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Angličtina s chutí
 

Lekce: Starter
 
Cvičení: TO BE - kladné tvary plné

 

 
Cvičení: TO BE - kladné tvary zkrácené

 

 
Cvičení: TO BE - záporné tvary plné

0
I am German.
Jsem Němec.

1
You are French.
Ty jsi Francouz.

2
He is American.
On je Američan.

3
She is Polish.
Ona je Polka.

4
It is English.
To je angličtina.

5
We are Czech.
My jsme Češi.

6
You are Hungarian.
Vy jste Maďaři.

7
They are Spanish.
Oni jsou Španělé.

0
I'm German.
Já jsem Němec.

1
You're French.
Ty jsi Francouz.

2
He's American.
On je Američan.

3
She's Polish.
Ona je Polka.

4
It's English.
To je angličtina.

5
We're Czech.
My jsme Češi.

6
You're Hungarian.
Vy jste Maďaři.

7
They're Spanish.
Oni jsou Španělé.
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Cvičení: TO BE - záporné tvary zkrácené

 

 
Cvičení: TO BE - otázky a krátké kladné odpovědi

 

0
I am not German.
Já nejsem Němec.

1
You are not French.
Ty nejsi Francouz.

2
He is not American.
On není Američan.

3
She is not Polish.
Ona není Polka.

4
It is not English.
To není angličtina.

5
We are not Czech.
My nejsme Češi.

6
You are not Hungarian.
Vy nejste Maďaři.

7
They are not Spanish.
Oni nejsou Španělé.

0
I'm not German.
Nejsem Němec.

1
You aren't French.
Ty nejsi Francouz.

2
He isn't American.
On není Američan.

3
She isn't Polish.
Ona není Polka.

4
It isn't English.
To není angličtina.

5
We aren't Czech.
My nejsme Češi.

6
You aren't Hungarian.
Vy nejste Maďaři.

7
They aren't Spanish.
Oni nejsou Španělé.

0
Am I? Yes, I am.
Jsem? Ano, jsem.

1
Are you? Yes, you are.
Jsi ty? Ano, ty jsi.

2
Is he? Yes, he is.
Je on? Ano, on je.

3
Is she? Yes, she is.
Je ona? Ano, ona je.
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Cvičení: TO BE - otázky a krátké záporné odpovědi

 

 
Cvičení: Osobní zájmena

 

4
Is it? Yes, it is.
Je to? Ano, to je.

5
Are we? Yes, we are.
Jsme my? Ano, my jsme.

6
Are you? Yes, you are.
Jste vy? Ano, vy jste.

7
Are they? Yes, they are.
Jsou oni? Ano, oni jsou.

0
Am I? No, I'm not.
Jsem já? Ne, nejsem.

1
Are you? No, you aren't.
Jsi ty? Ne, ty nejsi.

2
Is he? No he isn't.
Je on? Ne, on není.

3
Is she? No she isn't.
Je ona? Ne ona není.

4
Is it? No it isn't.
Je to? Ne, to není.

5
Are we? No, we aren't.
Jsme my? Ne, my nejsme.

6
Are you? No, you aren't.
Jste vy? Ne, vy nejste.

7
Are they? No, they aren't.
Jsou oni? Ne, oni nejsou.

0
I am sixteen.
Je mi 16.

1
YOU are twenty.
Tobě je 20.

2
HE is my friend.
On je můj přítel.

3
SHE is my sister.
Ona je moje sestra.

4
IT is my classroom.
To je moje třída.

5
WE are from Italy.
My jsme z Itálie.

6
YOU are my parents.
Vy jste moji rodiče.

7
THEY are tall.
Oni jsou vysocí.
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Cvičení: Přivlastňovací zájmena

 

 
Cvičení: A, an a the

 

 
Cvičení: množné číslo

 

0
This is MY classroom.
To je moje třída.

1
This is YOUR bedroom.
To je tvoje ložnice.

2
This is HIS dog.
To je jeho pes.

3
This is HER brother.
To je její bratr.

4

[(kočka)]
This is ITS head.
To je její hlava.

