
 

Modul 1   

Personal information [pɜ:snl  ,ɪnfə’meɪʃn] Osobní informace 

I’m American. [aɪm  ə’merɪkən] Já jsem Američan. 

I live in New York. [aɪ  lɪv  ɪn nju:  jɔ:k] Žiji v New Yorku. 

I’ve got two sisters. [aɪv  gɒt  tu:  ‘sɪstəz] Mám dvě sestry. 

I’m interested in surfing. [aɪm ‘ɪntrəstɪd  ɪn  sɜ:fɪŋ] Zajímá mě surfování. 

I’m quite good at sport. [aɪm  kwaɪt  gʊd  æt  spɔ:t] Jsem celkem dobr-ý/-á na 
sport. 

   

Music [mju:zɪk] Hudba 

band [bænd] skupina 

drummer [drʌmə] bubeník 

guitarist [gɪ’tɑ:rɪst] kytarista 

bass guitarist [beɪs gɪ’tɑ:rɪst] baskytarista 

lead guitarist [li:d gɪ’tɑ:rɪst] vedoucí kytarista 

keybord player [ki:bɔ:d  pleɪə] hráč na klávesy 

leader [li:də] vedoucí, kapelník 

singer [sɪngə] zpěvák 

   

Subjects and interests [sʌbʤɪkts ænd ɪntrɪsts] Předměty a zájmy 

art [ɑ:t] umění, výtvarná výchova 

computer games [kəm’pju:tə  geɪmz] počítačové hry 

cooking [kʊkɪŋ] vaření 

football [‘fʊtbɔ:l] fotbal 

geography [ʤɪ’ɒgrəfɪ] zeměpis 

music [mju:zɪk] hudba 

reading [ri:dɪŋ] čtení 

science [saɪənts] věda 

sport surfing [spɔ:t  sɜ:fɪŋ] sportovní surfování 

swimming [swɪmɪŋ] plavání 

tennis [tenɪs] tenis 

volleyball [‘vɒlɪbɔ:l] volejbal, házená 

   

Geography [ʤɪ’ɒgrəfɪ] Zeměpis 

beach  [bi:tʃ] pláž 

capital [‘kæpɪtl] hlavní město 

city [sɪtɪ] velkoměsto 



country [kʌntrɪ] země 

hill [hɪl] kopec 

lake [leɪk] jezero 

mountain [‘maʊntɪn] hora 

river [rɪvə] řeka 

sea [si:] moře 

town [taʊn] město 

volcano [vɒl’keɪnəʊ] vulkán, sopka 

   

Expressions [ɪk’spreʃənz] Jednoduché věty a výrazy 

Are you ready? [ɑ:  ju:  redɪ] Jsi připraven/á? 

Are you sure? [ɑ:  ju:  ʃɔ:] Jsi si jistý/á? 

Don’t panic! [dɒnt  pænɪk] Nepanikař! Nezmatkuj! 

How are you? [haʊ ɑ:  ju:] Jak se máš/máte? 

Fine./ I’m fine./ All right, 
thanks. 

[faɪn/aɪm faɪn/ ɔ:l  raɪt  θæ ŋks] Dobře./ Mám se dobře./ Jde 
to, díky. 

Never mind. [‘nevə  maɪnd] Nevadí. To je jedno. 

Oh dear! [əʊ  dɪə] A jéje!  Proboha! 

Pardon? [‘pɑ:dn] Prosím?  

See you tomorrow / on 
Sunday. 

[si:  ju:  tə’mɒrəʊ/ɒn  sʌndɪ] Uvidíme se zítra / v neděli. 

Sorry. / I’m sorry. [sɒrɪ / aɪm sɒrɪ] Promiň./ Je mi to líto. 

Thanks./ Thank you. [θæŋks/ θæŋk   ju:] Díky./ Děkuji ti. 

Thanks very much. [θæŋks  verɪ  mʌtʃ] Díky moc. 

