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(přepisy výslovnosti jsou orientační, poraďte se s googlem) 

Slovesa  
Slovíčko   Výslovnost  Překlad  

have/has (3 os.j.č) [hev]   mít (vlastnit)  
be (am, is, are) [bí] být 
make    [meik]  vyrobit  
read    [rýd]   číst  
come    [kam]  přijít  
run    [ran]  běhat  
do    [dú]   dělat  
drive    [draiv]  řídit  
eat    [ít]   jíst  
go    [gou]   jít  
swim    [svim]  plavat  
write    [vrait]   psát  
drink   [drink] pít 
know   [nou]  vědět 
meet   [mít]  potkat 
say   [sej]  říci 
sleep   [slíp]  spát 
take   [tejk]  brat 
fly   [fláj]  létat 
find   [fajnd]  najít 
watch TV  [voč tíví] dívat se na televizi 
complete  [komplít] doplnit (doplněno) 
jump   [džamp] skákat 
clean   [klín]  čistit 
think   [fink]  myslet 
feed    [fíd]  krmit (např. psa, holuby…) 
set the table  [set d tejbl] přichystat stůl (na jídlo) 
make the bed  [mejk d bed] ustlat 
get up   [get ap] vstát (ráno z postele) 
stand up  [stend ap] vstát (ze židle) 
play the trumpet [plej d trampet] hrát na trumpet 
take the rubbish [tejk d rabiš] vynést odpadky 
 

 
wait   [vejt]  počkat 
include  [inklůd] zahrnovat, obsahovat 
arrive   [erajv]  dorazit 
send   [send]  poslat 
 
Slova-spojení pomáhající rozhodnout jaký zvolit čas 
Last  minulý, poslední MINULÝ ČAS  
  Např. last week, last month, last year, last Monday…. 
Next  příští, budoucí, další BUDOUCÍ ČAS 
  Např. next day, next June, next week 
 
While zatímco (signál pro minulý průběhový) 
Now    teď   
Yesterday  [jestrdej] včera 
Tomorrow [tumórou] zítra 
Tonight [tunajt] dnes večer 
Evening [ívnink] večer  
 
Shrnutí 

Jsou často používány tyto signální slovíčka: 
 MINULOST:  

 yesterday,  
 the day before (den před tím),  
 ago (před),  
 last week/month/year,  
 the other day (onehdy),  
 in 2009,  
 when,  
 at that time two days ago,  
 a week ago, a month ago, …  
 last night, last week, last month, … 

Pomůcka: nějaké jiné sloveso ve větě je v minulém 
čase (např. was/were, did, 2. tvar slovesa) 
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 PŘÍTOMNOST:  
 still (ještě),  
 yet (ještě),  
 while (zatímco),  
 when (když) 
 always,  
 never,  
 often,  
 sometimes, usually, normally, 

regularly, atd.  
 every day, every week, every month, 

… 
Pomůcka: Slovesa jsou v základním tvaru, 
am/is/are, do/does 
 
 BUDOUCNOST:  

 soon (brzy),  
 then (pak),  
 next week/month/year,  
 in 2 days,  
 tomorrow,  
 the day after tomorrow 
 in 2050 (či jiný budoucí rok) 
 expect (očekávám), believe (věřím), 

hope (doufám), suppose 
(předpokládám), think (myslím), 
probably (pravděpodobně) 

Pomůcka: ve větě je will/going to 
 
Pozor na věty jako: Četl jsem knihu, když se za oknem ozvala rána. 
          minulý průběhový  minulý prostý 
 
Pozor: already, finally, eventually, after, before mohou být u všech 
časů. 
 
 

Roční období a počasí, dny 
Monday  pondělí 
Tuesday  úterý  
Wednesday  středa  
Thursday  čtvrtek 
Friday  pátek  
Saturday  sobota  
Sunday  neděle  
 

!v pátek - on Friday 

 
January  leden  
February  únor  
March   březen 
April   duben  
May   květen  
June   červen  
July   červenec 
August  srpen  
September  zaří  
October  říjen  
November  listopad 
December  prosinec 

v lednu - in January 
 
 
spring  jaro 
summer  léto 
autumn  podzim 
winter  zima 

v létě - in summer 
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Ostatní  
Slovíčko  Výslovnost  Překlad  

cinema  [sinema] kino  
friend   [frend]  přítel (kamarád)  
table  [tejbl]   stůl  
pencil   [pencl]  tužka  
pen  [pen]   pero  
book   [buk]  kniha  
man   [men]   muž  
woman [wimin]  žena  
hospital [hospitl]  nemocnice  
station  [stejšn]  nádraží  
hotel   [houtel]  hotel  
clock   [klok]   hodiny  
museum  [mjúzium]  muzeum 
cup  [kap]  šálek (hrnek) 
spoon  [spůn]  lžička 
geography [džiografi] zeměpis 
subject [sabdžikt] předmět (školní) 
interest [intrest] zájem 
thing   [fing]  věc 
vacuum cleaner [vakům klínr]  vysavač 
floor  [flór]  podlaha 
pronouns [pronauns] zájmena 
perhaps [pérhaps] možná 
river  [rivr]  řeka 
knee  [kný]  koleno 
earthquake   zemětřesení 
gun  [gan]  zbraň 
volcano [volkejnou] sopka, vulkán 
flood  [flod]  záplava 
water    voda 
 