5
This is OUR house.
To je náš dům.

6
This is YOUR car.
To je vaše auto.

7
This is THEIR cat.
To je jejich kočka.

0
a dictionary
slovník

1
an apple
jablko

2
You've got a sister.
Ty máš sestru.

3
I've got an exercise book.
Já mám sešit.

4
The boy is in the classroom.
Chlapec je ve třídě.

5
The boys are at school.
Chlapci jsou ve škole.

0
one dog
1 pes
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Cvičení: This, that, these, those

 

 
Cvičení: Předložky místa

 

1
two dogs
2 psi

2
one bus
1 autobus

3
two busses
2 autobusy

4
one watch
1 hodinky

5
two watches
2 hodinky

6
one potato
1 brambora

7
two potatoes
2 brambory

0
This is my friend.
Toto je můj přítel.

1
These are my CDs.
Toto jsou moje cédéčka.

2
That man is my father.
Tamten muž je můj otec.

3
Those people are nice.
Tamti lidé jsou milí.

0
There's a computer on the desk.
Na stole je počítač.

1
My classroom is next to the library.
Moje třída je vedle knihovny.

2
What's in the box?
Co je v té krabici?

3
What's that under your desk?
Co je támhle pod tvým stolem?

4
The bank is between the school and the post office.
Banka je mezi školou a poštou.
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Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 1
 
Cvičení: HAVE GOT - kladné tvary plné

 

 
Cvičení: HAVE GOT - kladné tvary zkrácené

 

0
He's from Germany.
On je z Německa.

1
She isn't here.
Ona tady není.

2
Is that his sister?
Je támhleto jeho sestra?

3
These are my books.
Toto jsou moje knihy.

4
The pencil is under the desk.
Tužka je pod stolem.

0
I have got a camera.
Mám fotoaparát.

1
You have got a computer.
Ty máš počítač.

2
He has got a guitar.
On má kytaru.

3
She has got a mobile phone.
Ona má mobil.

4
[(auto)]
It has got a new engine.
Ono, auto, má nový motor.

5
We have got a video.
My máme video.

6
You have got two bathrooms.
Vy máte dvě koupelny.

7
They have got a daughter.
Oni mají dceru.
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Cvičení: HAVE GOT - záporné tvarvy plné

 

 
Cvičení: HAVE GOT - záporné tvary zkrácené

 

0
I've got a camera.
Já mám fotoaparát.

1
You've got a computer.
Ty máš počítač.

2
He's got a guitar.
On má kytaru.

3
She's got a mobile phone.
Ona má mobil.

4
It's got a new engine.
Ono, auto, má nový motor.

5
We've got a video.
My máme video.

6
You've got two bathrooms.
Vy máte dvě koupelny.

7
They've got a daughter.
Oni mají dceru.

0
I have not got a camera.
Nemám fotoaparát.

1
You have not got a computer.
Ty nemáš počítač.

2
He has not got a guitar.
On nemá kytaru.

3
She has not got a mobile phone.
Ona nemá mobil.

4
It has not got a new engine.
Ono, auto, nemá nový motor.

5
We have not got a video.
My nemáme video.

6
You have not got two bathrooms.
Vy nemáte dvě koupelny.

7
They have not got a daughter.
Oni nemají dceru.

0
I haven't got a camera.
Nemám foťák.
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Cvičení: HAVE GOT - otázka a krátké kladné odpovědi

 

 
Cvičení: HAVE GOT - otázky a krátké záporné odpovědi

 

1
You haven't got a computer.
Ty nemáš počítač.

2
He hasn't got a guitar.
On nemá kytaru.

3
She hasn't got a mobile phone.
Ona nemá mobil.

4
It hasn't got a new engine.
Ono, auto, nemá nový motor.

5
We haven't got a video.
My nemáme video.

6
You haven't got two bathrooms.
Vy nemáte dvě koupelny.

7
They haven't got a daughter.
Oni nemají dceru.

0
Have I got? Yes, I have.
Mám já? Ano, mám.

1
Have you got? Yes, you have.
Máš ty? Ano, ty máš.

2
Has he got? Yes, he has.
Má on? Ano, on má.

3
Has she got? Yes, she has.
Má ona? Ano, ona má.

4
Has it got? Yes, it has.
Má to? Ano, to má.

5
Have we got? Yes, we have.
Máme my? Ano, my máme.

6
Have you got? Yes, you have.
Máte vy? Ano, vy máte.

7
Have they got? Yes, they have.
Mají oni? Ano, oni mají.

0
Have I got? No, I haven't.
Mám já? Ne, nemám.

1
Have you got? No, you haven't.
Máš ty? Ne, ty nemáš.

2
Has he got? No, he hasn't.
Má on? Ne, on nemá.

3
Has she got? No, she hasn't.
Má ona? Ne, ona nemá.
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Cvičení: A, an, some a any