That’s OK. [ðæts əʊ’keɪ] To je v pořádku. 

Well done! [wel  dʌn] Výborně! 

What a fantastic beach! [wɒt  ə  fæn’tæstɪk  bi:tʃ] To je ale fantastická pláž! 

What about you? [wɒt  ə’baʊt  ju:] A co ty / vy? 

Yes, of course. [jes əv ‘kɔ:s] Ano, samozřejmě. 

Yes, please. [jes  pli:z] Ano, prosím. 

   

Module 2   

Members of a family [membəz  əv  ə  fæmɪlɪ] Členové rodiny 

aunt [ɑ:nt] teta 

baby [‘beɪbɪ] mimino 

brother [‘brʌðə] bratr 

child (pl. children) [tʃaɪld (pl. tʃɪldrən)] dítě (mn.č. děti) 

cousin [‘kʌzn] bratranec, sestřenice 



daughter [‘dɔ:tə] dcera 

father (dad) [‘fɑ:ðə (dæd)] otec (táta) 

grandfather (grandad) [‘grænd,fɑ:ðə] dědeček (děda) 

grandmother (gran) [[‘grænd,mʌðə] babička  

husband [‘hʌzbənd] manžel 

mother (mum) [‘mʌðə] matka (maminka) 

parents [‘peərənts] rodiče 

sister [sɪstə] sestra 

son [sʌn] syn 

uncle [‘ʌŋkl] strýc 

wife [waɪf]  

   

Parts of the body [pɑ:ts  əv  ðə  bɒdɪ] Části těla 

arm [ɑ:m] paže 

ear [ɪə] ucho 

eye [aɪ] oko 

face [feɪs] obličej 

foot (pl.feet) [fʊt (pl.fi:t)] chodidlo (mn.č.chodidla) 

hair [heə] vlasy 

hand [hænd] ruka 

head [hed] hlava 

heart [hɑ:t] srdce 

leg [leg] noha 

mouth [maʊθ] ústa 

nose [nəʊz] nos 

stomach [‘stʌmək] žaludek 

tooth (pl.teeth) [tu:θ (ti: θ)] zub (mn.č. zuby) 

   

Adjectives [æʤɪktɪvz] Přídavná jména 

awful [ɔ:fəl] strašný, hrozný 

bad [bæd] zlý, špatný 

big [bɪg] velký 

boring [bɔ:rɪŋ] nudný 

cruel [‘kru:əl] krutý 

curly [‘kɜ:lɪ] kudrnatý 

dangerous [deɪnʤərəs] nebezpečný 

dark [dɑ:k] tmavý 

difficult [dɪfɪkəlt] těžký, obtížný 



easy [i:zɪ] lehký, jednoduchý 

exciting [ɪk’saɪtɪŋ] vzrušující 

fair [feə] plavovlasý, poctivý, čestný 

friendly [frendlɪ] přátelský 

funny [fʌnɪ] legrační, zábavný 

good [gʊd] dobrý 

great [greɪt] skvělý 

happy [hæpɪ] šťastný 

honest [ɒnɪst] čestný, upřímný 

interesting [ɪntrɪstɪŋ] zajímavý 

kind [kaɪnd] laskavý, milý 

long [lɒŋ] dlouhý 

new [nju:] nový 

nice [naɪs] milý, hezký 

noisy [‘nɔɪzɪ] hlučný, hlasitý 

old [əʊld] starý 

quiet [kwaɪət] tichý 

sad [sæd] smutný 

serious [‘sɪərɪəs] vážný 

short [ʃɔ:t] krátký 

small [smɔ:l] malý 

straight [streɪt] rovný 

tall [tɔ:l] vysoký 

   

How you feel [haʊ  jə fi:l] Jak se cítíš/cítíte 

I’m fed up. [aɪm  fed  ʌp] Mám toho po krk, plné zuby. 

I’m tired. [aɪm  taɪəd] Jsem unaven-ý/ -á. 

