
1.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  15/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

desert 
     I spent a week in the desert. 

poušť 
     Strávil/a jsem týden na poušti. 

[ˈdezərt] 

lay-laid-laid                       
     They laid the papers on the table. 

klást, položit                             
     Pokládali ty papíry na stůl. 

[leɪ-leɪd-leɪd] 
 

tongue                             
     Why is your tongue red? 

jazyk                                         
     Proč máš červený jazyk? 

[tʌŋ] 

deep                                    
     We couldn´t get through the deep snow. 

hluboký                                    
     Nemohli jsme se dostat přes hluboký sníh 

[diːp] 

area 
     The whole area was contaminated. 

oblast, plocha 
     Celá oblast byla zamořena. 

[ˈeriə] 

establish, found                
     The company was established in 2020. 

založit                                      
     Ta společnost byla založena v roce 2020. 

[ɪˈstæblɪʃ]  
[faʊnd ] 

try                                        
     Try it again, please. 

zkusit, pokus 
     Zkus to znovu, prosím. 

[traɪ] 

now 
     Do it right now. 

teď, nyní 
     Udělej to hned teď. 

 [naʊ] 

obstacle, hurdle 
     We have overcome all obstacles. 

překážka 
     Všechny překážky jsme překonali. 

[ˈɑbstəkl] 
[ˈhɜːrdl, ˈhərdl] 

region                                
     He was born in this region. 

kraj, oblast                       
     Narodil se v tomto kraji. 

[ˈriːdʒən] 
 

your                
     Your car is very expensive. 

tvůj, váš       
     Vaše auto je velmi drahé. 

strong form [jʊr] 
weak form [jər] 

schedule                           
     We will have to schedule the meeting. 

plán, plánovat 
     Budeme tu schůzku muset naplánovat. 

Br. E.[ ˈʃedjuːl] 
US [ˈskedʒuːl] 

confirm/confirmation 
     Please, send me the confirmation by e-mail. 

potvrdit/potvrzení 
     Pošlete mi to potvrzení mailem, prosím. 

[kənˈfɜːrm] 
[ˌkɑnfərˈmeɪʃn] 

price 
     He didn´t like the price. 

cena 
     Nelíbila se mu ta cena. 

[praɪs] 

bored/boring 
     Are you bored? The show was boring. 

znuděn(ý)/nudný 
     Nudíš se? (Jsi znuděn?); Ta show byla nudná. 

[bɔːrd] 
[ˈbɔːrɪŋ] 

US =americká angličtina      ˈ = hlavní přízvuk      ˌ = vedlejší přízvuk          Br. E. =britská angličtina 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = dž (angel), ʒ = ž (pleasure), tʃ = č (cheese), ʃ = š (show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 
 

Další fráze a idiomy 

Lay back. Uvolni se. Hoď se do pohody. 

I must have it at any price. Musím to mít za každou cenu. 

It´s on the tip of my tongue. Mám to na jazyku. 

Hold your tongue. Tongue-and-cheek. Drž jazyk za zuby. Ironický, zlehčující…. 

Help yourself. Make yourself at home. Nabídni si. Udělej si pohodlí. 

desert island  opuštěný/pustý ostrov 

 



2.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  30/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

decide 
     I haven´t decided yet. 

rozhodnout se 
     Ještě jsem se nerozhodl. 

[dɪˈsaɪd] 

sauce 
     The sauce is too sour for me. 

omáčka 
     Ta omáčka je na mě moc kyselá. 

[sɑːs, sɔs] 

lucky                                   
    I am lucky in life. 

mající štěstí                    
     Mám v životě štěstí. 

[ˈlʌki] 

fork 
     Can you pass me another fork? 

vidlička 
     Můžeš mi podat jinou vidličku? 

[fɔːrk] 

too 
     It´s too expensive. I love you too. 

příliš; také (na konci věty) 
     Je to příliš drahé. Taky tě miluju. 

[tuː] 

meet-met-met 
     Meet my cousin John. 

potkat, setkat se, seznámit se 
     Seznam se s mým bratrancem Johnem. 

[miːt] 

heaven 
     It´s between heaven and earth. 

nebe 
     To je mezi nebem a zemí. 

[ˈhevən] 

shake-shook-shaken 
     Shaken, not stirred. 

třást, koktejl 
     Protřepat, nemíchat. 

