myslí víc na sebe než na ostatní.

________________

An outgoing person je přátelský a rád se seznamuje s novými lidmi. ________________
Když reliable people něco slíbí, vždycky slib dodrží.
Zdravotní problémy

• Health problems

10C 2 p82

I’ve got ...

a stomach ache =UV8O"M G+M? / a temperature =VGORT"V5"?
a headache =JGFG+M? / a toothache =VW6G+M?
a sore throat =U16TG7V? / a cold / a cough =M3H?

I feel ...

ill / terrible / sick / better

My … hurts.

back / arm / foot / leg

TIPS!

Léčba
go

•
•

Také můžeme říci: I’m ill/sick/better. / Jsem nemocný / Je mi špatně/lépe,
ale nikoli I’m terrible.
I feel sick může znamenat totéž jako I feel ill, zejm. v americké angličtině.

• Treatment

to bed
home
to the doctor
to the dentist

Roční období

10C 3 p82
take

the day off
some painkillers
some cough medicine OGF+U"P
some antibiotics ]PVKDC+3V+MU

• Seasons

Spojte anglické a české výrazy:
spring
autumn
winter
summer
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________________

stay

at home
in bed

10D 1 p84

zima
léto
jaro
podzim

10 Mind and body

TIP!

Počasí

•
•

U ročních období používáme předložku in: in (the) winter.
Kterému ročnímu období říkají Američané fall?

• Weather

10D 4 p85

Spojte anglické a české výrazy:
hot

sucho

warm

oblačno

cold

prší

wet

34 stupňů

dry

sněží

raining

horko

snowing

vlhko

windy =Y+PFK?

větrno

cloudy =MNC7FK?

teplo

sunny

slunečno

34° (degrees)

chladno

What’s the weather like? / Jaké je tam počasí?
It’s very hot and sunny. / Je vedro a svítí slunce.
Slovotvorba – počasí

• Word building

10D 6 p85

podstatné jméno

přídavné jméno

infinitiv

příčestí

rain
snow
wind
cloud
sun

rainy
snowy
windy
cloudy
sunny

rain
snow
(blow)
(get cloudy)
(shine)

raining
snowing
(blowing)
(getting cloudy)
(shining)

podstatné jméno: There’s not much snow today. / Dnes není moc sněhu.
přídavné jméno: I love snowy days. / Mám rád dny, kdy sněží.
příčestí: Look! It’s snowing! / Podívej! Sněží!
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Grammar
Rozkazovací způsob • Imperatives

10A 3 p79

• Rozkazovací způsob používáme při důrazném doporučení.
• Tvar kladného rozkazovacího způsobu je shodný s infinitivem (go, do atd): Stop smoking. /
Přestaň s kouřením. Do more exercise. / Víc cvičte.
• Tvar záporného rozkazovacího způsobu je don’t + infinitiv (don’t go, don’t do atd.):
Don’t eat a lot of salt. / Nejezte tolik soli.

TIP!

•

Rozkazovací způsob používáme také při zadávání příkazů: Go home! /
Jděte domů! a instrukcí: Don’t write anything. / Nic nepište.

Modální sloveso should/shouldn’t • should/shouldn’t

10A 8 p79

• Should/shouldn’t používáme, dáváme-li radu.
• Should vyjadřuje, že něco je dobré udělat: You should do more exercise. / Měl bys víc cvičit.
• Shouldn’t vyjadřuje, že něco není dobré udělat: You shouldn’t eat so much red meat. /
Neměli byste jíst tolik tmavého masa.
• Po tvarech should/shouldn’t používáme infinitiv bez to: He should stop smoking, nikoli
He should to stop smoking.

TIPS!

••

Pokud žádáme radu, říkáme: What should I do? / Co mám dělat?
V hovorové angličtině je should/shouldn’t běžnějším způsobem, jak někomu
dát radu, než rozkazovací způsob.

Otázky s konstrukcí be like • Questions with like

10B 10 p81

• Větu What’s (= What is) he/she like? (Jaký/á je) používáme tehdy, zajímáme-li se
•
•

o obecný popis osoby. Obvykle se ptáme tehdy, když danou osobu neznáme. Odpověď
může zahrnout jak charakterové vlastnosti, tak vzhled: She’s really friendly and outgoing.
And she’s very beautiful. / Je vážně moc milá a přátelská. A je hezká.
Větu What does he/she look like? (Jak vypadá?) používáme tam, kde nás zajímá pouze
fyzický vzhled: He’s tall and slim, and he’s got long dark hair. / Je vysoký a štíhlý a má
dlouhé tmavé vlasy.
Větu What does he/she like doing? (Co rád/ráda dělá?) používáme tehdy, když chceme
znát zájmy a koníčky: She likes dancing and going to restaurants. / Ráda tancuje
a chodí na večeře.

TIPS!
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•
•

Věta How is he/she? se ptá na zdraví, nikoli na osobnost: How’s Buffy? /
Jak se má Buffy? She’s fine, thanks. / Je v pohodě, díky.
V odpovědi na otázku What’s he/she like? slovo like neopakujeme: He’s
kind, nikoli He’s like kind. a What does she look like? She’s very tall, nikoli
She’s like very tall.

10 Mind and body

Real World
Jak mluvit o zdraví

• Talking about health

10C 5 p83

Jak se zeptat na zdraví

Jak vyjádřit soucit

Jak dát radu

How are you?
Are you OK?
What’s wrong?
What’s the matter?

Oh, dear.
That’s a shame.
I hope you get better soon.

Why don’t you (go home)?
You should (take the day off).
Drink lots of water.

TIPS!

•
•

Rozkazovací způsob jako radu můžeme použít jen pro lidi, které dobře
známe: Go home and go to bed! / Mazej domů a do postele!
Po větě Why don’t you …? používáme infinitiv:
Why don’t you see a doctor? / Proč nejdeš k doktoru?
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11 Future plans
Vocabulary
Slovesné kolokace – budoucí děje

• Verb collocations

11A 2 p86

Po následujících slovesech použijte smysluplně některý z předmětů:
house
fun
lose

to another country

stop

a holiday

do

weight =YG+V?

have

smoking

move

more exercise

get

three kilos

work

eating sweet things
a computer course
harder
a new job

Slovesné kolokace – studium

• Studying

11B 1 p88

Po následujících slovesech použijte smysluplně některý z předmětů:
start
a qualification
go to

an exam

leave

a degree

revise for

university

take

school

pass

a job

fail

college

get

TIP!
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•

Po skončení univerzity získáme akademický titul – we get a degree.
A qualification (= kvalifikace) je obecnější výraz: kvalifikaci získáme, když
absolvujeme jakoukoli oficiální zkoušku, např. když dokončíme školu,
školení, atd. – we get a qualification.

11 Future plans
Slovesné vazby: infinitiv nebo gerundium?

• Verb patterns

11D 5 p93

• Po některých slovesech může následovat pouze jediný tvar slovesa následujícího:
I want to spend more time with my family. They love living in the city.

sloveso + infinitiv s to

sloveso + sloveso + -ing (gerundium)

want (to do)

love (doing)

need (to do)

hate (doing)

would like (to do)

enjoy (doing)

would love (to do)

like (doing)

TIP!

•
•

Po těchto slovesech může následovat i podstatné jméno nebo zájmeno:
You don’t need a car. (podst. jm.) He hates it. (zájmeno)
Infinitiv s to lze použít i po slovesech like, love a hate, ale v britské angličtině
je po těchto slovesech běžnější tvar gerundia (-ing).

Grammar
Budoucnost – vazba be going to: kladná věta a zápor
• be going to: positive and negative

11A 5 p86

I’m going to do a computer course. / Udělám si počítačový kurs (Mám v plánu udělat si
počítačový kurs).
I’m not going to eat sweet things anymore. / Nebudu už nikdy jíst sladkosti (Mám v plánu
nejíst už nikdy sladkosti).
Tyto věty vyjadřují budoucnost.
Před vyslovením těchto vět se mluvčí pevně rozhodl věc vykonat.
Tvar be going to + infinitiv používáme pro plány do budoucna. Čeština má pro tento případ výrazy „chystat se...“, „mít v plánu...“.

•
•
•

podmět

pomocné sloveso (+ not) going to

infinitiv

I

’m/’m not

work

going to

harder.

You/We/They

’re/aren’t

going to

have

a holiday next year.

He/She/It

’s/isn’t

going to

lose

ten kilos.

We

’re

going to

get

fit.

Val

’s

going to

stop

smoking.

I

’m

going to

do

more exercise.

I

’m not

going to

eat

sweet things anymore.
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11 Future plans

TIP!

•

Pokud potřebujeme použít plnovýznamová slovesa go (= jít) a come
(= přijít), obvykle říkáme I’m going to Spain, nikoli I’m going to go to Spain,
a I’m not coming to the party, nikoli I’m not going to come to the party.
Nicméně obě varianty jsou správné.

Budoucnost – vazba be going to: doplňovací otázka
• be going to: Wh- questions
tázací zájmeno
What
Where
When
What
Where
What

pomocné sloveso podmět
am
I
are
you/we/they
’s (is)
he/she/it
are
you
are
you
are
you

11A 9 p87

going to
going to
going to
going to
going to
going to
going to

infinitiv
do?
live
arrive?
do
stay?
eat?

Modální sloveso might nebo vazba be going to?
• might or be going to

next year?
all day?

