
13.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  195/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

fact; in fact 
     In fact, I wasn´t even there. 

fakt, skutečnost; ve skutečnosti 
     Ve skutečnosti jsem tam ani nebyl.     

 [fækt] 

size 
     What is your size, madam? 

velikost, rozměr 
     Jakou máte velikost, madam? 

 [saɪz] 

unfinished 
     We have some unfinished business together. 

nedokončený 
     Máme spolu nějaké nevyřízené věci. 

 [ ʌnˈfɪnɪʃt] 

jump 
     He jumped over the hurdle. 

skočit, skákat 
     Přeskočil přes překážku. 

 [dʒʌmp] 

potato, pl.-potatoes 
     Peel the potatoes, please. 

brambor 
     Oloupej ty brambory. 

 [pəˈteɪto̬ʊ] 

investigate 
     It should be investigated. 

pátrat, vyšetřovat 
     Mělo by se to prošetřit. 

 [ɪnˈvestəˌɡeɪt] 

investigation 
     The investigation is over. 

pátrání, vyšetřování 
     Vyšetřování skončilo. 

 [ɪnˌvestəˈɡeɪʃn] 

cut-cut-cut 
     He cut his finger. 

řezat, krájet, řezná rána 
     Řízl se do prstu. 

 [kʌt] 

shadow 
      Kids are afraid of their own shadow. 

stín (odraz, tvar) 
      Děti se bojí se vlastního stínu. 

[ˈʃædoʊ] 

use; user 
     May I use your car? 

použít, užití;  uživatel 
     Můžu (smím) použít vaše auto? 

 [juːz] 

local                    
     Can you recommend me any local food? 

místní 
     Můžete mi doporučit nějaké místní jídlo? 

 [ˈloʊkl] 

part; partly, partially 
     It´s only a part-time job. 

část, díl, součástka;  částečně 
     Je to jen práce na částečný úvazek. 

 [pɑːrt] 
 [ˈpɑrʃəli] 

industry; industrial 
     They are expanding the industrial zone. 

průmysl, odvětví;  průmyslový 
     Rozšiřují průmyslovou zónu. 

 [ˈɪndəstri] 
 [ɪnˈdʌstriəl] 

mechanic 
     Do you know any good mechanic? 

opravář, mechanik 
     Znáš nějakého dobrého mechanika? 

 [ məˈkænɪk] 

with  
     Come with me, please. 

s, se 
     Pojď se mnou, prosím. 

 [ wɪð] 

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: 
 

It doesn´t play a part in the process. To v tom procesu nehraje žádnou roli. 

spare parts náhradní díly 

In fact, he made it. Ve skutečnosti to vyrobil on. 
He can´t cut it. Nemá na to. 

It cuts both ways. Má to dvě strany. (pro a proti) 

You made me jump. =You scared me. Vylekal jsi mě. Vyděsil jsi mě. 

 
 



14.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  210/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

carry; carrier 
     You mustn´t carry heavy things! 

nosit, nést; přepravce, nosič 
     Nesmíš nosit těžké věci.     

 [ˈkeri] 
 [ˈkæriər] 

only; the only 
     I am an only child. 

jenom, pouze;  jediný 
     Jsem jedináček. 

 [ˈoʊnli] 

tall 
     How tall are you? 

vysoký 
     Jak jsi vysoký? 

 [ tɑːl, tɔ:l ] 

excellent 
     You´ve done an excellent job. 

vynikající, výborný 
     Odvedl jsi skvělou práci. 

 [ˈeksələnt] 

mess 
     What a mess! 

nepořádek 
     To je ale binec! 

 [mes] 

stretch 
     You have to do stretching. 

protáhnout se 
     Musíš strečovat. 

 [stretʃ] 

visit 
     Our visit to London was very nice. 

navštívit, návštěva (čeho) 
     Naše návštěva Londýna byla moc hezká. 

 [ˈvɪzɪt] 

visitor 
     Will we have a visitor today? 

návštěva (návštěvník) 
     Máme dnes nějakou návštěvu? 