I’ve got a cold. [aɪv  gɒt  ə  kəʊld] Jsem nachlazen-ý/ -á. 

I’ve got a headache. [aɪv  gɒt  ə  ‘hedeɪk] Bolí mě hlava. 

I’ve got a stomach ache. [aɪv  gɒt  ə  ‘stʌmək  eɪk] Bolí mě žaludek/ břicho. 

   

Expressions [ɪk’spreʃənz] Jednoduché věty a výrazy 

Come on! [kʌm  ɒn] Tak dělej/ -te! 

Have a nice day. [hæv  ə  naɪs  deɪ] Mějte se hezky. (Užijte si 
hezký den) 

Here you are. [hɪə  ju: ɑ:] Tady má-š/-máte. 

Hurry up! [hʌrɪ  ʌp] Pospě-š/-te  si! 

It’s nice to see you. [ɪts  naɪs  tə  si:  ju:] Rád tě/vás vidím. 



Pleased to meet you. [pli:zt  tə  mi:t  ju:] Těší mě. 

Wait a minute. [weɪt  ə  ‘mɪnɪt] Počkej chvilku. 

What’s it like? [wɒts  ɪt  laɪk]   Jaké to je? 

What’s the matter? [wɒts ðə  mætə] Co se děje? 

   

Module 3   

Activities and routines [æk’tɪvɪtɪz ænd  ru:’ti:nz]] Aktivity a každodenní 
činnosti 

to catch (the bus) [tə  kætʃ  (ðə  bʌs)] jet (autobusem) 

to clean [tə  kli:n] čistit 

to do (my homework) [tə  du:  (maɪ  həʊmwɜ:k)] dělat (si úkoly) 

to drink [tə drɪŋk] pít 

to eat [tə  i:t] jíst 

to get (to …) [tə  get tə] dojet, dostat se (do......) 

to get up [tə  get  ʌp] vstát 

to go [tə  gəʊ] jít, jet 

to have (a shower/ a meal) [tə  hæv (ə ʃaʊə/ə  mi:l)] dát si (sprchu/ jídlo) 

to help [tə  help] pomoci 

to leave [tə  li:v] odejít, opustit 

to listen (to….) [tə  lɪsn tə ....] poslouchat 

to play (hockey/ the piano) [tə  pleɪ  (hɒkɪ)] hrát (hokej/ na piáno) 

to read [tə  ri:d] číst 

to sleep [tə  sli:p] spát 

to tidy [tə  taɪdɪ] uklízet, uklidit 

to use [tə  ju:z] použít, používat 

to visit [tə  vɪzɪt] navštívit, navštěvovat 

to walk [tə  wɔ:k] chodit, procházet se 

to watch [tə  wɒtʃ] dívat se, sledovat 

to wear [tə  weə] nosit, mít na sobě 

   

Likes and dislikes [laɪks  ænd  dɪslaɪks] Co mám rád a co ne 

bat [bæt] netopýr 

comic [kɒmɪk] komik 

(the) dark [(ðə)  dɑ:k] tma, tmavý 

ghost [gəʊst] duch 

history [‘hɪstrɪ] dějepis, historie 

hockey [‘hɒkɪ] hokej 

horror film [‘hɒrə  fɪlm] horor 



Internet [‘ɪntənet] internet 

judo [‘ʤu:dəʊ] džudo 

maths [mæθs] matematika 

rat [ræt] krysa 

science fiction [saɪənts  fɪkʃən] sci-fi 

shark [ʃɑ:k] žralok 

spider [‘spaɪdə] pavouk 

thunder [‘θʌndə] hrom 

   

   

