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2 topic 1 ::  slovní zásoba

parents  [peərənts] rodiče
mother [maðə] matka
father  [fa:ðə] otec
children [čildrən] děti
daughter  [do:tə] dcera
son  [san] syn
sister  [sistə] sestra
brother  [braðə] bratr
grandfather  [grændfa:ðə] dědeček
grandmother  [grændmaðə] babička
granddaughter [grændo:tə] vnučka
grandson  [grændsan] vnuk
uncle  [aηkl] strýc
aunt  [a:nt] teta
cousin  [kazn] bratranec, sestřenice
nephew  [nefj u:] synovec
niece  [ni:s] neteř
husband  [hazbənd] manžel
wife  [waif] manželka
couple  [kapl] pár
single  [siηgl] svobodný, svobodná
married  [mærid] ženatý, vdaná
divorced  [divo:st] rozvedený, rozvedená
widowed  [widəud] ovdovělý, ovdovělá
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Mám tři sestry.
I have got three sisters.

Můj otec se jmenuje John.
My father s̓ name is John.

Mám rád svého bratra.
I love my brother.

Seznamte se s mou sestrou Janou.
Meet my sister Jane.

Toto je můj bratr Petr.
This is my brother Peter.

Je ženatý.
He is married.

Mému manželovi je 50.
My husband is 50.
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Monday  [mandei] pondělí
Tuesday [tju:zdei] úterý
Wednesday [wenzdei] středa
Thursday [θə:zdei] čtvrtek
Friday [fraidei] pátek
Saturday [sætədei] sobota
Sunday [sandei] neděle
January  [džænjuəri] leden
February [februəri] únor
March  [ma:č] březen
April [eiprəl] duben
May [mei] květen
June  [džu:n] červen
July  [džu΄lai] červenec
August  [o:gəst] srpen
September [seṕ tembə] září
October  [ok t́əubə] říjen
November [nó vembə] listopad
December [di śembə] prosinec
spring [spriη] jaro
summer [samə] léto
autumn [o:təm] podzim
winter [wintə] zima



5days, months

Narodil jsem se v lednu.
I was born in January.

Na shledanou v pondělí.
See you on Monday.

Mám rád léto.
I love summer.

Honza nemá rád zimu.
John doesn᾽t like winter.

Můj oblíbený měsíc je březen.
My favourite month is March.

Obvykle jezdíme na dovolenou v srpnu.
We usually go on holiday in August.

Přijedu ve středu.
I am arriving on Wednesday.
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menu [menju:] jídelní lístek 
bill [bil] účet 
order [o:də] objednat si
book [buk] rezervovat si
starter [sta:tə] předkrm
soup [sup] polévka
main course [mein ko:s] hlavní chod
roast chicken [rəust čikn] pečené kuře
fi sh [fi š] ryba
steak [steik] biftek
fried [fraid] smažený
smoked [sməukt] uzený
side dish [said diš] příloha
potato [pə́ teitəu] brambor
rice [rais] rýže
chips [čips] hranolky
pasta [pæstə] těstoviny 
dessert [di΄zə:t]  moučník 
beer [biə] pivo
spirits [spirits] alkohol
wine [wain] víno
soft drink [soft drink] nealkoholický nápoj
fi zzy water [fi zi wo:tə] perlivá voda
still water [stil wo:tə] neperlivá voda
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Rád bych si rezervoval stůl pro dva.
I᾽d like to book a table for two.

Mohu, prosím, dostat jídelní lístek?
Can I have the menu, please?

Chtěli byste si objednat předkrm?
Would you like to order a starter?

Dám si skleničku červeného vína.
I᾽ll have a glass of red wine.

Dali bychom si dva bifteky.
We᾽d like two steaks.

Láhev whiskey, prosím.
We᾽ll have a bott le of whiskey, please.

Mohl bych, prosím, dostat šálek čaje?
Could I have a cup of tea, please?
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red [red] červená
blue [blu:] modrá
green [gri:n] zelená
yellow [jeləu] žlutá
black  [blæk] černá
white [wait] bílá
brown [braun] hnědá
orange [orindž] oranžová
grey [grei] šedá
pink [piηk] růžová
purple [pə:pl] fi alová
beige [beiž] béžová
bright [brait] jasná
deep [di:p] temná
dark [da:k] tmavá
light [lait] světlá
big [big] velký
small [smo:l] malý
high [hai] vysoký
low [ləu] nízký
wide [waid] široký
narrow [nærəu] úzký
thick [θik] tlustý
thin [θin] tenký
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Moje oblíbená barva je bílá.
My favourite colour is white.