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 2
 

4
Has it got? No, it hasn't.
Má to? Ne, to nemá.

5
Have we got? No, we haven't.
Máme my? Ne, my nemáme.

6
Have you got? No, you haven't.
Máte vy? Ne, vy nemáte.

7
Have they got? No, they haven't.
Mají oni? Ne, oni nemají.

0
a computer
nějaký počítač

1
an exercise book
nějaký sešit

2
You've got a guitar.
Ty máš nějakou kytaru.

3
I've got an MP3 player.
Mám nějaký MP3 přehrávač.

4
There are some books.
Tady jsou nějaké knihy.

5
I've got some computer games.
Mám nějaké počítačové hry.

6
Have you got any rollerblades?
Máš nějaké kolečkové brusle?

7
He hasn't got any computer games.
On nemá žádné počítačové hry.

0
I am seventeen.
Je mi 17.

1
Where are Peter and Dan?
Kde jsou Petr a Dan?

2
You haven't got a laptop computer.
Ty nemáš přenosný počítač.

3
They've got some computer games.
Oni mají nějaké počítačové hry.

4
Have they got any CDs?
Mají nějaká cédéčka?



Strana: 10

Cvičení: Jednotné a množné číslo podstatných jmen

 

 
Cvičení: Přivlastňovací 's

 

0
dog - dogs
pes - psi

1
cup - cups
šálek - šálky

2
car - cars
auto - auta

3
bus - buses
autobus - autobusy

4
watch - watches
jedny hodinky - více hodinek

5
potato - potatoes
brambora - brambory

6
dictionary - dictionaries
slovník - slovníky

7
story - stories
povídka - povídky

8
thief - thieves
zloděj - zloději

9
leaf - leaves
list - listy

10
wife - wives
manželka - manželky

11
knife - knives
nůž - nože

12
life - lives
život - životy

13
person - people
člověk - lidé

14
child - children
dítě - děti

15
man - men
muž - muži

16
woman - women
žena - ženy

0
Is this Jake's book?
Je toto Jakova kniha?

1
This is my dog's bed.
Toto je postel mého psa.
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Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 3
 
Cvičení: Přítomný čas prostý

 

2
Is that Anisha's mother?
Je támhleto Anishina matka?

3
Here is my sisters' bedroom.
Tady je ložnice mých sester.

4
These are the boys' bicycles.
Toto jsou kola chlapců.

5
These are the children's toys.
Toto jsou hračky dětí.

0
Is this John's dictionary?
Je to Johnův slovník?

1
This is my brother's car.
To je auto mého bratra.

2
This is my sister's bedroom.
Toto je ložnice mojí sestry.

3
He hasn't got any rollerblades.
On nemá žádné kolečkové brusle.

4
Has she got a dog?
Má nějakého psa?

0
I like hip hop.
Mám rád hip hop.

1
You like reggae.
Máš rád reggae.

2
He likes jazz.
Má rád jazz.

3
She likes rap.
Má ráda rap.

4
It likes noise.
Má rádo hluk.

5
We like rock.
Máme rádi rock.

6
You like disco.
Máte rádi disco.
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Cvičení: ... zápor

 

 
Cvičení: ... otázka a kladná krátká odpověď

 

7
They like pop.
Mají rádi pop.

0
I don't like hip hop.
Nemám rád hip hop.

1
You don't like reggae.
Nemáš rád reggae.

2
He doesn't like jazz.
Nemá rád jazz.

3
She doesn't like rap.
Nemá ráda rap.

4
It doesn't like noise.
Nemá rádo hluk.

5
We don't like rock.
Nemáme rádi rock.

6
You don't like disco.
Nemáte rádi disco.

7
They don't like pop.
Nemají rádi pop.

0
Do I like hip hop? Yes, I do.
Mám ráda hip hop? Ano, mám.

1
Do you like reggae? Yes, you do.
Máš rád reggae? Ano, máš.

2
Does he like jazz? Yes, he does.
Má rád jazz? Ano, má.

3
Does she like rap? Yes, she does.
Má ráda rap? Ano, má.

4
Does it like noise? Yes, it does.
Má rádo hluk? Ano, má.

5
Do we like rock? Yes, we do.
Máme rádi rock? Ano, máme.

6
Do you like disco? Yes, you do.
Máte rádi disco? Ano, máte.
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Cvičení: ...otázka a záporná krátká odpověď

 

 
Cvičení: ... sloveso + ing

 