11B 4 p89

• Výraz be going to používáme k vyjádření našeho rozhodnutí pro budoucnost: I’m going
to meet Tony in town. / Sejdeme se s Tonym ve městě.
Výraz
might (možná, že...) používáme tehdy, chceme-li říct, že je něco v budoucnu
•
•

možné, ale není to rozhodnuté: I might go for a drink with Peter or I might go to Jane’s
party. / Možná, že půjdu na skleničku s Peterem, nebo půjdu k Jane na party.
Po slově might používáme infinitiv bez to: We might go and see a film. / Můžeme se jít
podívat na film.

TIPS!

••

Tvar might je stejný ve všech osobách (I, you, he, atd. might...).
K vytvoření otázky se slovesem might obvykle používáme úvodní frázi
Do you think…? (Myslíš, že…?). Vazba Do you think…? je sama o sobě
otázkou, proto po ní následuje slovosled oznamovací věty: Do you think
he might come to the party? / Myslíš, že na ten večírek přijde?

Budounost – vazba be going to: zjišťovací otázka a krátká odpověď
• be going to: yes/no questions and short answers
zjišťovací otázka
Am I going to be late?
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krátká odpověď
Yes, I am.

No, I’m not.

Are you going to get a job?

Yes, you are.

No, you aren’t.

Is he/she going to sell his car?

Yes, he/she is.

No, he/she isn’t.

Are we going to move house?

Yes, we are.

No, we aren’t.

Are they going to study in the UK?

Yes, they are.

No, they aren’t.

11B 10 p89

11 Future plans

TIP!

•

Výraz I might (Možná, snad) lze použít i v krátké odpovědi: Are you going
to stay? Zdržíte se? (Yes,) I might. Možná.

Real World
Navigace

• Directions

11C 3 p90

Spojte anglické a české výrazy:
turn right

je to po levé straně

turn left

je to naproti

go over the bridge =DT+F<?

zahněte vlevo

go past the pub

je to vedle

go along this street

přejděte most

it’s on the/your left

zahněte vpravo

it’s on the/your right

jděte kolem hospody

it’s opposite =3R"\+V?

jděte touhle ulicí

it’s next to

je to po pravé straně

Navigace – aktivní i pasivní

• Asking for and giving directions

11C 7 p91

Jak se zeptat na správný směr
Excuse me. Is there (a newsagent’s) near here?
Where’s (the police station)?
Do you know (the Park Hotel)?
Jak vysvětlit správný směr
There’s one in (Berry Street).
Go along this road and turn right/left.
Go past the pub.
Go over the bridge.
The newsagent’s is on the/your right/left.
It’s opposite (the supermarket).
It’s next to (the Internet café).
It’s over there.
You can’t miss it.
Jak se omluvit, že informaci neznám
Sorry, I don’t know.
Sorry, I don’t live around here.
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12 Life experiences
Vocabulary
Velká a malá čísla

• Big and small numbers

12A 1 p94

• V desetinných číslech se tečka čte jako point: 0.6 = nought point six nebo zero point six;
3.25 = three point two five

•
•

•
•
•

Číslovku 0 čteme různými způsoby: 0 = nought =P1V? nebo zero, a pokud
čteme telefonní číslo, čteme ji jako písmeno O ["7?
V angličtině píšeme 7.5, nikoli 7,5; používáme tedy desetinnou tečku, nikoli
čárku.
U číslovek hundred (= sto), thousand (= tisíc) a million (milion) v jednotném
čísle používáme číslovku one nebo neurčitý člen a: 100 = a hundred nebo
one hundred.
Po řádu stovek čteme spojku and: 156 = a hundred and fifty-six.
K číslovkám hundred, thousand a million nepřidáváme v množném čísle -s: 45,270 =
forty-five thousand, two hundred and seventy. Pokud ale tyto číslovky vyjadřují neurčité
velké množství, můžeme říct: There were hundreds of people there. / Byly tam stovky lidí.

TIPS!

Věci a místa na letišti
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• Things and places at an airport

Spojte anglické a české výrazy:
a passport

příruční zavazadlo

hand luggage =N8I+F<?

letenka

a boarding =D1F+0? card

ostré předměty

a ticket

sedadlo uprostřed

sharp items

brána

passengers

sbalit si zavazadla

a gate

číslo letu

pack your bags

sedadlo do uličky

an aisle =C+N? seat

pas

a flight =HNC+V? number

odbavovací přepážka

a window seat

palubní vstupenka

a middle seat

cestující

a check-in desk

sedadlo u okna

12C 5 p99

12 Life experiences

Grammar
Stupňování přídavných jmen – superlativ • Superlatives

12A 5 p95

• Třetí stupeň přídavných jmen používáme tam, kde chceme porovnat tři a více věcí.
• Druhý stupeň (bigger, more expensive atd.) používáme k porovnání dvou věcí (viz str. 44).
typ přídavného jména

tvorba koncovky

superlativ

většina jednoslabičných

přidáním -est

small ➔ smallest
old ➔ oldest

jednoslabičná končící na -y

-y se mění na -i + -est

dry ➔ driest

jednoslabičná končící na -e

přidáním -st

safe ➔ safest
nice ➔ nicest

jednoslabičná končící
na souhlásku-samohlásku
-souhlásku

zdvojením koncové
souhlásky + -est

hot ➔ hottest
big ➔ biggest
ale new ➔ newest!

dvojslabičná končící na -y

-y se mění na -i + -est

noisy ➔ noisiest
happy ➔ happiest

ostatní dvojslabičná
a víceslabičná

most + základní tvar

crowded ➔ most crowded
interesting ➔ most interesting

nepravidelná

žádné pravidlo

good ➔ best
bad ➔ worst
far ➔ furthest/farthest

TIPS!

•
•

Říkáme: This is the best place in the world, nikoli on the world nebo of the
world. / Tohle je to nejlepší místo na světě.
Před třetím stupněm přídavných jmen ve větách používáme:
...nejčastěji určitý člen the:
Mount Wai’ale’ale is probably the wettest place in the world. / Hora Wai’ale’ale
je asi nejdeštivějším místem na světě.
The best bottle of wine cost £12,300. / Láhev toho nejlepšího vína stála
12 300 liber.
...dále přivlastňovací ’s:
It was the world’s most expensive meal. / Bylo to to nejdražší jídlo na světě.
He’s my sister’s oldest relative. / Je to nejstarší příbuzný mé sestry.
...a také přivlastňovací zájmeno:
Mat’s my best friend. / Mat je můj nejlepší kamarád.
It was his most important book. / Byla to jeho nejdůležitější kniha.
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12 Life experiences

Předpřítomný čas – kladná věta a zápor
• Present Perfect: positive and negative

12B 3 p96

• Present Perfect (předpřítomný čas) používáme k popsání situace nebo děje, který se
•

odehrál někdy v minulosti, až dosud. Neříkáme, kdy se událost odehrála: I’ve been to
about forty countries. / Byl jsem (dosud) asi ve čtyřiceti zemích. I’ve stayed in some of
the world’s best hotels. / Bydlel jsem v některých z nejlepších hotelů světa.
Past Simple (minulý čas prostý) používáme k popsání situace nebo děje, který se
odehrál v určitém čase v minulosti. Časový kontext je ve větě zmíněn: Two weeks ago
I went to Mexico. / Přede dvěma týdny jsem byl v Mexiku. Last month I spent five days
in Barbados. / Minulý měsíc jsem byl pět dní na Barbadosu.

TIP!

•

Nemůžeme použít předpřítomný čas, pokud uvedeme dobu, kdy se věc
stala: I went to England in 2003. / Byl jsem v Anglii v roce 2003, nikoli I’ve
been to England in 2003.

kladná věta
podmět

pomocné sloveso

minulé příčestí

I/You/We/They

’ve (= have)

had

lots of other jobs.

met

some interesting people.

He/She/It

’s ( = has)

been

to Mexico.

zápor
podmět

pomocné sloveso + not

minulé příčestí

I/You/We/They

haven’t ( = have not)

had

a holiday.

He/She/It

hasn’t ( = has not)

been

to the USA before.

TIP!

•

Zápor předpřítomného času často tvoříme pomocí never (= nikdy); pak ale
musí být pomocné sloveso v kladném tvaru: I’ve never been to Australia. /
Nikdy jsem nebyl v Austrálii.

minulé příčestí

• Minulé příčestí pravidelných sloves se shoduje s tvarem minulého času prostého,
tj. přidáme koncovku -ed nebo -d.
• Pro nepravidelná slovesa neplatí žádná pravidla. Podívejte se na ně do přehledu na
str. 66–67.

TIP!
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•

Sloveso go má dva tvary příčestí trpného, been a gone. Řeknete-li:
I’ve been to Italy, říkáte tím, že jste byli v Itálii a už jste se vrátili.
Řeknete-li ale I’ve gone to Italy, říkáte, že jste odjeli do Itálie a stále tam
jste.

12 Life experiences

Předpřítomný čas – otázka „Už jste někdy...?
• Present Perfect: Have you ever ... ? questions and short answers

12B 7 p97

• Předpřítomný čas používáme tam, kde se chceme lidí zeptat na jejich zkušenosti.

Pokud odpoví kladně, k upřesnění informace položíme další otázku, tentokrát už ale
s minulým časem prostým:
Have you ever been to Australia?
Yes, I have.
Did you like it?
Yes, I did
How did you go there?
I went by plane.

otázka
pomocné sloveso

podmět

(ever)

minulé příčestí

Have

I/you/we/they

ever

worked

in a restaurant?