Líbí se mi víc ten modrý.
I prefer the blue one.

Vezmu si ten černý svetr.
I᾽ll have the black sweater.

Je to na tebe moc velké.
This is too big for you.

Vzal bych si ty bílé květiny.
Can I have the white fl owers?

Tmavě modrá jí sluší.
She looks good in dark blue.

Nesnáším zářivě růžovou.
I hate bright pink.
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tourist information [tuərist infə́meišn] turistické informace
hotel [həu t́el] hotel
bank [bæηk] banka
post offi  ce [́ pəust ofi s] pošta
swimming pool [́ swimiη pu:l] bazén
park [pa:k]  park
church [čə:č] kostel
town hall [taun ho:l] radnice
supermarket [su:pə ma:kit] supermarket
cinema [sinəmə] kino
theatre [θiətə] divadlo
library [laibrəri] knihovna
chemist΄s [kemists] lékárna
hospital [hospitl] nemocnice
restaurant [restəront] restaurace
public toilet [pablik toilət] veřejné záchodky
newsagent΄s [nju:zeidžənts] trafi ka
bus stop [bas stop] autobusová zastávka
car park [ka: pa:k] parkoviště
railway station [reilwei steišn] nádraží
street [stri:t] ulice
square [skweə] náměstí
bridge [bridž] most
crossroads [krosrəudz] křižovatka
traffi  c lights [træfi k laits] semafor
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Promiňte, kde je tu nejbližší lékárna?
Excuse me, where is the nearest chemist s̓, please?

Jak se dostanu do banky, prosím?
How can I get to the bank, please?

Kino je napravo.
The cinema is on the right.

Divadlo je nalevo.
The theatre is on the left.

Je tu někde poblíž supermarket?
Is there a supermarket near here?

Na konci ulice je restaurace.
There is a restaurant at the end of the street.

V našem městě jsou tři kina.
There are three cinemas in our town.



12 topic 6 ::  slovní zásoba

short [šo:t] malý
tall [to:l] vysoký
medium-height [mi:diəm hait] střední výšky
slim [slim] štíhlý
fat [fæt] tlustý
well-built [wel΄bilt] urostlý
beautiful [bju:tifl ] krásná
prett y [priti] půvabná
handsome [hænsəm] pohledný
fair hair [feə heə] světlé vlasy
dark hair [da:k heə] tmavé vlasy
old [əuld] starý
young [jaη] mladý
middle-aged [midl éidžd] středního věku
nice [nais] milý
clever [klevə] chytrý
stupid [stju:pid] hloupý
lazy [leizi] líný
hard-working [ha:d wə:kiη] pilný
shy [šai] stydlivý
talkative [to:kətiv] upovídaný
honest [onist] čestný
modest [modist] skromný
mean [mi:n] lakomý
generous [dženrəs] štědrý
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Klára je malá.
Claire is short.

Proč jsi tak upovídaný?
Why are you so talkative?

Jack je chytrý kluk.
Jack is a clever boy.

Julie má světlé vlasy.
Julia has got fair hair.

Je Jana půvabná?
Is Jane prett y?

Je Tom malý nebo velký?
Is Tom tall or short?

Kdo je ten vysoký muž tamhle?
Who is that tall man over there?
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reception [ri śepšən] recepce
make a reservation [meik ə ͺrezə́veišn] rezervovat si
fi ll in a form [fi l ΄in ə fͅo:m] vyplnit formulář
single room [siηgl ru:m] jednolůžkový pokoj
double room [dabl ru:m] dvoulůžkový pokoj
twin beds [twin bedz] dvě oddělené postele 
double bed [dabl bed] manželská postel
suite [swi:t] apartmá
extra bed [extrə bed] přistýlka
check in [ček ΄in] zapsat se
check out [ček áut] odhlásit se
half board [ha:f ΄bo:d] polopenze
full board [ful ΄bo:d] plná penze
send a deposit [send ə di΄pozit] poslat zálohu
confi rm [kəń f:əm] potvrdit
lift [lift] výtah 
lobby [lobi] hotelová hala
fl oor [fl o:] poschodí
key [ki:] klíč
high season [hai si:zn] hlavní sezona
low season [ləu si:zn] vedlejší sezona
no vacancies [nəu ΄veikənsiz] obsazeno
bill [bil] účet
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Rád bych si rezervoval pokoj na dvě noci.
I᾽d like to make a reservation for two nights.