Food and drink [fu:d  ənd  drɪŋk] Jídlo a nápoje 

bread [bred] chleba 

burger [bɜ:gə] obložená houska 

butter [‘bʌtə] máslo 

cereal [‘sɪərɪəl] obilniny, cereálie 

cheese [tʃi:z] sýr 

chicken [‘tʃɪkɪn] kuře 

chips [tʃɪps] hranolky 

coffee [‘kɒfɪ] káva 

curry [kʌrɪ] kari 

egg [eg] vejce 

fish [fɪʃ] ryba, ryby 

fruit [‘fru:t] ovoce 

ham [hæm] šunka 

meat [mi:t] maso 

milk [mɪlk] mléko 

orange juice [‘ɒrɪnʤ  ʤu:s] pomerančový džus 

pasta [‘pæstə] těstoviny 

pizza [pi:tsə] pizza 

salad [‘sæləd] salát (zeleninový, ovocný) 

sandwich [‘sændwɪʤ] obložený chléb 

sausage [‘sɒsɪʤ] párek, klobása 

spaghetti [spə’getɪ] špageti 

steak [steɪk] biftek, stejk (plátek masa z 
hovězí svíčkové) 

tea [ti:] čaj 

toast [təʊst] topinka 

vegetable [‘veʤtəblz] zelenina 



water [‘wɔ:tə] voda 

yoghurt [‘jɒgət] jogurt 

meal [mi:l] jídlo  

snack [snæk] svačina 

breakfast [‘brekfəst] snídaně 

dinner  [‘dɪnə] oběd nebo večeře (skládá se z 
více chodů) 

lunch [lʌntʃ] oběd (lehký)   
 

Expressions [ɪk’spreʃənz] Jednoduché věty a výrazy 
Are you all right? [ɑ:  ju: ɔ:l  raɪt]   Jsi v pořádku? 

Excuse me. [ɪk’skju:z  mi:] Omluv/-te mne. 

I see. [aɪ  si:] Aha. 

It depends. [ɪt  dɪ’pendz] To záleží. Přijde na to. 

That’s all. [ðæts ɔ:l] To je vše. 

What sort of ….? [wɒt  sɔ:t  ɒv] Jaký......? 

What’s the time? [wɒts  ðə  taɪm]   Kolik je hodin? 

You’re welcome. [jɔ:  welkʌm] Vítáme vás/ tě. 

   

Module 4   

Homes [həʊmz] Domov 

apartment [ə’pɑ:tmənt] apartment 

flat [flæt] byt 

house [haʊs] dům 

houseboat [‘haʊsbəʊt] hausbót, obytný člun 

bathroom [bɑ:θrʊm] koupelna 

bedroom [bedrʊm] ložnice 

dining room [‘daɪnɪŋ  ru:m] jídelna 

garden [‘gɑ:dn] zahrada 

kitchen [‘kɪtʃɪn] kuchyň 

living room [lɪvɪŋ  ru:m] obývací pokoj 

shower [ʃaʊə] sprcha 

toilet [tɔɪlət] WC 

door [dɔ:] dveře 

floor [flɔ:] podlaha 

room [ru:m] pokoj, místnost 

stairs [steəz] schody, schodiště 

wall [wɔ:l] zeď 



window [‘wɪndəʊ] okno 

downstairs [,daʊn’ steəz] dole v poschodí 

upstairs [ʌp’ steəz] nahoře v poschodí 

(first) floor [(fɜ:st) flɔ:]   (první) podlaží 

   

Things in a room [θɪŋgz  ɪn  ə  ru:m] Vybavení pokoje 

bed [bed] postel 

chair [tʃeə] židle 

chest of drawers [tʃest əv  drɔ:z] skříňka se šuplíky, prádelník 

clock [klɒk] hodiny 

cupboard [‘kʌbəd] kredenc, skříňka s policemi 

desk [desk] psací stůl 

lamp  [læmp] lampa 

mirror [mɪrər] zrcadlo 

photo [‘fəʊtəʊ] fotka 

poster [pəʊstə] plakát 

radio [‘reɪdɪəʊ] rádio 

rug [rʌg] předložka, kobereček 

shelf / shelves [ʃelf/ ʃelvz] polička, poličky 

table [teɪbl] stůl 

television [‘telɪvɪʒn] televize 

wardrobe [‘wɔ:drəʊb] skříň 

   