Has

he/she/it

ever

been

to the UK?

krátká odpověď
Yes, I/you/we/they have.

No, I/you/we/they haven’t.

Yes, he/she/it has.

No, he/she/it hasn’t.

TIP!

•

Výraz ever s předpřítomným časem označuje libovolný moment v dosavadním
životě. Obvykle jej používáme v otázce: Have you ever seen the Queen live? /
Viděli jste už někdy královnu na vlastní oči?

Real World
Na letišti

• At the airport

12C 6 p99

Co můžete slyšet u odbavovací přepážky
Can I have your ticket and your passport, please?
How many bags have you got?
Did you pack your bags yourself?
Have you got any sharp items in your hand luggage?
Would you like a window seat or an aisle seat?
Here’s your boarding card. You’re in seat (16A).
Gate (12).
It leaves at (13.20).
Enjoy your flight.
Jak reagovat na odbavovací přepážce
(I’d like) a window seat/an aisle seat, please.
Which gate is it?
Is the flight on time?
63

12 Life experiences
Jak se rozloučit

64

• Saying goodbye

12C 8 p99

Have a

nice weekend!
nice holiday!
good trip!

You too.
Thanks, I will.

See you

in two weeks.
next year.
on the next course.

Yes, see you.

Send me/us

an email.
a postcard.

Yes, of course.

face2face
Studijní příručka
Elementary

Irregular Verbs
Nepravidelná slovesa
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infinitiv

český překlad

minulý čas prostý

minulé příčestí

be

být

was/were

been

become

stát/stávat se

became

become

begin

začít, začínat

began

begun

break

lámat, zlomit (se/si)

broke

broken

bring

nést, přinést

brought =DT1V?

brought =DT1V?

buy

koupit, kupovat

bought [D1V?

bought [D1V?

can

moci; umět

could

been able

catch

chytit, chytat

caught [M1V?

caught [M1V?

choose

vybrat (si)

chose

chosen

come

přijít; přijet

came

came

cost

stát, mít cenu

cost

cost

cut

řezat; stříhat; sekat

cut

cut

do

dělat

did

done =F8P?

drink

pít

drank [FT]0M?

drunk =FT80M?

drive

řídit (auto)

drove

driven

eat

jíst

ate

eaten

fall

padat, upadnout

fell

fallen

feel

cítit se

felt

felt

find

najít; shledat

found

found

fly

letět, létat

flew [HNW?

flown [HN"7P?

forget

zapomenout, zapomínat

forgot

forgot

get

dostat; donést

got

got;
(amer.) gotten

give

dát, dávat

gave

given

go

jít, odejít; chodit; jet, odjet;
jezdit

went

gone (též been)

have

mít

had

had

hear

slyšet

heard [JF?

heard [JF?

hold

držet; vlastnit

held

held

know

vedet; znát

knew [PLW?

known [P"7P?

learn

učit se

learned/learnt

learned/learnt

leave

odejít, opustit; zapomenout

left

left

loose [NW\?

ztratit

lost

lost

make

udělat, vyrobit

made

made

meet

potkat, setkat se

met

met

pay

platit, zaplatit

paid [RG+F?

paid [RG+F?

put

dát; položit

put

put

read [TKF?

číst, přečíst

read [TGF?

read =TGF?

ride

jet (na kole, na koni a pod.)

rode

ridden

run

běžet, běhat

ran

run

say

říci

said [UGF?

said =UGF?

see

vidět, uvidět

saw [U1?

seen =UKP?

sell

prodat, prodávat

sold

sold

send

poslat, posílat

sent

sent

sing

zpívat

sang =U]0?

sung =U80?

sit

sedět, sednout si

sat

sat

sleep

spát

slept

slept

speak

mluvit, hovořit

spoke

spoken

spell

hláskovat, spelovat

spelled/spelt

spelt

spend

strávit (čas); utratit,
utrácet (peníze)

spent

spent

stand

stát, postavit se

stood

stood

swim

plavat

swam =UY]O?

swum =UY8O?

take

vzít, brát

took =V7M?

taken

teach

učit

taught =V1V?

taught =V1V?

tell

říci

told

told

think

myslet, přemýšlet, uvažovat

thought =61V?

thought =61V?

understand

rozumět, porozumět

understood

understood

wear

nosit (oblečení a pod.),
mít na sobě

wore

worn

win

vyhrát, zvítězit

won =Y8P?

won

write

psát, napsat

wrote

written
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face2face
Studijní příručka
Elementary

Vocabulary
Slovníček podle lekcí

69

Poznámky

Použité zkratky
amer. v americké angličtině
a pod. a podobně
brit. v britské angličtině
cit. citoslovce
hovor. hovorový výraz
j. č. jednotné číslo
lat. z latiny
mod. slov. modální sloveso
mn. č. množné číslo
muž. mužský rod
n. nebo
nesh. přívl. neshodný přívlastek

neživ. neživotné subst.
os. osoba
p. pád
pom. slov. pomocné sloveso
přivlast. přivlastňovací
stř. střední rod
subst. substantivum (podstatné jméno)
zájm. zájmeno
zejm. zejména
žen. ženský rod
živ. životné subst.

V českém překladu jsou synonymické výrazy oddělovány čárkou, nesynonymické středníkem.
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Poznámky

Výskyt slov
Slovní zásoba je členěna podle lekcí a jejich částí. V abecedním slovníčku face2face, který najdete na
naší webové stránce (http://www.fraus.cz/e_produkty/cizi_jazyky/face2face/info.php3) se výskyt slov
v lekcích označuje u každého slova odkazem na lekci, kde se daný výraz objevil poprvé; např. 3D
znamená lekce 3, oddíl D, nebo W znamená Welcome to the class! (úvodní lekce).

Fonetická transkripce
Fonetická transkripce vychází z Mezinárodní fonetické abecedy (International Phonetic Alphabet);
přehled jejích symbolů a odpovídající výslovnosti najdete na str. 88.
V závorkách se občas vyskytující zvuk „r“ v koncové pozici naznačuje odlišnost ve výslovnosti americké, pro kterou je koncové „r“ typické, např. =M"ORLWV" T ?.
Výjimečně se v závorce vyskytuje jiná „němá souhláska“, např. „d“ ve slově sandwich
=U]P F Y+F<? nebo „t“ ve slově postcard =R"7U V M#F?
Neznělá samohláska „"“ (schwa) se v závorce objevuje v případech, kdy je výslovnost dané slabiky
obvykle redukována, např. ve slově certainly =UV " PNK?.
Slovní přízvuk v jednotlivých slovech i slovních spojeních (jsou-li transkribována) se označuje krátkou svislou čárkou v pozici horního indexu před přízvučnou slabikou, např. ve slově composer je přízvuk na druhé slabice (-po-), což je v transkripci znázorněno jako =M"OR"7U" T ?
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Welcome to the class!
again ["IGP] znovu, opět, zase
alphabet []NH"DGV] abeceda
and []PF"P] a
answer [#PU" T ] odpověď
article [#V+MN] článek
to ask [#UM] ptát se
at []V"V] ve, v; na; u
black [DN]M] černý
blue [DNW] modrý
book [D7M] kniha
bye [DC+] nashledanou, ahoj
can [M]PM"P] moci; umět
to check [V5GM] kontrolovat, ověřit
class [MN#U] třída (jako kolektiv)
classroom [MN#UTWO] třída (jako místnost)
to close [MN"7\] zavřít
conversation [M3PX"UG+5 " P] rozhovor
course [M1U] kurz
day [FG+] den
to do [FWF"] dělat
double [F8DN] dvojnásobný, dvojitý
in English [+P+0IN+5] anglicky
exercise [GMU"UC+\] cvičení
to fill (in) [H+N +P ] vyplnit
first [HUV] první
to follow [H3N"7] následovat; sledovat
four [H1 T ] čtyři
Friday [HTC+FG+HTC+FK] pátek
goodbye [I7FDC+] nashledanou; sbohem (pozdrav při loučení)
green [ITKP] zelený
grey [ITG+] šedý
hello [JGN"7] ahoj (uvítání)
hi [JC+] ahoj (uvítání)
how [JC7] jak
in [+P] v, ve; do
instruction [+PUVT8M5 " P] pokyn
it [+V] ono / to (3. os. j. č. stř. neživ.)
language [N]0IY+F<] jazyk, řeč
late [NG+V] pozdě
letter [NGV" T ] dopis; písmeno
to listen [N+U " P] poslouchat
to look [N7M] dívat se
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to match [O]V5] spojit (vhodné protějšky)
Monday [O8PFG+O8PFK] pondělí
my [OC+] můj, má, moje, mé (přivlast. zájm.
1. os. j.č.)
name [PG+O] jméno
nice [PC+U] pěkný, hezký; příjemný, milý
no [P"7] ne; žádný (předmětový zápor)
of ["X] z, ze; (v nesh. přívl. čí - vyjádření 2. p.)
on [3P] na, v, ve (místně: na povrchu; časově
zejm. u dnů v týdnu a datumů)
to open ["7R " P] otevřít
pair [RG" T ] pár, dvojice
in pairs [+PRG" T \] ve dvojicích
partner [R#VP" T ] partner
picture [R+MV5" T ] obrázek, obraz
to practise [RT]MV+U] cvičit, nacvičovat
problem [RT3DN"O] problém
to put [R7V] umístit, položit
question [MYGUV5"P] otázka
read [TKF] číst
red [TGF] červený
Saturday [U]V"FG+U]V"FK] sobota
to say [UG+] říct, říkat
see you [UKLW] nashledanou (hovor.)
seven [UGX " P] sedm
six [U+MU] šest
Sorry! [U3TK] Promiňte!
spelling [URGN+0] pravopis
student [UVLWF " PV] student
Sunday [U8PFG+U8PFK] neděle
surname [UPG+O] příjmení
teacher [VKV5" T ] učitel
to tell [VGN] říct, povědět
ten [VGP] deset
Thank you. [6]0MLW] Děkuji.
that [&]V&"V] ten, tamten, to
then [&GP] potom
these [&K\] tito (mn. č. ukaz. zájm. this)
thing [6+0] věc
three [6TK] tři
Thursday [6\FG+6\FK] čtvrtek
to tick [V+M] zaškrtnout
tip [V+R] rada, tip