Kolik stojí jednolůžkový pokoj?
How much does a single room cost?

Chtěl bych, prosím, apartmá pro tři.
I᾽d like a suite for three, please.

Kde je, prosím, recepce?
Where s̓ the reception, please?

Můžete mě, prosím, vzbudit v šest?
Can I get a morning call at six, please?

Mohu dostat klíč, prosím?
Could I have my key, please?

Rádi bychom se odhlásili z hotelu v pět.
We᾽d like to check out at fi ve.
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buy [bai] koupit
sell [sel] prodávat
receipt [ri śi:t] účtenka
change [čeindž] drobné
price [prais] cena
half price [ha:f ΄prais] poloviční cena
cheese [či:z] sýr
cott age cheese [kotidž č́i:z] tvaroh
butt er [batə] máslo
margarine [ma:džə́ ri:n] rostlinný tuk
bread [bred] chleba
roll [rəul] rohlík
biscuits [biskits] sušenky
can of beer [kæn əv biə] plechovka piva
packet  [pækit] krabice, balení
tin [tin] konzerva
sausage [sosidž] uzenina
frozen foods [frəuzn ΄fu:dz] mražené potraviny
fruit [fru:t] ovoce
apple [æpl] jablko
pear [peə] hruška
peach [pi:č] broskev
apricot [eiprikot] meruňka
vegetables [vedžətəblz] zelenina
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Kolik stojí tvaroh, prosím?
How much is the cott age cheese, please?

Vezmu si kilo jablek.
I᾽ll have a kilo of apples.

Mohu dostat plechovku piva, prosím?
Can I have a can of beer, please?

Chtěl bych krabici mléka.
I᾽d like a packet of milk.

Kde, prosím, najdu mražené potraviny?
Where can I fi nd frozen foods, please?

Promiňte, prodáváte mléko?
Excuse me, do you sell milk?

Mléko je dnes za poloviční cenu.
Milk is half price today.
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fl ight [fl ait] let
gate [geit] vchod
destination [desti΄neišən] cíl cesty
arrivals hall [ə́ raivlz ho:l] příletová hala
departures hall [di΄pa:čəz ho:l] odletová hala
last call [la:st ko:l] poslední výzva
announcement [ə́naunsmənt] oznámení
delayed [di΄leid] zpožděný
cancelled [kænsld] zrušený
check-in desk [ček in desk] odbavovací přepážka
luggage [lagidž] zavazadlo
hand luggage [hænd lagidž] příruční zavazadlo
ticket [tikit] letenka
boarding card [bo:diη ka:d] palubní lístek
air terminal [eə tə:minəl] letištní budova
baggage reclaim [bægidž ri΄kleim] výdej zavazadel
fl ight att endant [́ fl ait ə́ tændənt] stevard, letuška
leave [li:v] odletět
arrive [ə́ raiv] přiletět
fl y [fl ai] letět
board the plane [bo:d ðə ΄plein] nastoupit do letadla
customs [castəmz] celnice
fasten seat belts [fa:stn śi:t belts] připoutat se
check [ček] zkontrolovat
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Kde je, prosím, odletová hala?
Where is the departures hall, please?

Zkontrolujte si pas, prosím.
Check your passport, please.

Letadlo do Londýna, let číslo 365, odlétá v 6.15.
Flight 365 to London leaves at 6.15 am.

Toto je poslední výzva pro cestující letu 256 do Paříže.
This is the last call for fl ight 256 to Paris. 

Prosíme cestující, aby se dostavili k odletu ke vchodu číslo 7 v terminálu 1.
Passengers board the plane at gate 7 in terminal 1, please.

Máme dvě zavazadla.
We have two pieces of luggage.