7
Do they like pop? Yes, they do.
Mají rádi pop? Ano, mají.

0
Do I like hip hop? No, I don't.
Mám ráda hip hop? Ne, nemám.

1
Do you like reggae? No, you don't.
Máš rád raggae? Ne, nemáš.

2
Does he like jazz? No, he doesn't.
Má rád jazz? Ne, nemá.

3
Does she like rap? No, she doesn't.
Má ráda rap? Ne, nemá.

4
Does it like noise? No it doesn't.
Má rádo hluk? Ne, nemá.

5
Do we like rock? No we don't.
Máme rádi rock? Ne, nemáme.

6
Do you like disco? No you don't.
Máte rádi disco? Ne nemáte.

7
Do they like pop? No they don't.
Mají rádi pop? Ne nemají.

0
I can't stand playing football.
Nemůžu vystát hrát fotbal.

1
You don't like swimming.
Ty nemáš rád plavání.

2
He likes watching TV.
Rád se dívá na televizi.

3
She hates playing tennis.
Nenávidí hrát tenis.

4
It likes going for a walk.
Rádo chodí na procházku.

5
We don't like riding a bike.
Neradi jezdíme na kole.

6
You love listening to music.
Milujete poslouchat hudbu.
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Cvičení: Předmětné tvary osobních zájmen

 

 
Cvičení: ... cvičení

 

7
They like playing cards.
Rádi hrají karty.

0
I - me
já - mně

1
you - you
ty - tebe

2
he - him
on - jeho

3
she - her
ona - ji

4
it - it
ono - to

5
we - us
my - nás

6
you - you
vy - vás

7
they - them
oni - je

0
What do you think of Sarah?
Co si myslíš o Sáře?

1
I like her.
Mám ji ráda.

2
Do you like Simon?
Máš rád Simona?

3
Yes, I like him.
Ano, mám ho rád.

4
Do you like carrots?
Máš ráda mrkve?

5
No, I don't. I hate them.
Ne, nemám. Nenávidim je.

6
Do you like my new games?
Máš ráda mé nové hry?
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Cvičení: ... použití

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 4
 
Cvičení: Přítomný čas prostý

 

7
Yes, I like them a lot.
Mám je hodně ráda.

8
Tina Martin is in my class at school.
Tina Martinová je v mojí třídě ve škole.

9
On, no! I don't like her at all.
Ale ne! Nemám ji vůbec ráda.

10
Do you like horror films?
Máš ráda horory?

11
No, I don't. I hate them.
Ne, nemám. Nenávidím je.

0
Do you like Katy?
Máš ráda Katku?

1
Yes, I like her a lot.
Ano, mám ji ráda moc.

2
Do you like my car?
Líbí se ti moje auto?

3
Yes, I like it very much.
Ano, líbí se mi velmi.

0
I like pizza.
Mám rád pizzu.

1
She doesn't like jazz.
Ona nemá ráda jazz.

2
Do they like us?
Mají nás rádi?

3
I hate swimming.
Nenávidím plavání.

4
We love watching cartoons.
Milujeme se dívat na kreslené filmy.

0
I get up early every morning.
Vstávám brzo každé ráno.
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Cvičení: Sloveso have - mít

 

 
Cvičení: Frekvenční příslovce

 

1
She doesn't go to clubs.
Nechodí do klubů. (Nikdy)

2
Do they go to the cinema?
Chodí do kina? (Někdy)

3
He plays football every day.
Hraje fotbal každý den.

4
She plays tennis every morning.
Hraje tenis každé ráno.

5
She does her homework.
Dělá svůj domácí úkol.

6
He watches TV every evening.
Dívá se na televizi každý večer.

7
She studies at the university.
Studuje na univerzitě.

8
I have lunch at one o'clock.
Obědvám v jednu hodinu.

9
She has breakfast at seven o'clock.
Snídá v sedm hodin.

0
I have a shower every morning.
Sprchuji se každé ráno.

1
He has lunch at one o'clock.
Obědvá v jednu.

2
We don't usually have breakfast.
Obvykle nesnídáme.

3
Do they have lunch at school?
Obědvají ve škole?

4
I usually have a snack at eleven.
Obvykle svačím v jedenáct.

0
never
nikdy
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Cvičení: Časové předložky

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

1
hardly ever
sotva

2
sometimes
někdy

3
usually
obvykle

4
often
často

5
always
vždycky

6
I often stay up late.
Často zůstávám vzhůru dlouho.

7
She usually goes to a café.
Obvykle chodí do kavárny.

8
We sometimes watch a film.
Někdy se díváme na film.

9
It's always noisy at the club.
Vždycky je v klubu hluk.

0
Laura's birthday is in August.
Lauřiny narozeniny jsou v srpnu.

1
I have classes on Wednesday morning.
Mám hodiny ve středu ráno.

2
We finish at six o'clock.
Končíme v šest.

3
In
v

4
On
v, ve

5
At
v

0
He studies every day.
Studuje každý den.

1
Do you have lunch at 12 o'clock?
Obědváš ve dvanáct?

2
We hardly ever go to the theatre.
Sotva chodíme do divadla.
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Lekce: Lekce 5
 