2 People1and
Meeting
possessions
people
to [VWV"] do; k, ke
today [V"FG+] dnes
tomorrow [V"O3T"7] zítra
too [VW] také
Tuesday [VLW\FG+VLW\FK] úterý
two [VW] dva
to understand [8PF"UV]PF] rozumět, chápat
university [LWP+XU"VK] vysoká škola, univerzita
to use [LW\] používat, uplatnit
vocabulary [X"M]DL7N " TK] slovní zásoba
we [YKYK] my
Wednesday [YGP\FG+YGP\FK] středa
week [YKM] týden

to welcome [YGNM"O] uvítat, přivítat
what [Y3V] co, jaký
What’s your name? [Y3VUL"PG+O] Jak se
jmenuješ / jmenujete?
white [ J YC+V] bílý
with [Y+&YK6] s (předložka 7.p)
work; to work [YM] práce; pracovat
world [YNF] svět
to write [TC+V] psát, napsat
yellow [LGN"7] žlutý
yes [LGU] ano
you [LW] ty, vy
yourself [L1UGNHL"UGNH] se, sebe, sobě, si
(zvratné zájm.)

1 Meeting people
1A
a / an [""P] jeden; nějaký (neurčitý člen)
America ["OGT+M"] Amerika
American ["OGT+M"P] americký; Američan
Argentina [#F<"PVKP"] Argentina
Argentinian [#F<"PV+PK"P] argentinský;
Argentinec
Australia [3UVTG+NK"] Austrálie
both [D"76] oba, obě
Brazil [DT"\KN] Brazílie
Brazilian [DT"\+NK"P] brazilský; Brazilec
China [V5C+P"] Čína
Chinese [V5C+PK\] čínský; Číňan
conference [M3PH " T " PVU] konference
to copy [M3RK] opsat; kopírovat
each [KV5] každý (z výběru)
France [HT#PVUHT]PVU] Francie
French [HTGPV5] francouzský; francouzština
the French [&"HTGPV5] Francouzi (jako národ)
from [HT3OHT"O] z; od
German [F<O"P] německý; Němec
Germany [F<O"PK] Německo
he [JK] on (podmětový tvar)

her [J T J" T ] ji, jí (předmětový tvar zájm.
she); její (přivlast. zájm. 3. os. j. č. žen.)
his [J+\] jeho (přivlast. zájm. 3. os. j. č. muž.)
to introduce [+PVT"FLWU] představit (se)
Italy [+V"NK] Itálie
its [+VU] jeho; její (přivlast. tvar zájm. it)
Japan [F<"R]P] Japonsko
to know [P"7] vědět, znát
to meet [OKV] potkat (se)
Mexican [OGMU+M"P] mexický; Mexičan
Mexico [OGMU+M"7] Mexiko
nationality [P]5 " P]N"VK] státní příslušnost;
národnost
notice [P"7V+U] oznámení, zpráva
or [1 T ] nebo
other [8&" T ] další, jiný
our [C7" T ] náš, naše
page [RG+F<] strana, stránka
people [RKRN] lidé
please [RNK\] prosím
Poland [R"7N"PF] Polsko
receptionist [T+UGR5 " P+UV] recepční
room [TWOT7O] pokoj
Russian [T85"P] Rus, ruština, ruský
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1 Meeting people
she [5K] ona (podmětový tvar)
Spain [URG+P] Španělsko
Spanish [UR]P+5] španělský, španělština
the Spanish [&"UR]P+5] Španělé (jako národ)
to spell [URGN] hláskovat
to take turns [VG+MVP\] střídat se
their [&G" T ] jejich (přivlast. zájm. 3. os. mn. č.)
they [&G+] oni
Turkish [VM+5] turecký, turečtina
Turkey [VMK] Turecko
the UK [&"LWMG+] Spojené království (Velké
Británie a Severního Irska)
where [YG" T ] kde, kam
word [YF] slovo

1B
accountant ["MC7PV " PV] účetní
actor []MV" T ] herec
actress []MVT+U] herečka
Africa []HT+M"] Afrika
all [1N] všichni
to be [DK] být
to begin [D+I+P] začít; zahájit
British [DT+V+5] britský; Brit
builder [D+NF" T ] stavbař; stavitel
but [D8VD"V] ale
Canada [M]P"F"] Kanada
cleaner [MNKP" T ] uklízečka
to compare [M"ORG" T ] porovnat
to complete [M"ORNKV] doplnit
to correct [M"TGMV] opravit
country [M8PVTK] země; stát
to cover [M8X" T ] přikrýt
doctor [F3MV" T ] lékař, doktor
engineer [GPF<+P+" T ] inženýr
England [+0IN"PF] Anglie
false [H3NU] nepravdivý; nesprávný; falešný
famous [HG+O"U] slavný
to find [HC+PF] najít
five [HC+X] pět
for [H1 T ] pro; do
hotel [J"7VGN] hotel
housewife [JC7UYC+H] žena v domácnosti;
hospodyně
if [+H] jestliže, když
job [F<3D] zaměstnání, práce
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lawyer [N1+" T ] právník
lesson [NGU " P] vyučovací hodina
to like [NC+M] mít rád
to make [OG+M] dělat, udělat
manager [O]P+F<" T ] ředitel; manažer
musician [OLW\+5 " P] hudebník
not [P3V] ne (slovesný zápor)
number [P8OD" T ] číslo
officer [3H+U" T ] důstojník (policejní, armádní)
part [R#V] část, součást, díl
phone [H"7P] telefon
photo [H"7V"7] fotka
police officer [R"NKU3H+U" T ] policista, policistka
really [T+"NK] skutečně
retired [T+VC+"F] v důchodu
rule [TWN] pravidlo
school [UMWN] škola
shop [53R] obchod
sound [UC7PF] zvuk
south [UC76] jih, jižní
true [VTW] pravdivý
unemployed [8P+ORN1+F] nezaměstnaný
waiter [YG+V" T ] číšník, vrchní
waitress [YG+VT"U] číšnice, servírka
on Wednesday [3PYGP\FG+] ve středu
who [JW] kdo
zero [\+"T"7] nula

1C
about ["DC7V] o
address ["FTGU] adresa
Australian [#UVTG+NK"P] australský; Australan
between [D+VYKP] mezi (dvěma)
business [D+\P+U] povolání, zaměstnání
car [M# T ] auto
car-hire [M#JC+" T ] půjčovna aut
credit card [MTGF+VM#F] kreditní karta
eighteen [G+VKP] osmnáct
eighty [G+VK] osmdesát
email [KOG+N] elektronická pošta, e-mail
fifteen [H+HVKP] patnáct
fifty [H+HVK] padesát
form [H1O] tiskopis; forma
forty [H1VK] čtyřicet
fourteen [H1VKP] čtrnáct

2 People and possessions
home [J"7O] domácí; domov
important [+OR1V " PV] důležitý
interview [+0V"XLW] dělat rozhovor
married [O]T+F] ženatý; vdaná
mobile (phone) [O"7DC+NH"7P] mobilní telefon
next [PGMUV] příští, další
nineteen [PC+PVKP] devatenáct
ninety [PC+PVK] devadesát
office [3H+U] kancelář
old ["7NF] starý
passport [R#UR1V] cestovní pas
polite [R"NC+V] slušný, zdvořilý
postcode [R"7U V M"7F] poštovní směrovací
číslo
sentence [UGPV"PU] věta
seventeen [UGX " PVKP] sedmnáct
seventy [UGX " PVK] sedmdesát
single [U+0IN] svobodný
sixteen [U+MUVKP] šestnáct
sixty [U+MUVK] šedesát
thirteen [6VKP] třináct
thirty [6VK] třicet
woman [Y7O"P] žena

1D
to add []F] doplnit; sečíst
bag [D]I] taška, brašna
bicycle [DC+U+MN] jízdní kolo
bike [DC+M] jízdní kolo
camera [M]O " T"] fotoaparát; kamera
CD player [UKFKRNG+" T ] CD přehrávač
to choose [V5W\] vybrat; zvolit
colour [M8N" T ] barva
identity card / ID [C+FGPV+VKM#FC+FK]
průkaz totožnosti
lost [N3UV] ztracený
lost property [N3UVRT3R"VK] ztráty a nálezy
suitcase [ULWVMG+U] kufr
teeth [VK6] zuby
this [&+U] tento
those [&"7\] tamti (mn. č. ukaz. zájm. that)
umbrella ["ODTGN"] deštník
wallet [Y3N+V] náprsní taška
when [YGP] kdy, když
which [Y+V5] který