Mohu vidět váš pas, madam?
Can I see your passport, madam?
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emergency [i΄mə:džənsi] pohotovost
hospital [hospitl] nemocnice
cough [kof] kašlat
sneeze [sni:z] kýchat
hurt [hə:t] bolet
pain [pein] bolest
prescription [pri śkripšn] předpis 
medicine [medsin] lék
drops [drops] kapky
painkiller [peinkilə] analgetikum
high blood pressure [hai bladprešə] vysoký krevní tlak
low blood pressure [ləu bladprešə] nízký krevní tlak
fl u [fl u:] chřipka
fever [fi :və] teplota
diarrhoea [daiə́ riə] průjem
headache [hedeik] bolest hlavy
stomach ache [staməkeik] bolest břicha
toothache [tu:θeik] bolest zubů
backache [bækeik] bolest zad 
sore throat [so: θrəut] bolest v krku
cold [kəuld] nachlazení
cough [kof] kašel
runny nose [rani nəuz] rýma
be sick [bi: sik] být špatně od žaludku
break [breik] zlomit si
leg [leg] noha
arm [a:m] ruka
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Bolí mě hlava.
I᾽ve got a headache.

Jana má průjem.
Jane s̓ got diarrhoea.

Petra bolí zub(y).
Peter s̓ got toothache.

Bolí mě noha.
My leg hurts.

Máte, prosím, nějaká analgetika?
Have you got any painkillers, please?

Billovi je špatně od žaludku.
Bill is sick.

Cítím bolest v ruce.
I feel a pain in my arm.
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Great Britain [greit ΄britn] Velká Británie
USA [u:eś ei] Spojené státy
Czech Republic [ček ri΄pablik] Česká republika
Slovakia [sló vækiə] Slovensko
Poland [pəulənd] Polsko
Germany [džə:məni] Německo
Austria [ostriə] Rakousko
Italy [itəli] Itálie
France [fra:ns] Francie
Greece [gri:s] Řecko
Spain [spein] Španělsko
Portugal [po:čəgəl] Portugalsko
Russia [rašə] Rusko
British [britiš] Brit
American [ə́merikən] Američan
Czech [ček] Čech
Slovak [sləuvək] Slovák
Polish [pəuliš] Polák
German [džə:mən] Němec
Austrian [ostriən] Rakušan
Italian [i t́æljən] Ital
French  [frenč] Francouz
Greek [gri:k] Řek
Spanish [spæniš] Španěl
Portuguese [po:čə́gi:z] Portugalec
Russian [rašən] Rus
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Jsem Čech.
I am Czech.

Jsme Portugalci.
We are Portuguese.

Jim je z Itálie.
Jim is from Italy.

Lucy je z USA.
Lucy is from the USA.

Pat je Rakušanka.
Pat is Austrian.

Jeremy je Němec.
Jeremy is German.

Jste z Velké Británie?
Are you from Great Britain?
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shirt [šə:t] košile
trousers [trauzəz] kalhoty
suit [sju:t] oblek
tie [tai] kravata
jacket [džækit] sako, bunda
T-shirt [ti:šə:t] triko
sweater [swetə] svetr
sweatshirt [swetšə:t] mikina
anorak [ænəræk] bunda s kapucou
coat [kəut] kabát
hat [hæt] klobouk
socks [soks] ponožky 
knee-socks [ni: soks] podkolenky
dress [dres] šaty
skirt [skə:t] sukně
blouse [blauz] blůza
tights [taits] punčocháče
bra [bra:] podprsenka
knickers [nikəz] spodní kalhotky
belt [belt] pásek
gloves [glavz] rukavice
changing rooms [čeindžiη ru:mz] zkušební kabiny
size [saiz] velikost
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Hledám nějakou košili.
I᾽m looking for a shirt.

Mám velikost 8.
I am size 8. 

Ten svetr je mi velký.
The sweater is too big for me.

Kolik stojí tato košile?
How much is this shirt?

Kolik stojí tyto kalhoty?
How much are these trousers?

Máte tento svetr v modré barvě?
Have you got this sweater in blue?

Mohu si vyzkoušet tyto džíny?
Can I try these jeans on?

Potřebuji něco, co by se mi hodilo k sukni.
I need something to match my skirt.