Cvičení: Přítomný čas průběhový

 

 
Cvičení: ... zápor

 

3
She usually has a shower in the morning.
Ona se obvykle sprchuje ráno.

4
I see my family on Christmas Day.
Vidím moji rodinu o vánočním svátku.

0
I'm reading.
Já právě čtu.

1
You're reading.
Ty právě čteš.

2
He's reading.
On právě čte.

3
She's reading.
Ona právě čte.

4
It's reading.
Ono právě čte.

5
We're reading.
My právě čteme.

6
You're reading.
Vy právě čtete.

7
They're reading.
Oni právě čtou.

0
I'm not reading.
Já právě nečtu.

1
You aren't reading.
Ty právě nečteš.

2
He isn't reading.
On právě nečte.

3
She isn't reading.
Ona právě nečte.

4
It isn't reading.
Ono právě nečte.

5
We aren't reading.
My právě nečteme.
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Cvičení: ... otázka a kladná krátká odpověď

 

 
Cvičení: ... otázka a záporná krátká odpověď

 

6
You aren't reading.
Vy právě nečtete.

7
They aren't reading.
Oni právě nečtou.

0
Am I reading? Yes, I am.
Čtu právě? Ano, čtu.

1
Are you reading? Yes, you are.
Právě čteš? Ano, ty čteš.

2
Is he reading? Yes, he is.
On právě čte? Ano, on čte.

3
Is she reading? Yes, she is.
Ona právě čte? Ano, ona čte.

4
Is it reading? Yes, it is.
Ono právě čte? Ano, ono čte.

5
Are we reading? Yes, we are.
My právě čteme? Ano, my čteme.

6
Are you reading? Yes, you are.
Vy právě čtete? Ano, vy čtete.

7
Are they reading? Yes, they are.
Oni právě čtou? Ano, oni čtou.

0
Am I reading? No, I'm not.
Čtu právě? Ne, nečtu.

1
Are you reading? No, you aren't.
Čteš právě? Ne, ty nečteš.

2
Is he reading? No, he isn't.
Čte on právě? Ne, nečte.

3
Is she reading? No, she isn't.
Čte ona právě? Ne, nečte.

4
Is it reading? No, it isn't.
Čte ono právě? Ne, nečte.

5
Are we reading? No, we aren't.
Čteme právě? Ne, nečteme.
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Cvičení: ... použití

 

 
Cvičení: ... cvičení

 

6
Are you reading? No, you aren't.
Čtete právě? Ne, nečtete.

7
Are they reading? No, they aren't.
Čtou oni právě? Ne, nečtou.

0
now
nyní

1
at the moment
v tuhle chvíli

2
today
dnes

3
this week
tento týden

4
I'm watching a film.
Dívám se na film.

5
She isn't listening.
Ona neposlouchá.

6
What are you doing?
Co právě děláš?

7
I'm staying with a friend this week.
Tento týden pobývám u přítele.

8
Are you playing football today?
Budeš dnes hrát fotbal?

0
What's Kevin doing?
Co právě dělá Kevin?

1
He's talking on the phone.
On telefonuje.

2
What are you studying?
Co právě studujete?

3
We are studying French.
Učíme se francouzštinu.

4
Where are you sitting?
Kde právě sedíš?

5
I'm sitting in the living-room.
Sedím v obýváku.
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Cvičení: ... pravopisná pravidla

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

6
What are they writing?
Co to píšou?

7
They are writing a postcard.
Oni píšou pohled.

8
Who's Rebecca going out with?
S kým jde Rebecca ven?

9
She is going out with Ashley.
Ona jde ven s Ashley.

10
Who are you talking to?
S kým to mluvíš?

11
I'm talking to my sister.
Mluvím s mojí sestrou.

12
What are you eating?
Co právě jíte?

13
We are eating pizza.
Jíme pizzu.

14
What are they doing?
Co právě dělají?

15
They are having dinner.
Oni večeří.

0
I'm playing.
Právě hraju.

1
We're watching TV.
Právě se díváme na televizi.

2
We're having a great time.
Teď se zrovna máme supr.

3
Sophie's making dinner.
Sophie zrovna připravuje večeři.

4
Are you getting up?
Právě vstáváš?

0
I'm watching TV.
Právě se dívám na televizi.

1
Peter isn't reading.
Petr si zrovna nečte.

2
Are you staying in London at the moment?
Bydlíš v tenhle okamžik v Londýně?
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Lekce: Lekce 6
 