2 People and possessions
2A
after [#HV" T ] za, po
age [G+F<] stáří, věk
any [GPK] nějaký; žádný
bad [D]F] špatný
beautiful [DLWV+H " N] krásný
before [D+H1 T ] před
big [D+I] velký
cat [M]V] kočka
cheap [V5KR] levný
computer [M"ORLWV" T ] počítač
difficult [F+H+M " NV] obtížný, těžký
digital [F+F<+V " N] digitální
dog [F3I] pes
dress [FTGU] dámské šaty

easy [K\K] snadný, jednoduchý
example [+I\#ORN] příklad
expensive [+MURGPU+X] drahý; nákladný
fast [H#UV] rychlý
favourite [HG+X " T+V] oblíbený
friend [HTGPF] přítel, kamarád
good [I7F] dobrý; pěkný; hodný
grandfather [IT]PFH#&" T ] dědeček
great [ITG+V] skvělý
to guess [IGU] hádat; uhádnout
happy [J]RK] šťastný; spokojený
to have / has (3. os. j. č.) [J]X]=J]\?mít,
vlastnit
help [JGNR] pomoc
house [JC7U] dům
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1 People
2
Meetingand
people
possessions
husband [J8\D"PF] manžel
laptop [N]RV3R] laptop
long [N30] dlouhý
lots of [N3VU"X] (hovor.) spousta
new [PLW] nový
person [RU " P] člověk, osoba
personal [RU " P " N] osobní, soukromý
possession [R"\G5 " P] vlastnictví, majetek
radio [TG+FK"7] radiopřijímač; rozhlas
right [TC+V] pravý; správný
short [51V] krátký
slow [UN"7] pomalý
small [UO1N] malý
stereo [UV+"TK"7] stereofonní aparatura
survey [UXG+] průzkum, anketa
television [VGN+X+< " P] televizní přijímač;
televizní vysílání
text [VGMUV] text; článek
to think [6+0M] myslet, přemýšlet
TV [VKXK] televize
ugly [8INK] ošklivý
verb [XD] sloveso
very [XGTK] velmi
video recorder [X+FK"7T+M1F" T ] videorekordér
to watch [Y3V5] dívat se, sledovat
wrong [T30] nesprávný, špatný
young [L80] mladý

2B
another ["P8&" T ] další, ještě jeden
aunt [#PV] teta
beginning [D+I+P+0] začátek; zahájení
boyfriend [D1+HTGPF] přítel; milý
brother [DT8&" T ] bratr
to change [V5G+PF<] měnit; zaměnit
children [V5+NFT"P] děti
to come [M8O] přijít; přijet,
cousin [M8\ " P] bratranec; sestřenice
dad [F]F] tatínek, táta
daughter [F1V" T ] dcera
family [H]O " NK] rodina
father [H#&" T ] otec
female [HKOG+N] žena
granddaughter [IT]PF1V" T ] vnučka
grandmother [IT]PFO8&" T ] babička
grandparent [IT]PFRG"T"PV] prarodič
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information [+PH"OG+5 " P] informace
Italian [+V]NL"P] italský; Ital
male [OG+N] muž; mužský
many [OGPK] mnoho (u počitatelných subst.)
to mean [OKP] znamenat
mother [O8&" T ] matka
mum [O8O] maminka, máma
note [P"7V] poznámka
often [3H " P3HV " P] často
paper [RG+R" T ] papír
parent(s) [RG"T"PV U ] rodič(e)
to show [5"7] předvádět
sister [U+UV" T ] sestra
sixty-three [U+MUVK6TK] šedesát tři
some [U8O] nějaký; trochu
tree [VTK] strom
uncle [80MN] strýc
to want [Y3PV] chtít
wife [YC+H] manželka

2C
o’clock ["MN3M] za celou hodinou v časovém
údaji
It’s five o’clock. [+VUHC+X"MN3M] Je pět hodin.
adult []F8NV] dospělý člověk, dospělý
cinema [U+P"O"U+P"O#] kino, biograf
cooker [M7M" T ] sporák; vařič
different [F+H " T " PV] rozdílný, odlišný
eight [G+V] osm
eleven [+NGX " P] jedenáct
to enjoy [+PF<1+] užít si, vychutnat si; rád dělat
evening [KXP+0] večer
exhibition [GMU+D+5 " P] výstava
film [H+NO] film
half [J#H] polovina
here [J+" T ] zde, tady
hour [C7" T ] hodina
how much? [JC7O8V5] kolik to stojí?
a lot of ["N3V"X] hodně, spousta
minute [O+P+V] minuta
month [O8P6] měsíc (kalendářní)
nine [PC+P] devět
out [C7V] venku
price [RTC+U] cena
quarter past / to [MY1V" T R#UVMY1V" T V"]
čtvrt na / tři čtvrtě na (v časovém údaji)

2 People and possessions
3 Daily life
second [UGM " PF] sekunda; druhý
seller [UGN" T ] prodavač, obchodník
son [U8P] syn
ticket [V+M+V] jízdenka, lístek
time [VC+O] doba, čas
twenty [VYGPVK] dvacet
year [L+" T ] rok

2D
baby [DG+DK] nemluvně
behind [D+JC+PF] za
box [D3MU] bedna; krabice
by [DC+] u, vedle
carpet [M#R+V] koberec
chair [V5G" T ] židle

coffee table [M3H+VG+DN] konferenční stolek
desk [FGUM] psací stůl
door [F1 T ] dveře
floor [HN1 T ] podlaha; poschodí
in front of [+PHT8PV"X] před (místo)
living room [N+X+0T7O] obývací pokoj
place [RNG+U] místo
plant [RN#PV] rostlina
to point [R1+PV] ukazovat, ukázat
sofa [U"7H"] pohovka
to talk [V1M] mluvit, hovořit
under [8PF" T ] pod
to underline [8PF"NC+P] podtrhnout
window [Y+PF"7] okno

3 Daily life
3A
afternoon [#HV"PWP] odpoledne
as []\"\] jako
back [D]M] zpátky
bed [DGF] postel
breakfast [DTGMH"UV] snídaně
daily [FG+NK] každodenní
dinner [F+P" T ] oběd; večeře (hlavní jídlo)
early [NK] časně, brzy
end [GPF] konec
to finish [H+P+5] dokončit; skončit
to get up [IGV8R] vstát; vstávat
to go [I"7] jít pěšky; jet
homework [J"7OYM] domácí úkol, práce na
doma
to live [N+X] žít; bydlet
lunch [N8PV5] lehký oběd
morning [O1P+0] ráno
night [PC+V] noc
one [Y8P] jeden
phrase [HTG+\] slovní obrat, fráze
p.m. [RKGO] (lat. post meridiem) odpoledne
routine [TWVKP] obvyklý postup, běžná činnost

same (the same) [UG+O] stejný
to sleep [UNKR] spát
to start [UV#V] zahájit, začít
studio [UVLWFK"7] studio
to study [UV8FK] studovat
weekend [YKMGPF] víkend

3B
company [M8OR " PK] podnik; společnost
drink; to drink [FT+0M] nápoj; pít
to eat [KV] jíst
every [GXTK] každý
free time [HTKVC+O] volno, volný čas
near [P+" T ] blízký, nedaleký; blízko
shopping [53R+0] nakupování
sometimes [U8OVC+O\] někdy
sport [UR1V] sport
to stay in [UVG++P] zůstat doma, nejít ven
together [V"IG&" T ] společně
to visit [X+\+V] navštívit

3C
anniversary []P+XU"TK] výročí
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3 Daily life
April [G+RT"N] duben
August [1I"UV] srpen
birth [D6] narození
birthday [D6FG+] narozeniny
to buy [DC+] koupit
card [M#F] přání; pohled
concert [M3PU"V] koncert
congratulations [M"PIT]VL7NG+5 " P\] blahopřání
date [FG+V] datum; schůzka
December [F+UGOD" T ] prosinec
to decide [F+UC+F] rozhodnout (se)
February [HGDTW " TK] únor
fifth [H+H6] patnáctý
fourth [H16] čtvrtý
to give [I+X] dát; dávat
to hear [J+" T ] slyšet
him [J+O] jeho, ho, jej, jemu (předmětový tvar
zájmena he)
idea [C+F+"] myšlenka; nápad
January [F<]PL7"TK] leden
July [F<7NC+] červenec
June [F<WP] červen
to let [NGV] nechat; dovolit
list [N+UV] seznam
March [O#V5] březen
May [OG+] květen
New Year’s Eve [PLWL+"\KX] Silvestr
November [P"7XGOD" T ] listopad
October [3MV"7D" T ] říjen
party [R#VK] večírek, oslava, zábava
piece [RKU] kousek, kus
present [RTG\ " PV] dárek
to remember [T+OGOD" T ] pamatovat si,
vzpomenout si
September [UGRVGOD" T ] září

shall [5]N] bych, bychom (podmiňovací modální sloveso)
What shall we get him? Co bychom mu měli
koupit?
sixth [U+MU6] šestý
so [U"7] tak; takže
special [URG5 " N] zvláštní
suggestion [U"F<GUV5 " P] návrh
sure [51 T 57" T ] jistě; Zajisté! Ovšem!
third [6F] třetí
thirteenth [6VKPV6] třináctý
thirty-first [6VKHUV] třicátý první
twentieth [VYGPVK"6] dvacátý
typical [V+R+M " N] typický
until [ " PV+N8PV+N] až do (čas)
wedding [YGF+0] svatba
why [YC+] proč