[ʃeɪk- ʃʊk- ʃeɪkən] 

repeat 
     Can you repeat it again? 

zopakovat 
     Můžeš to ještě zopakovat? 

[rɪˈpiːt] 

produce/make-made-made/manufacture 
     We should produce more. 

vyrábět 
     Měli bychom vyrábět víc. 

[prəˈduːs][meɪk] 
[ˌmænjuˈfæktʃər] 

library                       
     The library was closed. 

knihovna 
     Knihovna byla zavřená. 

[ˈlaɪbreri] 

triangle 
     Can you draw a triangle? 

trojúhelník 
     Umíš nakreslit trojúhelník? 

[ ˈtraɪæŋɡl] 

bone                     
     This fish has a lot of bones. 

kost                                 
     Ta ryba má hodně kostí. 

[ boʊn] 
 

add 
     He added his signature. Add some salt. 

přidat 
     Připojil svůj podpis. Přidej sůl. 

[ æd] 

clear/clearly 
     The sky was clear when the plane took off. 

jasný/ jasně 
     Když letadlo odlétalo, byla obloha jasná. 

[ klɪr] 

US =americká angličtina      ˈ = hlavní přízvuk      ˌ = vedlejší přízvuk          Br. E. =britská angličtina 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = dž (angel), ʒ = ž (pleasure), tʃ = č (cheese), ʃ = š (show), ʌ=a (mud),  
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 

Další fráze a idiomy 

Good luck! Hodně štěstí! 

Nice to meet you. It was nice to meet you. Těší mě. Těšilo mě. 

Heaven knows. Good heavens! Bůh ví. (neví se, …bůh je mi svědkem). Proboha! 

Is it clear? Je to jasné (rozumíš)? 

interlocking paving zámková dlažba 

Take the right fork. Take the left fork. Na rozcestí doprava. Na rozcestí doleva. 



MNOŽNÉ ČÍSLO (PLURÁL, pl.) 
 
-v množném čísle přidáváme koncovku 
 
1. –s [s,z]; po -ž vyslovujeme:  [-iz]     
 sister    pl. sisters  (sestra-sestry) 

dog  pl. dogs  (pes-psi) 
garage   pl. garages    (garáž-garáže)  
bridge  pl. bridges   (most-mosty) 

 
2. -es  [is, iz]    (po s, z, š, č)  

loss pl. losses     (ztráta-ztráty)                 
   

buzz     pl. buzzes     (fáma-fámy) 
box    pl. boxes   (krabice-krabice) 
watch pl. watches   (hodinky-hodinky) 
wish pl. wishes   (přání-přání) 

 
3. u slov končících na souhlásku + y dochází ke změně na  -ies 

lorry pl. lorries       (kamión-kamióny) 
baby pl. babies          (miminko-miminka)     

 
4. příklady nepravidelného množného čísla 

child  pl. children             (dítě-děti) 
man  pl. men                   (muž-muži) 
woman pl. women              (žena-ženy) 
mouse  pl. mice  (myš-myši) 
sheep  pl. sheep  (ovce-ovce) 
fish  pl. fish   (ryba-ryby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČLENY 
 
Neurčitý člen   a, an   [  ə, ən /æn]   

 u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle 
 když mluvíme o věcech, informacích nebo lidech poprvé, když je daná 

informace pro posluchače neznámá, př.: I have a sister. (Mám sestru).  
She is a teacher. (Ona je učitelka). 

 ve významu “nějaký, některý“ 
 v množném čísle je informace bez členu: I have two brothers. (Mám dva 

bratry). They are teachers. (Oni jsou učitelé). 
 před vyslovovanou samohláskou čteme: [  ən/ æn ]  an apple, an end 
 příklady: a car (nějaké auto), a house (nějaký dům), a yellow apple 

(nějaké žluté jablko), an orange (pomeranč), a green orange (zelený 
pomeranč), oranges (pomeranče) 

 
Určitý člen   the, the   [  ðə, ði: ]   
  

 v jednotném i množném čísle u počitatelných i nepočitatelných 
podstatných jmen 

 když mluvíme o něčem známém 
 před vyslovovanou samohláskou čteme [  ði: ], the apple, the end 
 ve významu ”ten, ta, to, ti, ty, ta“ 
 příklady: the car (to auto), the yellow apple (to žluté jablko), the orange 

(ten pomeranč), the green oranges (ty zelené pomeranče) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