Fráze a věty 
Good morning   dobré ráno 
Good afternoon   dobré odpoledne 

Good evening    dobrý večer 
 
Goodbye   Na shledanou 
Good night   Dobrou noc 
See you later   Uvidíme se později 
 
Hello X, how are you?  Ahoj X, jak se máš? 
Odpověď: Hi, I'm fine, thank you.  Ahoj, mám se dobře, děkuji. 
 
What's your name? Jak se jmenuješ? 
Odpověď: My name is xx. 
 
I'm sorry, I didn't catch your name. Promiň, nepostřehl/-a jsem 
tvé jméno  
 
Nice to meet you. - Rád vás poznávám. 
 
What's your phone number? Jaké je tvoje telefonní číslo? 
 
What's your email address? Jaká je tvoje emailová adresa? 
 
What's your address? Jaká je tvoje adresa? 
 
Are you on Facebook ? Jsi na Facebooku? 
 
How old are you? Kolik je ti let? 
Odpověď: I'm x  Je mi ... 
 
How much does it cost?  Kolik to stojí? 
 
Pozn. ‘s = is  
 
 



 

4 
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GRAMATIKA 

- Je požadována stále, stejně jako slovíčka a fráze! 

Řadové číslovky: 

first   1st první 
second  2nd druhý 
third   3rd třetí 

Další řadové číslovky z dalších čísel přidáme –th např. fourth 
 

twentieth  20th dvacátý 
thirtieth  30th třicátý 
fiftieth  50th  padedesátý 

 
př. dvacet jedna = twenty-first (21st) 
 
Datum 

Zkrácené: např. 1 May (1st May) 
Čteme: The first of May 
 

The (řadová číslovka) of (měsíc) 

 
Zájmena: 

Jednotné číslo   Množné číslo 
Já  I   My  we 
Ty  you   Vy  you 
On  he   Oni/Ony they 
Ona  she 
Ono/to it 
 
 
 
 
 
 
 

Přivlastňovací zájmena: 

Jednotné číslo   Množné číslo 
Můj  my   Náš  our 
Tvůj  your   Váš  your 
Jeho  his   Jejich  their   
Její  her 
Toho  its 
 

 
 
Příklady použití: My dog hates your cat. (Můj pes nesnáší tvoji 
kočku)  
His car is standing next to her car. (Jeho auto stojí vedle jejího 
auta).  
 
Přivlastňovací pád 

Přivlastnění (v češtině tedy 2. pád) se v angličtině vyjádří pomocí 
kombinace “apostrof + s“. 
John’s rabbit is small. Johnův králík je malý. 
Jim‘s mother is nice.  Jimova matka je milá. 
My cousin's dog is big Pes mého bratrance je velký. 
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Sloveso být (am, is, are) 

Já jsem I am  Já nejsem  I am not 
Ty jsi  You are Ty nejsi You are not 
On je  He is  On není He is not 
Ona je  She is  Ona není She is not 
To je  It is  To není It is not 
 
My jsme We are My nejsme We are not 
Vy jste  You are Vy nejste You are not 
Oni jsou They are Oni nejsou They are not 
 
 
Tvorba otázky v přítomném průběhovém čase a odpověď na ni, 
tvorba záporu 

Např.   
He is happy. (On je šťastný) 

Otázka: Is he happy? (Je on šťastný?) 
Odpověď: Yes, he is. (Ano, je)  No, he is not. (Ne, není) 
Zápor: He is not happy. (On není šťastný) 
 
POZOR: 

I am happy.     Jsem šťastný. 
Otázka: Are you happy?   Jsi šťastný? 
Odpověď: Yes, I am (ano, jsem) No, I am not (ne, nejsem) 
 
Tvorba otázky v přítomném prostém čase a odpověď na ni, 
tvorba záporu 

Např.  He sleeps. 
Does he sleep? 
Yes, he does.  No, he does not.  

Zápor: He does not sleep. 
 

They sleep. 
Do they sleep? 
Yes, they do.   No, they do not.  

They do not sleep  (Oni nespí) 

 
Vyjádření jak často 

 
 
Minulý čas 

- slovosled stejný jako v přítomném čase. 
- slovesa v minulém čase: koncovka – ed nebo druhý tvar 

(viz. pracovní sešit vzadu) 
- místo do/does se používá did 

 
Minulý čas průběhový 

- slovosled stejný jako v přítomném čase 
- místo am a is   was 

- místo are   were 