3D
always [1NYG+\] vždycky
a.m. [G+"O] dopoledne (lat. ante meridiem)
bird [DF] pták
hardly ever [J#FNKGX" T ] sotva kdy, téměř
nikdy
kind [MC+PF] laskavý, přívětivý
me [OK] mě, mne, mi (předmětový tvar zájm. I)
never [PGX" T ] nikdy
owl [C7N] sova
questionnaire [MYGUV5"PG" T ] dotazník
score [UM1 T ] výsledek
them [&GO] je (předmětový tvar zájm. they)
there [&G" T ] tam, tamhle
tired [VC+"F] unavený
us [8U] nás, nám (předmětový tvar zájm. we)
usually [LW< W "NK] obvykle, běžně

4 Time off
4A
active []MV+X] činorodý, aktivní
airport [G"R1V] letiště
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Antarctica []PV#MV+M"] Antarktida
the Arctic [#MV+M] Arktida
away ["YG+] pryč

4 Time off
to go dancing [I"7F#PU+0] jít si zatancovat,
chodit tancovat
holiday [J3N+FG+] dovolená; prázdniny; svátek
hot [J3V] horký; pálivý
music [OLW\+M] hudba
a week off ["YKM3H] volný týden
pilot [RC+N"V] pilot
to play [RNG+] hrát
quite [MYC+V] docela, úplně
running [T8P+0] běh
skiing [UMK0] lyžování
station [UVG+5 " P] stanice
swimming [UY+O+0] plavání
tennis [VGP+U] tenis
weather [YG&" T ] počasí

4B
to agree ["ITK] souhlasit
animal []P+O " N] zvíře; živočich
Chinese food [V5C+PKUHWF] čínské jídlo
clothes [MN"7&\] šaty, oděv
to dance [F#PU] tancovat
food [HWF] jídlo
football [H7VD1N] fotbal; fotbalový míč
game [IG+O] hra; utkání
to hate [JG+V] nenávidět
jazz [F<]\] džez
to love [N8X] milovat; mít rád
must [OCUV] muset (modální sloveso, vyjadřující povinnost n. jistotu)
OK ["7MG+] v pořádku; Rozumíš? Souhlasíš?
to own ["7P] vlastnit
presenter [RT+\GPV" T ] (TV) hlasatel,
moderátor
rock [T3M] skála

4C
answerphone [#PVU"H"7P] telefonní záznamník
anything [GPK6+0] něco; nic
bill [D+N] účet; účtenka
bottle [D3VN] láhev
café [M]HG+M]HG+] kavárna
certainly [UV " PNK] určitě, jistě
cheeseburger [V5K\DI" T ] cheeseburger, karbanátek se sýrem
chips [V5+RU] DTKV hranolky

cup [M8R] hrnek; šálek
to discuss [F+UM8U] projednávat, probírat,
diskutovat
else [GNU] jiný; druhý
Excuse me! [+MUMLW\OK] Promiňte! (oslovení)
menu [OGPLW] jídelní lístek
message [OGU+F<] vzkaz
mineral water [O+P " T " NY1V" T ] minerální
voda
mistake [OKUVG+M] chyba, omyl
now [PC7] teď, právě
offer [3H" T ] nabídka
restaurant [TGUV " T1 0 ] restaurace
salad [U]N"F] salát
sir [U T ] pane (5. pád – oslovení muže)
someone [U8OY8P] někdo
something [U8O6+0] něco
sparkling [UR#MN+0] perlivý
street [UVTKV] ulice
tuna [VLWP"] tuňák
water [Y1V" T ] voda
wine [YC+P] víno
would [Y7FY"F] pom. slov. podmiňovacího
způsobu
Would you like…? [Y7FL"NC+M] Chtěl
bys(te)...?

4D
apple []RN] jablko
banana [D"P#P"] banán
biscuit [D+UM+V] sušenka
bread [DTGF] chléb
break [DTG+M] přestávka
burger [DI" T ] karbanátek
cereal [U+"TK"N] potraviny z obilovin; cereálie
cheese [V5K\] sýr
to count [MC7PV] počítat
egg [GI] vejce, vajíčko
fish [H+5] ryba
fruit [HTWV] ovoce
international [+PV"P]5 " P " N] mezinárodní
jam [F<]O] zavařenina; džem
juice [F<WU] šťáva; džus
main meal [OG+POKN] hlavní jídlo
meal [OKN] denní jídlo
meat [OKV] maso
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5 Homes and shops
milk [O+NM] mléko
necessary [PGU"U " TK] nutný, nezbytný
orange juice [3T+PF<F<WU] pomerančový džus
perfect [RHGMV] dokonalý, bezvadný
possible [R3U"DN] možný, vhodný
rice [TC+U] rýže

sandwich [U]P F Y+F<] sendvič
sausage [U3U+F<] párek, klobása
soup [UWR] polévka
tea [VK] čaj
toast [V"7UV] toast, topinka
vegetable [XGF< " V"DN] zelenina

5 Homes and shops
5A
apartment ["R#VO"PV] COGT byt
bar [D# T ] bar; výčep
beach [DKV5] pláž
bus [D8U] autobus
city [U+VK] velkoměsto; město
flat [HN]V] byt
interesting [+0V " TGUV+0] zajímavý
lake [NG+M] jezero
market [O#M+V] trh
mountain [OC7PV+P] hora
museum [OLW\+"O] muzeum
only ["7PNK] pouze
park [R#M] park
popular [R3RL"N" T ] populární, oblíbený
river [T+X" T ] řeka
road [T"7F] silnice, cesta
sea [UK] moře
similar [U+O+N" T ] podobný
square [UMYG" T ] náměstí
table [VG+DN] stůl
theatre [6+"V" T ] divadlo
town [VC7P] město
village [X+N+F<] vesnice

5B
advert []FXV] reklama, inzerát
agent [G+F< " PV] zástupce; agent
armchair [#OV5G" T ] křeslo
balcony [D]NM"PK] balkon
bath [D#6] vana
bathroom [D#6T7O] koupelna
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bedroom [DGFT7O] ložnice
butter [D8V" T ] máslo
estate agent =+UVG+VG+F< " PV? obchodník s realitami
fridge [HT+F<] lednice
furniture [HP+V5" T ] nábytek
ill [+N] nemocný
kitchen [M+V5 " P] kuchyně
later [NG+V" T ] pozdější; později
money [O8PK] peníze
to need [PKF] potřebovat
plan [RN]P] plán
to rent [TGPV] pronajmout si
shower [5C7" T ] sprcha
sink [UK0M] dřez, výlevka
space [URG+U] prostor, místo
supermarket [UWR"O#M+V] velká samoobsluha
surprising [U"RTC+\+0] překvapivý
toilet [V1+N"V] toaleta, záchod
washbasin [Y35DG+U " P] umyvadlo
washing machine [Y35+0 O"5KP] pračka

5C
assistant ["U+UV " PV] asistent; pomocník
baker [DG+M" T ] pekař
bank [D]PM] banka
battery [D]V " TK] baterie
bookshop [D7M53R] knihkupectví
butcher [D7V5" T ] řezník
chemist [MGO+UV] lékárník
cigarette [UKI " TGV] cigareta
customer [M8UV"O" T ] zákazník

6 Good times, bad times
department [F+R#VO"PV] oddělení
department store [F+R#VO"PVUV1 T ] obchodní
dům
dictionary [F+M5 " P " TK] slovník
dry; to dry [FTC+] suchý; sušit
envelope [GPX"N"7R] obálka
greengrocer [ITKPIT"7U" T ] zelinář
kilo [MKN"7] kilogram
kiosk [MK3UM] stánek, kiosk
lighter [NC+V" T ] zapalovač
magazine [O]I"\KP] obrázkový časopis
map [O]R] mapa; plánek
newsagent [PLW\G+F< " PV] prodavač novin
a časopisů
newspaper [PLW\RG+R" T ] noviny
over there ["7X" T &G" T ] tam, tamhle
Polish [R"7N+5] Polák, polský
post office [R"7UV3H+U] poštovní úřad
postcard [R"7U V M#F] pohlednice
pound (£) [RC7PF] libra
receipt [T+UKV] účet; stvrzenka
sale [UG+N] prodej
stamp [UV]OR] poštovní známka
tissue [V+5WV+ULW] papírový kapesník

5D
boot [DWV] bota
cap [M]R] čepice, čapka
coat [M"7V] kabát; plášť
hat [J]V] klobouk; čepice
jacket [F<]M+V] sako
jeans [F<KP\] džíny, rifle
jumper [F<8OR" T ] svetřík, pulover
shirt [5V] košile
shoe [5W] bota
shorts [51VU] krátké kalhoty
skirt [UMV] sukně
sock [U3M] ponožka
to spend [URGPF] utratit (peníze)
suit [ULWV] oblek (pánský), kostým (dámský)
t-shirt [VK5V] tričko
tie [VC+] kravata
top [V3R] hořejšek; halenka
trainers [VTG+" T \] sportovní boty
trousers [VTC7\"\] kalhoty
type [VC+R] typ, druh
to wear [YG" T ] mít na sobě, nosit