Places in a town [pleɪsɪz  ɪn ] Místa ve městě 

aquarium [ə’kweəriəm] akvárium 

bowling alley [‘bəʊlɪŋ  ælɪ] kuželkářská dráha 

bus station [bʌs  ‘steɪʃn] autobusové nádraží 

cathedral [kə’θi:drəl] katedrála 

church [tʃɜ:tʃ] kostel 

cinema [‘sɪnəmə] kino 

gym [dʒɪm] tělocvična 

Internet café [‘ɪntənet  ‘kæfeɪ] internetová kavárna 

museum [mju:’zi:əm] muzeum 

park [pɑ:k] park 

shop [ʃɒp] obchod 

shopping centre [‘ʃɒpɪŋ  ‘sentə] obchodní centrum 

sports centre [spɔ:t] sportovní centrum 

station [‘steɪʃn] nádraží 



street [stri:t] ulice 

supermarket [‘su:pə,mɑ:kɪt] supermarket 

swimming pool [‘swɪmɪŋ  pu:l] bazén 

tennis court [‘tenɪs  kɔ:t] tenisový dvorec 

   

Activities [æk’tɪvɪtɪz] Činnosti 

to go bowling [tə  gəʊ  ‘bəʊlɪŋ] jít hrát kuželky 

to go shopping [tə  gəʊ  ‘ʃɒpɪŋ] jít nakupovat 

to go swimming [tə  gəʊ  swɪmɪŋ] jít plavat 

to go for a walk [tə  gəʊ  fər  ə  wɔ:k] jít na procházku 

to surf the Net [tə  sɜ:f  ðə  net] surfovat na netu 

   

Abilities [ə’bɪlətɪz] Schopnosti 

to cook [tə  kʊk] vařit 

to dance [tə  dɑ:nts] tančit 

to dive [tə  daɪv] potápět se 

to draw [tə  drɔ:] kreslit 

to fly [tə  flaɪ] létat 

to play (football/ the guitar) [tə  pleɪ  (‘fʊtbɔ:l/ ðə  gɪ’tɑ:)] hrát (fotbal / na kytaru) 

to ride (a bike/ a horse) [tə  raɪd  (ə  baɪk/ ə  hɔ:s)] jezdit (na kole / na koni) 

to sing [tə  sɪŋ] zpívat 

to ski [tə  ski:] lyžovat 

to speak (Chinese) [tə  spi:k  (tʃaɪ’ni:z)] mluvit (čínsky) 

to stand on your head [tə  stænd  ɒn jɔ:  hed] udělat stoj o hlavě 

to swim [tə  swɪm] plavat 

   

Expressions [ɪk’spreʃənz] Jednoduché věty a výrazy 

Anyway, …. [‘enɪweɪ] Nicméně, ........ 

Be quiet! [bi:  ‘kwaɪət] Buď /-te zticha! 

Come in. [kʌm  ɪn] Pojď sem. 

Let’s see. [lets  si:] Ukaž /-te. 

That’s enough. [ðæts ɪ’nʌf] To stačí. Už toho bylo dost. 

What do you fancy? [wɒt  dʊ  jʊ  ‘fæntsɪ] Co bys / -te rádi? 

What’s for dinner? [wɒts  fə  dɪnə] Co je k obědu / večeři? 

Yes, all right. [jes  ɔ:l  raɪt] Ano, dobře. 