26 topic 13 ::  slovní zásoba

railway station [reilwei steišn] nádraží
fast train [fa:st trein] rychlík
direct train [dai ŕekt trein] přímý vlak
coach [kəuč] dálkový autobus
bus stop [bas stop] zastávka autobusu
tram stop [træm stop] zastávka tramvaje
underground station [undəgraund  stanice metra
  steišən] 
terminal station  [tə:minəl steišn] konečná stanice
platform [plætfo:m] nástupiště
fare  [feə] jízdné
single ticket [siηgl tikit] jednosměrná jízdenka
return ticket [ritə:n tikit] zpáteční jízdenka
travel card [trævəl ka:d] předplatní jízdenka
ticket offi  ce [tikit ofi s] prodej jízdenek
timetable [taimteibl] jízdní řád
direction  [dai ŕekšən]  směr
line [lain] linka
route [ru:t] trasa
go by bus [gəu bai ΄bas] jet autobusem
take a tram [teik ə t́ræm] jet tramvají
change [čeindž] přestupovat
get on [get ón] nastoupit
get off  [get óf] vystoupit
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Kdy jede další autobus do Brightonu?
What time is the next bus to Brighton?

Jezdí do Edinburghu přímý vlak?
Is there any direct train to Edinburgh?

Jak se dostanu do Chelsea?
How do I get to Chelsea?

Kolik stojí jednosměrná jízdenka do Cardiff u?
How much is a single ticket to Cardiff ?

Dvě zpáteční jízdenky do Londýna, prosím.
Two return tickets to London, please.

Jaká linka jede na Marble Arch?
Which line do I take to Marble Arch?

Vystupte na konečné a jeďte tramvají číslo 2.
Get off  at the terminal station and take tram number 2.
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one [wan] jedna
two [tu:] dvě
three [θri:] tři
four [fo:] čtyři
fi ve [faiv] pět
six [siks] šest
seven [sevn] sedm
eight [eit] osm
nine [nain] devět
ten [ten] deset
eleven [i΄levn] jedenáct
twelve [twelv] dvanáct
thirteen [θə:́ ti:n] třináct
twenty [twenti] dvacet 
hour  [auə] hodina
minute [minit] minuta
am [ei ém] dopoledne
pm [pi: ém] odpoledne
half past ten [ha:f pa:st ten] půl jedenácté
quarter to ten [kwo:tə tə ten] tři čtvrtě na deset
quarter past ten [kwo:tə pa:st ten] čtvrt na jedenáct
twenty to ten [twenti tə ten] půl desáté a deset minut
twenty past ten [twenti pa:st ten] deset hodin dvacet minut
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Kolik je hodin? Je deset.
What s̓ the time? It s̓ ten.

Kolik je hodin? Je půl osmé.
What s̓ the time? It s̓ half past seven.

Kolik je hodin? Je tři čtvrtě na tři.
What s̓ the time? It s̓ quarter to three.

Kolik je hodin? Je čtvrt na sedm.
What s̓ the time? It s̓ quarter past six.

Sejděme se za deset minut deset.
Let s̓ meet at ten to ten.

Přiletím na Heathrow v deset večer.
I am arriving at Heathrow at 10 pm.

Vlak odjíždí v šest dvacet.
The train leaves at six twenty.
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wake up [weik ap] vzbudit se
get up [get ap] vstát
have breakfast [hæv brekfəst] snídat
have lunch [hæv lanč] obědvat
have dinner [hæv dinə] večeřet
have a shower [hæv ə šauə] sprchovat se
leave [li:v] odejít
arrive [ə́ raiv] přijít
go [gəu] jít, jet
work [wə:k] pracovat
start [sta:t] začít
fi nish [fi niš] skončit
do the shopping [du: ðə šopiη] nakupovat
do the washing up [du: ðə wošiη ap] mýt nádobí
do the washing [du: ðə wošiη] prát 
cook [kuk] vařit
eat [i:t] jíst
drink [driηk] pít
play [plei] hrát
listen to [lisn tə] poslouchat
watch TV [woč ti: vi:] dívat se na televizi
read [ri:d] číst
meet [mi:t] scházet se
go to bed [gəu tə bed] jít spát
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Vstávám v 6.
I get up at 6.

Začíná práci v 8.
He starts work at 8.

Končí v práci v 5.
She fi nishes work at 5.

V neděli se scházíme s přáteli.
We meet our friends on Sundays.

O víkendu hrají tenis.
They play tennis at the weekend.

Každý večer poslouchám rádio.
I listen to the radio every evening.

Musím teď odejít.
I have to leave now.