6 Good times, bad times
6A
boring [D1T+0] nudný
born [D1P] narozený
clean [MNKP] čistý
cold [M"7NF] chladný; studený
crowded [MTC7F+F] přeplněný
dirty [FVK] špinavý, umazaný
empty [GO R VK] prázdný
friendly [HTGPFNK] přátelský, kamarádský;
laskavý
intelligent [+PVGN+F< " PV] chytrý, inteligentní
last [N#UV] poslední; minulý
noisy [P1+\K] hlučný, halasný

poor [R1 T R7" T ] chudý, ubohý
quiet [MYC+"V] tichý, klidný
relationship [T+NG+5 " P5+R] vztah
rich [T+V5] bohatý
strong [UVT30] silný
stupid [UVLWR+F] nesmyslný, pitomý
tall [V1N] vysoké postavy, velký
unfriendly [8PHTGPFNK] nepřívětivý
unhappy [8PJ]RK] nešťastný
weak [YKM] slabý
well [YGN] dobře
whose [JW\] čí (tázací zájm. 2. p.)
yesterday [LGUV"FG+] včera
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7 Films, music, news

6B

6C

Algeria []NF<+"TK"] Alžírsko
to become [D+M8O] stát se
child [V5C+NF] dítě
divorced [F+X1UV] rozvedený
forget [H"IGV] zapomenout
law [N1] právo
to leave [NKX] odejít; opustit; nechat; zapomenout (co)
life [NC+H] život
to marry [O]TK] oženit se; vdát se
Nobel Prize [P"7DGNRTC+\] Nobelova cena
president [RTG\+F " PV] prezident
prison [RT+\ " P] vězení
quiz [MY+\] kvíz
to win [Y+P] zvítězit, vyhrát

busy [D+\K] zaneprázdněný; rušný
to continue [M"PV+PLW] pokračovat
dear [F+" T ] drahý; milý (oslovení)
to report [T+R1V] podat zprávu
shame [5G+O] škoda, smůla
What a shame. [Y3V"5G+O] To je škoda.
terrible [VGT"DN] hrozný, příšerný
wonderful [Y8PF"H " N] báječný
wow [YC7] Ó! Páni! (cit. překvapení či obdivu)

6D
competition [M3OR"V+5 " P] soutěž
to drive [FTC+X] řídit auto
to enter a competition [GPV" T "M3OR"V+5 " P]
přihlásit se do soutěže
paragraph [R]T"IT#H] odstavec
plane [RNG+P] letadlo

7 Films, music, news
7A
accident []MU+F " PV] nehoda
action film []M5 " PH+NO] akční film
to arrive ["TC+X] přijít; přijet
cartoon [M#VWP] kreslený film
to die [FC+] zemřít, skonat
drama [FT#O"] divadelní hra; drama
historical [J+UV3T+M " N] historický
horror film [J3T" T H+NO] horor
to kill [M+N] zabít; usmrtit
midnight [O+FPC+V] půlnoc
sci-fi (film) [UC+HC+] vědecko-fantastický (film)
science-fiction [UC+"PUH+M5 " P] vědecko-fantastický žánr
Scotland [UM3VN"PF] Skotsko
secret [UKMT"V] tajný; tajemství
service [UX+U] služba
story [UV1TK] příběh
thriller [6T+N" T ] napínavý příběh
title [VC+VN] název
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whole [J"7N] celý
writer [TC+V" T ] spisovatel

7B
ago ["I"7] před (čas)
band [D]PF] hudební skupina; kapela
because [D+M3\] protože
century [UGPV5"TK] století
classical [MN]U+M " N] klasický
composer [M"OR"7U" T ] skladatel
to cost [M3UV] stát, mít cenu
eighties [G+VK\] osmdesátá léta (20. století)
electric [+NGMVT+M] elektrický
guitar [I+V# T ] kytara
Hawaii [J"YC+K] Havaj
opera [3R " T"] opera
performance [R"H1O"PVU] vystoupení, představení
pop music [R3ROLW\+M] populární hudba
rap [T]R] rap (hudební styl)

8 Let’s go away
reason [TK\ " P] důvod
record [T+M1F] záznam, zápis, nahrávka
reggae [TGIG+] reggae (hudební styl)
rock’n’roll [T3M " PT"7N] rokenrol (hudební styl)
singer [U+0" T ] zpěvák
sixteenth [U+MUVKP6] šestnáctý
symphony [U+ORH"PK] symfonie

7C
awful [1H " N] hrozný; otřesný
to call [M1N] volat
cheque [V5GM] šek
to climb [MNC+OMNC+(] vylézt; vyšplhat
couple [M8RN] pár; dvojice
to crash [MT]5] havárie
to fall [H1N] spadnout, upadnout
flood [HN8F] povodeň
headline [JGFNC+P] titulek; nadpis
helicopter [JGN+M3RV" T ] vrtulník
hundred [J8PFT"F] sto
India [+PFK"] Indie
the Internet [&K+PV"PGV] internet
to lose [NW\] ztratit; přijít o
lottery [N3V " TK] loterie
lucky [N8MK] šťastný, mající štěstí
million [O+NL"P] milión

news [PLW\] zpráva, zprávy
rain [TG+P] déšť
Thailand [VC+N]PF] Thajsko

7D
also [1NU"7] také
angry []0ITK] rozzlobený, vzteklý
axe []MU] sekera
capital [M]R+V " N] hlavní město
chainsaw [V5G+PU1] řetězová pila
comedy [M3OGF+] komedie; veselohra
to cry [MTC+] křičet; plakat
to cut down [M8VFC7P] pokácet
garden [I#F " P] zahrada
to happen [J]R " P] stát se; přihodit se
hard [J#F] obtížný; tvrdý
joke [F<"7M] vtip
to laugh [N#H] smát se
man [O]P] muž; člověk
noise [P1+\] hluk
programme [RT"7IT]O] program
row [T"7] řada
to save [UG+X] zachránit
to sit [U+V] sedět
to wait [YG+V] čekat, počkat

8 Let’s go away
8A
alone ["N"7P] sám, samotný
around ["TC7PF] okolo; kolem
boat [D"7V] loď, loďka
bridge [DT+F<] most
cable car [MG+DNM# T ] kabina lanovky; lanovka
camp [M]OR] kemp, tábor
difference [F+H " T " PVU] rozdíl
football match [H7VD1NO]V5] fotbalový zápas
gate [IG+V] brána; vchod; východ
to go fishing [I"7H+5+0] jít / chodit na ryby
hill [J+N] kopec, vrch

island [C+N"PF] ostrov
Japanese [F\]R " PK\] japonský; Japonec
picnic [R+MP+M] piknik
public [R8DN+M] veřejný
public transport [R8DN+MVT]PUR1V] veřejná
doprava
to relax [T+N]MU] odpočívat
seafood [UKHWF] plody moře (jídlo)
sightseeing [UC+VUK+0] prohlídka památek
to sunbathe [U8PDG+&] opalovat se
tourist [V7"T+UV] turista
to travel [VT]X " N] cestovat
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9 All in a day’s work
trip [VT+R] výlet
to walk [Y1M] jít, chodit, procházet se

8B
better [DGV" T ] lepší
dangerous [FG+PF< " T"U] nebezpečný
hair [JG" T ] vlasy
modern [O3F " P] moderní
more [O1 T ] více
probably [RT3D"DNK] pravděpodobně
safe [UG+H] bezpečný
than [&]P&"P] než

8C
air [G" T ] vzduch
to bring [DT+0] přinést
club [MN8D] klub; spolek
exciting [+MUC+V+0] vzrušující; napínavý
I’d rather [C+FT#&" T ] raději bych
ride [TC+F] vyjížďka
to suggest [U"F<GUV] navrhnout
without [Y+&C7V] bez
motorbike [O"7V"DC+M] motorka
taxi [V]MUK] taxík

9 All in a day’s work
9A
boss [D3U] vedoucí, šéf
contract [M3PVT]MV] smlouva
darling [F#N+0] drahoušek
kid [M+F] dítě, děcko
meeting [OKV+0] setkání; schůzka
moment [O"7O"PV] chvíle, okamžik
to move [OWX] hýbat se; pohnout; přestěhovat (se)
normal [P1O"N] normální, běžný
to run [T8P] běžet; organizovat
to sign [UC+P] podepsat
to smoke [UO"7M] kouřit
to stop [UV3R] zastavit, ukončit
train; to train [VTG+P] vlak; školit; trénovat

9B
centre [UGPV" T ] střed města, centrum
to cycle [UC+MN] jet na kole
to fly [HNC+] letět
foot [H7V] noha
journey [F<PK] cesta po souši/vzduchem
normally [P1O"NK] normálně, běžně
to sail [UG+N] plavit se
scooter [UMWV" T ] skútr; koloběžka
strike [UVTC+M] stávka
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traffic [VT]H+M] silniční provoz
tram [VT]O] tramvaj
the Tube [VLWD] metro v Londýně (hovor.)