Cvičení: HOW MANY + počitatelná podstatná jména

 

 
Cvičení: HOW MUCH + NEPOČITATELNÁ podstatná jména

 

3
We're having a nice holiday.
Právě máme krásné prázdniny.

4
Are they playing tennis today?
Budou dneska hrát tenis?

0
How many potatoes are there?
Kolik brambor je zde?

1
How many oranges are there?
Kolik pomerančů je zde?

2
How many lemons are there?
Kolik citronů je zde?

3
How many tomatoes do you want?
Kolik rajčat chceš?

4
How many dumplings do you want?
Kolik knedlíků chceš?

5
How many cakes do you want?
Kolik dortů nebo koláčů chceš?

0
How much butter is there?
Kolik másla je tady?

1
How much cheese is there?
Kolik sýra je tady?

2
How much ketchup is there?
Kolik kečupu je tady?

3
How much bread do you want?
Kolik chleba chceš?

4
How much coffee do you want?
Kolik kávy chceš?

5
How much spagetti do you want?
Kolik špaget chceš?

6
How much tea do you want?
Kolik čaje chceš?
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Cvičení: Some, any

 

 
Cvičení: a few, a little

 

7
How much water do you bring?
Kolik vody neseš?

8
How much milk is there?
Kolik mléka je tady?

9
How much pasta is there?
Kolik těstovin je tady?

10
How much salt is there?
Kolik soli je tady?

11
How much pepper is there?
Kolik pepře je tady?

12
How much salad do you want?
Kolik salátu chceš?

13
How much cola do you want?
Kolik koly chceš?

14
How much sugar do you want?
Kolik cukru chceš?

15
How much vinegar do you want?
Kolik octa chceš?

0
There are some eggs.
Tady jsou nějaká vejce.

1
There's some milk.
Tady je nějaké mléko.

2
Are there any sandwiches?
Jsou tady nějaké sendviče?

3
There aren't any sandwiches.
Nejsou tady žádné sendviče.

4
Is there any coffee?
Je tady nějaká káva?

5
There isn't any coffee.
Není tady žádná káva.
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Cvičení: A lot of a lots of.....

 

 
Cvičení: Too many, too much a enough, not enough

 

0
There are a few sausages.
Tady je několik párků.

1
There are a few oranges.
Tady je několik pomerančů.

2
There are a few cucumbers.
Tady je několik okurek.

3
There are a few cakes.
Tady je několik koláčů.

4
There are a few potatoes.
Tady je několik brambor.

5
There's a little butter.
Tady je trochu másla.

6
There's a little bread.
Tady je trochu chleba.

7
There's a little coffee.
Tady je trochu kávy.

8
There's a little milk.
Tady je trochu mléka.

9
There's a little pasta.
Tady je trochu těstovin.

0
There are a lot of sausages.
Tady je hodně párků.

1
There's a lot of coffee.
Tady je hodně kávy.

2
There are lots of biscuits.
Tady je spousta sušenek.

3
There is lots of sugar.
Tady je spousta cukru.

0
There are too many people here.
Tady je tak moc lidí.

1
I've got too much milk.
Mám tak mnoho mléka.

2
Are there too many sandwiches?
Je tady tak moc sendvičů?
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Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 7
 
Cvičení: I'd like ... a Would you like ...?

 

3
Is there too much sugar in your coffee?
Je v tvé kávě tak moc cukru?

4
We've got enough potatoes.
My máme dost brambor.

5
Have we got enough biscuits?
Máme dost sušenek?

6
She's got enough milk.
Ona má dost mléka.

7
Do you eat enough fresh fruit?
Jíš dost čerstvého ovoce?

8
He hasn't got enough eggs.
Nemá dost vajec.

9
There isn't enough bread.
Tady není dost chleba.

0
Some mobile phones are expensive.
Nekteré mobilní telefony jsou drahé.

1
There's a little milk.
Tady je trochu mléka.

2
He's got three sandwiches.
On má tři sendviče.

3
There are a few apples.
Tady je několik jablek.

4
Do you eat enough vegetables?
Jíš dost zeleniny?

0
I'd like a mineral water, please.
Dala bych si minerální vodu, prosím.

1
Would you like a banana?
Dal by sis banán?

2
I'd like to go out tonight.
Rád bych šel dnes večer ven.
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Cvičení: Návrhy