   

Module 5   

Verbs [vɜ:bz] Slovesa 



to buy [tə  baɪ] koupit, kupovat 

to carry [tə  ‘kærɪ] nést, nosit 

to dream [tə  dri:m] snít, zdát se 

to drink [tə  drɪŋk] pít 

to eat [tə  i:t] jíst 

to go to school/ work [tə gəʊ  tə  sku:l/wɜ:k] jít do školy, do práce 

to have a lesson/ a party/ a 
test 

[tə  hæv  ə  lesn/ə  pɑ:tɪ/ ə  test] mít hodinu/ oslavu/ test 

to meet [tə  mi:t] setkat se, seznámit se 

to ring [tə  rɪŋ] zazvonit, zatelefonovat 

to run [tə  rʌn] běžet, běhat 

to say [tə  seɪ] říci, říkat 

to shout [tə  ʃaʊt] křičet, volat 

to sit [tə  sɪt] sedět 

to smile [tə  smaɪl] usmívat se 

to spend (money) [tə  spend mʌnɪ] utratit (peníze) 

to take (a photo) [tə  teɪk  (ə  ‘fəʊtəʊ)] vyfotit 

to wave [tə  weɪv] mávat 

to wear [tə  weə] nosit, mít na sobě 

   

Football [‘fʊtbɔ:l] Fotbal 

fan [fæn] fanoušek 

final [‘faɪnl] finále 

football stadium [‘fʊtbɔ:l  ‘steɪdɪəm] fotbalový stadion 

goal [gəʊl] gól 

match [mætʃ] zápas 

photographer [fə’tɒgrəfə] fotograf 

score [skɔ:] skóre 

(to) support [tə  sə’pɔ:t] podporovat, fandit 

team [ti:m] tým 

   

Clothes [kləʊðz] Oblečení 

anorak [‘ænəræk] větrovka s kapucí 

belt [belt] pásek 

boots [bu:ts] kozačky, boty nad kotníky 

coat [kəʊt] kabát 

dress [dres] šaty (dámské) 

gloves [glʌvz] rukavice 



hat [hæt] klobouk 

jacket [‘dʒækɪt] sako, bunda  

jeans [dʒi:ns] džíny, rifle 

raincoat [reɪnkəʊt] pláštěnka 

sandals [‘sændlz] sandály 

scarf [skɑ:f] šála 

shoes [ʃu:z] boty 

shorts [ʃɔ:ts] šortky, kraťasy 

skirt [skɜ:t] sukně 

socks [sɒks] ponožky 

sunglasses [‘sʌn,glɑ:sɪz] sluneční brýle 

sweater [swetə] svetr 

T-shirt [‘ti:ʃɜ:t] tričko 

top [tɒp] mikina 

trainers [‘treɪnəz] botasky 

trousers [‘traʊzəz] kalhoty 

   

The weather [ðə  weðə]  Počasí 

It’s cloudy. [ɪts  klaʊdɪ] Je zataženo. 

It’s cold. [ɪts  kəʊld] Je zima. 

It’s foggy. [ɪts  fɒgɪ] Je mlha. 

It’s hot. [ɪts  hɒt] Je horko. 

It’s raining. [ɪts  reɪnɪŋ] Prší. 

It’s snowing. [ɪts  snəʊɪŋ] Sněží. 

It’s sunny. [ɪts  sʌnɪ] Je slunečno. 

It’s windy. [ɪts  wɪndɪ] Je větrno. 

   

Making arrangements [meɪkɪŋ  ə’reɪndʒmənts] Plánování, přípravy 

Are you busy? [ɑ:  ju:  bɪzɪ] Jsi zaneprázdněn-ý/ - á? 

Are you free? [ɑ:  ju:  fri:] Máš čas? 

Is that OK? [ɪz ðæt əʊ’keɪ] Je to v pořádku? (Vyhovuje ti 
to? 

See you on Saturday. [si:  ju: ɒn  sætədɪ] Uvidíme se v sobotu. 

That’s fine. [ðæts  faɪn] To je v pořádku. 

   

Expressions [ɪk’spreʃənz] Jednoduché věty a výrazy 

At the moment. [æt  ðə  məʊmənt] Právě teď, v tuto chvíli. 

Hang on a minute! [hæŋ ɒn  ə  mɪnɪt] Počkej chvilku! 



Here it is. [hɪə ɪt  ɪz] Tady máš, tady to je. 

See you soon. [si: ju:  su:n] Brzy nashledanou. 