9C
available ["XG+N"DN] k dispozici; dostupný
enquiry [+PMYC+"TK] dotaz, otázka; vyšetřování
fine [HC+P] krásný; vynikající; skvěle
to hang on [J]03P] počkat; vydržet (na telefonu)
to hold on [J"7NF3P] počkat; vydržet (zejm.
na telefonu)
option [3R5 " P] možnost
outside [C7VUC+F] venku, vně; před
to press [RTGU] zmáčknout, tlačit (se)
to speak [URKM] mluvit, říct
tone [V"7P] zvuk, tón
to try [VTC+] zkoušet, pokoušet se
useful [LWUH " N] užitečný
voicemail [X1+UOG+N] hlasová schránka, záznamník

9D
badly [D]FNK] špatně
careful [MG"H " N] opatrný; pečlivý
carefully [MG"H " NK] opatrně; pečlivě

8 Let’s go away
chess [V5GU] šachy
to cook [M7M] vařit
driver [FTC+X" T ] řidič
excellent [GMU " N " PV] vynikající, znamenitý
fluent [HNW"PV] plynulý
fluently [HNW"PVNK] plynule
horse [J1U] kůň
instrument [+PUVT"O"PV] nástroj; přístroj

musical [OLW\+M " N] hudební
quick [MY+M] rychlý
quickly [MY+MNK] rychle
reference [TGH " T"PVU] zmínka, odkaz
to sing [U+0] zpívat
ski; to ski [UMK] lyže; lyžovat
to surf [UH] surfovat
to swim [UY+O] plavat

10 Mind and body
10A
advice ["FXC+U] rada, doporučení
alcohol []NM"J3N] alkohol
body [D3FK] tělo
Britain [DT+V " P] Británie
cancer [M]PU" T ] rakovina
disease [F+\K\] nemoc, choroba
fat [H]V] tučný; tlustý
fit [H+V] vhodný; zdravý
fried [HTC+F] smažený
glass [IN#U] sklenička; sklo
gram [IT]O] gram
gym [F<+O] tělocvična
health [JGN6] zdraví
healthy [JGN6K] zdravý
heart [J#V] srdce
heart attack [J#V"V]M] infarkt
high in fat [JC++PH]V] s vysokým obsahem
tuku
less [NGU] menší; méně
lifestyle [NC+HUVC+N] životní styl
low [N"7] nízký, nevysoký
once [Y8PU] jednou, jedenkrát
portion [R15 " P] porce
salt [U3NV] sůl
should [57F] měl by (podmiňovací modální
sloveso)
surprise [U"RTC+\] překvapení, údiv
twice a week [VYC+U"YKM] dvakrát týdně

unhealthy [8PJGN6K] nezdravý
to weigh [YG+] vážit
weight [YG+V] váha, hmotnost

10B
to advertise []FX"VC+\] mít reklamu, inzerovat
appearance ["R+"T"PVU] vzezření, vzhled
attractive ["VT]MV+X] přitažlivý, atraktivní
bald [D1NF] plešatý
character [M]T"MV" T ] povaha, charakter
chocolate [V53M G N"V] čokoláda
dark [F#M] tmavý; temný
fair [HG" T ] světlý (barva vlasů)
funny [H8PK] zábavný; nezvyklý
gardening [I#F " P+0] zahradničení
generous [F<GP " T"U] štědrý
girlfriend [INHTGPF] dívka (jako přítelkyně)
good-looking [I7FN7M+0] pohledný
good-looking boy [I7FN7M+0D1+] hezký kluk
lazy [NG+\K] líný
outgoing [C7VI"7+0] společenský
personality [RU " P]N"VK] osobnost
physical [H+\+M " N] tělesný
poster [R"7UV" T ] plakát
to promise [RT3O+U] slíbit
reliable [T+NC+"DN] spolehlivý, důvěryhodný
selfish [UGNH+5] sobecký
shy [5C+] stydlivý
slim =UN+O] štíhlý
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11 Future plans

10C
ache [G+M] bolest (ve složeninách)
antibiotics []PV+DC+3V+MU] antibiotika
arm [#O] paže, ruka
cough [M3H] kašel
dentist [FGPV+UV] zubní lékař
to feel [HKN] cítit (se)
headache [JGFG+M] bolest hlavy
to hope [J"7R] doufat
to hurt [JV] způsobit bolest, zranit
illness [+NP"U] nemoc
leg [NGI] noha
matter [O]V" T ] záležitost; věc
What’s the matter? [Y3VU&"O]V" T ] Co se
děje?
maybe [OG+DK] možná, asi, snad
medicine [OGFU " P] lék; léčivo
painkiller [RG+PM+N" T ] lék proti bolesti
sick [U+M] nemocný
I am sick. [C+ " OU+M] Je mi špatně.
soon [UWP] brzy
sore [U1 T ] bolavý, bolestivý
stomach [UV8O"M] žaludek
sympathetic [U+OR"6GV+M] soucitný
sympathy [U+OR"6K] soucit, sympatie
temperature [VGORT"V5" T ] teplota

throat [6T"7V] krk, hrdlo
toothache [VW6G+M] bolest zubů

10D
autumn [1V"O] podzim
cloud [MNC7F] mrak, oblak
cloudy [MNC7FK] zamračený, zatažený
depressed [F+RTGUV] Uklíčený, skleslý
light [NC+V] světlo
rainy [TG+PK] deštivý
sad [U]F] smutný
scientist [UC+"PV+UV] vědec
season [UK\ " P] roční období
snow [UP"7] sníh
snowy [UP"7K] nasněženo
a snowy day ["UP"7KFG+] den, kdy sněží / je
nasněženo
spring [URT+0] jaro
summer [U8O" T ] léto
sun [U8P] slunce
sunny [U8PK] slunečný
warm [Y1O] teplý
wet [YGV] mokrý, promočený
wind [Y+PF] vítr
windy [Y+PFK] větrný
winter [Y+PV" T ] zima

11 Future plans
11A
anymore [GPKO1 T ] nikdy více
to celebrate [UGN+DTG+V] slavit, oslavovat
fun [H8P] legrace; zábava
future [HLWV5" T ] budoucnost
resolution [TG\"NW5 " P] předsevzetí, rozhodnutí; rozlišení
to sell [UGN] prodat, prodávat
smoking [UO"7M+0] kouření
sweet [UYKV] sladký
tonight [V"PC+V] dnes večer, dnešní večer
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11B
degree [F+ITK] titul; stupeň
exam [+I\]O] zkouška
to fail [HG+N] neuspět
might [OC+V] moci (mod. slov. vyjadřující
pravděpodobnost)
to pass [R#U] minout, projít kolem
qualification [MY3N+H+MG+5 " P] kvalifikace,
vysvědčení
to revise (for) [T+XC+\ H" ] připravovat se (na),
opakovat si

12 Life experiences

11C
along ["N30] podél, podle
direction [F+TGM5 " PFC+TGM5 " P] směr
far [H# T ] daleko; vzdálený; daleký

left [NGHV] levý
to miss [O+U] minout
opposite [3R"\+V] protější, opačný
pub [R8D] hospůdka, hostinec

12 Life experiences
12A
best [DGUV] nejlepší
the latest [NG+V+UV] nejpozdější
most [O"7UV] nejvíce, většina
nought [P1V] nula (v matematice)
record [T+M1F] nahrávka
team [VKO] kolektiv, mužstvo
thin [6+P] hubený
thousand [6C7\ " PF] tisíc

12B
anyone [GPKY8P] někdo; nikdo
anytime [GPKVC+O] kdykoli
diary [FC+"TK] diář; deník
ever [GX" T ] vůbec kdy, někdy
experience [+MUR+"TK " PVU] zkušenost, praxe
foreign [H3T+P] cizí; zahraniční
Ireland [C+"N"PF# T N"PF] Irsko
prime minister [RTC+ O O+P+UV" T ] ministerský předseda, premiér
self-employed [UGNH+ORN1+F] samostatně
výdělečně činný
teenager [VPG+F<" T ] dospívající mladík či
dívka

12C
aisle [C+N] ulička (v letadle, divadle, kině)
boarding [D1F+0] palubní
check-in desk [V5GM+PFGUM] odbavovací
přepážka
flight [HNC+V] let
hand [J]PF] ruka; příruční
to hire [JC+" T ] najmout (si); vypůjčit (si)
item [C+V"O] věc; položka
to land [N]PF] přistát
luggage [N8I+F<] zavazadlo
middle [O+FN] uprostřed
to pack [R]M] sbalit, zabalit
passenger [R]U " PF<" T ] cestující
to pay [RG+] platit, zaplatit
to reach [TKV5] dosáhnout
return [T+VP] návrat; zpáteční
seat [UKV] místo k sezení; sedadlo
to send [UGPF] poslat
sharp [5#R] ostrý
to throw [6T"7] hodit, mrštit
will [Y+N] budu (pom. slov. pro tvoření budoucího času)
winner [Y+P" T ] vítěz
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Přehled fonetických znaků

Přehled fonetických znaků Mezinárodní fonetické abecedy (IPA)
Vowel sounds – Samohlásky
"

]

7

3

+

K

G

8

father
ago

apple
cat

book
could

on
got

in
swim

happy
easy

bed
any

cup
under



#

W

1

K

her
shirt

arm
car

blue
too

born
walk

eat
meet

Diphthong sounds – Dvojhlásky
G"

+"

7"

1+

C+

G+

"7

C7

chair
where

near
we’re

tour
mature

boy
noisy

nine
eye

eight
day

go
over

out
brown

Consonant sounds – Souhlásky

88

R

D

H

X

V

F

M

I

park
soup

be
rob

face
laugh

very
live

time
white

dog
red

cold
look

girl
bag

6

&

V5

F<

U

\

5

<

think
both

mother
the

chips
teach

job
page

see
rice

zoo
days

shoe
action

television
garage

O

P

0

J

N

T

Y

L

me
name

now
rain

sing
think

hot
hand

late
hello

marry
write

we
white

you
yes