 [ˈvɪzətə̮r] 

contrast 
     That´s in contrast to what I meant. 

kontrast, kontrastovat 
     To je opak toho, co jsem měl na mysli. 

[ˈkɑntræst] 

pen 
     Can you pass me the pen? 

pero 
     Můžeš mi podat to pero? 

 [pen] 

butter                    
     I don´t like butter. 

máslo 
     Nemám ráda máslo. 

 [ˈbʌtə̮r] 

approve; approval 
     He did it with the approval of all. 

schválit; schválení 
     Udělal to se souhlasem všech. 

 [əˈpruːv] 
 [əˈpruːvl] 

delay 
     The plane will be delayed. 

zpoždění, zpozdit se, odložit 
     Letadlo bude mít zpoždění. 

 [dɪˈleɪ] 

idea 
     That´s a good idea! 

nápad, myšlenka 
     To je dobrý nápad! 

 [aɪˈdiə] 

through 
     Go through the park. 

skrz, přes, prostřednictvím          
     Jdi přes park. 

 [θruː] 
 

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: 
 
I will go through it. Projdu si to. 

You are a mess! Ty jsi úplně vyřízenej! 

You are the only one who could help me. Ty jsi jediný, kdo by mi mohl pomoci. 

stretch of forest pás lesa 
I have no idea. Nemám tušení. 

I will put you through. Přepojím vás (na telefonu). 
 
 
 
 



IRREGULAR PLURAL - NEPRAVIDELNÉ MNOŽNÉ ČÍSLO 
     
 
singular                      plural                   
 
child [tʃaɪld]              children [ˈtʃɪldrən]               
(dítě)                          (děti)                   
man [mæn]               men [mɛn]                     
(muž)                          (muži)                 
man [mæn]               people [ˈpi:pl]                
(člověk)                      (lidé)                   
woman [ˈwʊmən]     women [ˈwɪmən]                
(žena)                         (ženy)                   
mouse [maʊs]           mice [maɪs] 
(myš)                           (myši) 
louse [laʊs]                lice [laɪs] 
(veš)                            (vši) 
sheep [ʃi:p]                sheep [ʃi:p] 
(ovce)                         (ovce) 
fish [fɪʃ]                       fish[fɪʃ], fishes (kinds) 
(ryba)                          (ryby)    (jednotlivé druhy ryb) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSSESSIVE PRONOUNS STANDING ALONE  
(samostatně stojící přivlastňovací zájmena) 
-not followed by a noun or an adjective with a noun 
(po nich nenásleduje podstatné jméno, nebo příd.+ pod.jm.) 
  
I             mine [maɪn] (můj)            we    ours [ˈaʊərz, ɑrz] (náš)                                          
you        yours [yɔrz] (tvůj)             you   yours [yɔrz] (váš) 
he          his [hɪz] (jeho)                   they  theirs [ðɛrz] (jejich)     
she        hers [hə:rz] (její) 
it            its [ɪts] (jeho, její-pro věci, zvířata) 
 
Whose is it?   Is it yours?                No, that´s hers. 
(Čí to je? To je vaše?)                      (Ne, to je její.) 
It´s not mine! It must be his! 
(To není moje! To musí být jeho!) 
 
Note: compare with possessive pronouns 
(Pozn.: porovnejte s přivl. zájmeny) 
possessive                                        possessive standing alone 
(přivlastňovací)                               (přivlastňovací samostatná) 
It is my house.                                It is mine. 
(To je můj dům.)                            (To je moje.) 
Is it your car?                                  Is it yours? 
(To je tvoje auto?)                         (To je tvoje?) 
It was her problem.                       It was hers. 
(To byl její problém.)                     (To bylo její.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PAST TENSE OF THE VERB “TO BE” (minulý čas slovesa “být”) 
     
am, is   was   [ wəz,  wʌz], negative:  wasn´t [ˈwʌznt] 
are        were [ wər]                              weren´t [ wərnt, ˈwərənt] 
 