That’s a good idea. [ðæts ə  gʊd  aɪ’dɪə] To je dobrý nápad. 

That’s nice. [ðæts  naɪs] To je pěkné. 

What’s happening? [wɒts  ‘hæpənɪŋ] Co se děje? 

What’s the weather like? [wɒts ðə  ‘weðə  laɪk] Jaké je počasí? 

   

   

Module 6   

Occupations [,ɒkjʊ’peɪʃənz] Zaměstnání, povolání 

actor [‘æktə] herec 

actress [‘æktrəs] herečka 

doctor [‘dɒktə] lékař, lékařka 

explorer [ɪk’splɔ:rə] badatel, průzkumník, 
cestovatel 

film star [fɪlm  stɑ:] filmová hvězda 

nurse [nɜ:s] zdravotní sestra 

painter [‘peɪntə] malíř 

pilot [‘paɪlət] pilot 

pop star [pɒp  stɑ:] zpěvák populární hudby 

scientist [‘saɪəntɪst] vědec 

singer [‘sɪŋə] zpěvák 

teacher [‘ti:tʃə] učitel 

writer [‘raɪtə] spisovatel 

zoologist [zʊ’ɒlədʒɪst] zoolog 

   

At primary school [æt  ‘praɪmərɪ  sku:l] Na základní škole 

best friend [best  frend] nejlepší přítel 

library [‘laɪbrərɪ] knihovna 

little [‘lɪtl] malý 

Sports Day [spɔ:ts  deɪ] sportovní den 

(to) start school [tə  stɑ:t  sku:l] nastoupit do školy 

   

Holidays [‘hɒlɪdeɪz] Prázdniny, dovolená 

(to) go away [tə  gəʊ  ə’weɪ] jet pryč 

(to) pack (a bag) [tə  pæk  (ə  bæg)] sbalit si (batoh) 

ticket [tɪkɪt] jízdenka 

(to) travel [tə  trævl] cestovat 



   

Irregular past verbs [ɪ’regjʊlə  pɑ:st  vɜ:bz] Minulý čas nepravidelných 
sloves 

ate (eat) [et (i:t)] jedl (jíst) 

bought (buy) [bɔ:t (baɪ)] koupil (koupit) 

came (come) [keɪm (kʌm)] přišel (přijít) 

had (have got/ have) [hæd (hæv  gɒt)] měl (mít) 

knew (know) [nju:  (nəʊ)] věděl (vědět) 

left (leave) [left  (li:v)] odešel (odejít) 

saw (see) [sɔ:  (si:)] viděl (vidět) 

spoke (speak) [spəʊk  (spi:k)] mluvil (mluvit) 

went (go) [went  (gəʊ)] šel, jel (jít, jet) 

(See Irregular verbs, page 143.)  (viz Nepravidelná slovesa, str. 
143) 

   

Time expressions [taɪm  ɪk’spreʃənz] Časové výrazy 

at the weekend [æt ðə  ,wi:’kend] o víkendu 

last month [lɑ:st mʌnθ] minulý měsíc 

last night [lɑ:st  naɪt] minulou noc 

last week [lɑ:st  wi:k] minulý týden 

last year [lɑ:st    jɪə] minulý rok 

yesterday [jestədeɪ] včera 

yesterday afternoon [jestədeɪ  ,ɑ:ftə’nu:n] včera odpoledne 

yesterday morning [jestədeɪ mɔ:nɪŋ] včera ráno 

   

Expressions [ɪk’spreʃənz] Jednoduché věty a výrazy 

At first…… [æt  fɜ:st] Zpočátku, zprvu, nejdříve..... 

At last….. [æt  lɑ:st] Nakonec...... 

I don’t care. [aɪ  dɒnt  keə] Je mi to jedno. Nevadí mi to. 

in a bad mood [ɪn  ə  bæd  mu:d] mít špatnou náladu  

I’m not so sure. [aɪm  nɒt  ʃɔ:] Nejsem si přiliš jist-/ -á. 
 
 