 

 
Cvičení: Can pro vyjádření schopností

 

 

3
I'd like to watch the film.
Rád bych se díval na film.

4
Would you like to go rollerblading?
Šel bys rád jezdit na kolečkových bruslích?

5
Would you like something to eat?
Dal by sis něco k jídlu?

0
Let's have a coffee.
Pojďme si dát kávu.

1
Shall we have a coffee?
Máme si dát kávu?

2
What about going to the theatre?
Což takhle jít do divadla?

3
How about listening to some music?
Což takhle poslouchat nějakou hudbu?

0
I can ride a bike.
Umím jezdit na kole.

1
You can cook a meal.
Ty umíš vařit jídlo.

2
He can dance.
On umí tančit.

3
She can drive.
Ona umí řidit.

4
It can run.
Ono umí běhat.

5
We can ride a bike.
My umíme jezdit na kole.

6
You can swim.
Vy umíte plavat.

7
They can ski.
Oni umí lyžovat.
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Cvičení: Zápor

 

 
Cvičení: Otázka a krátká kladná odpověď

 

0
I can't ride a bike.
Já neumím jezdit na kole.

1
You can't cook a meal.
Ty neumíš vařit jídlo.

2
He can't dance.
On neumí tančit.

3
She can't drive.
Ona neumí řídit.

4
It can't sing.
Ono neumí zpívat.

5
We can't ride a bike.
My neumíme jezdit na kole.

6
You can't swim.
Vy neumíte plavat.

7
They can't ski.
Oni neumí lyžovat.

0
Can I ride a bike?
Umím jezdit na kole?

1
Yes, I can.
Ano, umím.

2
Can you cook a meal?
Umíš vařit jídlo?

3
Yes, you can.
Ano, ty umíš.

4
Can he dance?
Umí on tančit?

5
Yes, he can.
Ano, on umí.

6
Can she drive?
Umí ona řídit?

7
Yes, she can.
Ano, ona umí.

8
Can it sing?
Umí ono zpívat?

9
Yes, it can.
Ano, ono umí.
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Cvičení: Otázka a krátká záporná odpověď

 

10
Can we ride a bike?
Umíme jezdit na kole?

11
Yes, we can.
Ano, my umíme.

12
Can you swim?
Umíte vy plavat?

13
Yes, you can.
Ano, vy umíte.

14
Can they ski?
Umí oni lyžovat?

15
Yes, they can.
Ano, oni umí.

0
Can I ride a bike?
Umím jezdit na kole?

1
No, I can't.
Ne, neumím.

2
Can you cook a meal?
Umíš vařit jídlo?

3
No, you can't.
Ne, ty neumíš.

4
Can he dance?
Umí on tančit?

5
No, he can't.
Ne, neumí.

6
Can she drive?
Umí ona řídit?

7
No, she can't.
Ne, neumí.

8
Can it sing?
Umí ono zpívat?

9
No, it can't.
Ne, ono neumí.

10
Can we ride a bike?
Umíme my jezdit na kole?

11
No, we can't.
Ne, my neumíme.
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Cvičení: POZOR Can je modální sloveso

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

12
Can you swim?
Umíte vy plavat?

13
No, you can't.
Ne, vy neumíte.

14
Can they ski?
Umí oni lyžovat?

15
No, they can't.
Ne, neumí.

0
He can use a computer.
On umí používat počítač.

1
She can ride a bike.
Ona umí jezdit na kole.

2
It can work well.
Ono umí dobře pracovat.

3
Can you drive?
Umíš řídit?

4
Can she swim?
Umí ona plavat?

5
Can he dance?
Umí on tančit?

0
I'd like some coffee.
Dal bych si nějakou kávu.

1
Would you like to go to a restaurant?
Šel byste rád do restaurace?

2
Shall we watch a DVD?
Nebudeme se dívat na DVD?

3
How about staying at home today?
Což takhle zůstat dneska doma.

4
Can you use a computer?
Umíš používat počítač?
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Lekce: Lekce 8
 
Cvičení: Minulý čas prostý

 

 
Cvičení: zápor

 

 
Cvičení: Otázky a krátké kladné odpovědi

 

0
I was at school yesterday.
Já jsem byl ve škole včera.

1
You were at the party two days ago.
Ty jsi byl na párty před dvěma dny.

2
He was happy.
On byl šťastný.

3
She was sad.
Ona byla smutná.

4
It was big.
To bylo veliké.

5
We were at the cinema.
My jsme byli v kině.

6
You were in the town.
Vy jste byli ve městě.

7
They were at work.
Oni byli v práci.

0
I wasn't at school yesterday.
Já nebyl včera ve škole.

1
You weren't at the party two days ago.
Ty jsi nebyl na párty před dvěma dny.

2
He wasn't happy.
On nebyl šťastný.

3
She wasn't sad.
Ona nebyla smutná.

4
It wasn't big.
To nebylo veliké.

5
We weren't at the cinema.
My jsme nebyli v kině.

6
You weren't in the town.
Vy jste nebyli ve městě.

7
They weren't at work.
Oni nebyli v práci.

0
Was I at school yesterday?
Byl jsem včera ve škole?
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Cvičení: Otázky a krátké záporné odpovědi

 

1
Yes, I was.
Ano, já byl.

2
Were you at the party two days ago?
Byl jsi na párty před dvěma dny?

3
Yes, you were.
Ano, ty jsi byl.

4
Was he happy?
Byl on šťastný?

5
Yes, he was.
Ano, on byl.

6
Was she sad?
Byla ona smutná?

7
Yes, she was.
Ano, ona byla.

8
Was it big?
Bylo to velké?

9
Yes, it was.
Ano, to bylo.

10
Were we at the cinema?
Byli jsme my v kině?

11
Yes, we were.
Ano, my byli.

12
Were you in the town?
Byli jste vy ve městě?

13
Yes, you were.
Ano, vy byli.

14
Were they at work?
Byli oni v práci?

15
Yes, they were.
Ano, oni byli.

0
Was I at school yesterday?
Byl jsem včera ve škole?

1
No, I wasn't.
Ne, já nebyl.

2
Were you at the party two days ago?
Byl jsi ty na párty před dvěma dny?



Strana: 32

 
Cvičení: Předložky místa

 

3
No, you weren't.
Ne, ty jsi nebyl.

4
Was he happy?
Byl on šťastný?

5
No, he wasn't.
Ne, on nebyl.

6
Was she sad?
Byla ona smutná?

7
No, she wasn't.
Ne, ona nebyla.

8
Was it big?
Bylo to velké?

9
No, it wasn't.
Ne, to nebylo.

10
Were we at the cinema?
Byli jsme my v kině?

11
No, we weren't.
Ne, my nebyli.

12
Were you in the town?
Byli jste vy ve městě?

13
No, you weren't.
Ne, vy jste nebyli.

14
Were they at work?
Byli oni v práci?

15
No, they weren't.
Ne, oni nebyli.

0
at home
doma

1
at school
ve škole

2
at work
v práci

3
at university
na univerzitě

4
at church
v kostele

5
at the swimming pool
na koupališti
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Cvičení: Can pro vyjádření dovolení

 

6
at the library
v knihovně

7
at the cinema
v kině

8
at the theatre
v divadle

9
at the airport
na letišti

10
at the disco
na diskotéce

11
at the party
na párty

12
at the beach
na pláži

13
in bed
v posteli

14
in town
ve městě

15
in hospital
v nemocnici

16
in London
v Londýně

17
in the town
v tom městě

18
in the centre
v centru

19
in the kitchen
v kuchyni

20
in the car
v autě

0
Can I use your mobile?
Mohu použít tvůj mobil?

1
Yes, you can.
Ano, můžeš.

2
Can we park the car here?
Můžeme zaparkovat auto zde?
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Cvičení: Can, could a may pro vyjádření žádosti

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

3
No, you can't.
Ne nemůžete.

4
Could I use your mobile?
Mohl bych použít tvůj mobil?

5
May I borrow your bike?
Smím si půjčit tvoje kolo?

0
Can we book a room for tonight?
Můžeme si rezervovat pokoj na dnešní večer?

1
Yes, of course you can.
Ano, samozřejmě můžete.

2
Can you tell me where the bank is?
Můžete mi říct, kde je banka?

3
No, I'm sorry. I can't.
Ne, lituji. Nemůžu.

4
Could I order a sandwich, please?
Mohl bych si objednat sendvič, prosím?

5
May I use your computer?
Smím použít váš počítač?

6
Could you open the window?
Mohl byste otevřít okno?

0
I wasn't at school yesterday.
Včera jsem nebyl ve škole.

1
Were they at the party?
Byli oni na párty?

2
Luke is at the airport.
Luke je na letišti.

3
Could I have an orange juice, please?
Mohl bych dostat pomerančový džus, prosím?

4
May I sit here?
Mohu nebo smím si sem sednout?
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