sg.                      question         negative 
(jednotné číslo) (otázka)        (zápor) 
I was                  was I?              I wasn´t (I was not) 
(byl jsem)         (byl jsem?)      (nebyl jsem) 
you were          were you?      you weren´t (you were not) 
(byl jsi)              (byl jsi?)          (nebyl jsi) 
it was                 was it?            it wasn´t (I was not) 
(to bylo)            (bylo to?)        (to nebylo) 
he was               was he?          he wasn´t (I was not) 
(on byl)              (byl?)               (nebyl) 
she was             was she?        she wasn´t (I was not) 
(ona byla)          (byla?)            (nebyla) 
 
pl. (množné číslo, plurál) 
we were           were we?        we weren´t (you were not) 
(my jsme byli) (byli jsme?)     (nebyli jsme)  
you were          were you?      you weren´t (you were not) 
(vy jste byli)     (byli jste?)       (nebyli jste) 
they were        were they?     they weren´t (you were not) 
(oni byli, ony byly)  (byli?, byly?)  (nebyli, nebyly) 
 
SHORT ANSWERS (krátké odpovědi) 
Were you there?  Yes, I was.                 (Byl jsi tam? Ano, byl.) 
                                 No, I wasn´t.           (Ne, nebyl.) 
I was happy.          Yes, you were.        (Byl jsem šťastný. Ano, byl jsi…) 
                                 No, you weren´t.   (Ne, nebyl jsi…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAST CONTINOUS / PROGRESSIVE  TENSE (minulý čas průběhový) 
   
-talking about a particular time in the past, at that time you were in the middle of the action 
(at 5 o´clock yesterday, during lunch on Sunday…..) 
 (když mluvíme o konkrétním čase v minulosti, v tom čase jste byli uprostřed dělání něčeho, 
např.: včera v pět, během nedělního oběda) 
-describing atmosphere in a story (the sun was shining, the birds were singing…) 
 (když popisujeme atmosféru, počasí apod.; slunce svítilo, ptáci zpívali…..) 
-something happened while something else was happening 
(I saw him when I was walking my dog.) 
 (něco se stalo, když něco jiného probíhalo: Viděl jsem ho, když jsem venčil psa.) 
-more actions happening at the same time (I opened the door and my mom was cooking 
something, brother was watching TV and father was sleeping.)       
(více akcí probíhá souběžně – Otevřel jsem dveře a máma zrovna něco vařila, brácha se díval 
na televizi a otec spal.)              
 
     subject   was/were    +-ing        
    podmět    was/were   +sloveso v –ingovém tvaru 
+ I               was             playing                     tennis at 5 yesterday. 
  (Já              byl             hrající                       tenis včera v pět.) 
+ They       were           driving                      too fast. 
   (Oni          byli             řídící                         příliš rychle.) 
 
?           What were you doing yesterday at 5? 
             (Co     byl jsi        dělající včera v pět?) 
-            She wasn´t sleeping when I entered the room. 
             (Ona nebyla spící,        když já vstoupil do pokoje.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODAL VERBS – presence and future  (modální slovesa pro přítomnost a budoucnost) 
 
-they are always followed by an infinitive without “to” (po nich vždy následuje infinitiv bez 
“to”) 
-question is created by swopping the subject and the verb (otázka se tvoří přehozením 
podmětu a přísudku) 
-in negative we add “not” (v záporu přidáme NOT) 
  
positive, question                                            negative 
SHOULD  [ʃəd, ʃʊd]                                          SHOULDN´T (= should not) [ʃʊdnt] 
(měl bych)                                                          (neměl bych) 
Should I stay or should I go?                          You shouldn´t drink it. 
(Měl bych zůstat nebo mám jít?)                   (Neměl bys to pít.) 
 
COULD  [kəd, kʊd]                                          COULDN´T (= could not) [kʊdnt] 
(mohl bych)                                                      (nemohl bych) 
Could you help him, please?                         Oh, I couldn´t do that. 
(Mohl bys mu pomoci, prosím?)                    (Ó, to bych nemohla udělat.) 
 
WOULD, abbreviated to ´D  [wəd, wʊd]    WOULDN´T (= would not) [wʊdnt] 
(bych, v angličtině zkráceně ´d )                                      (bych ne) 
What would you do? I´d like to go (= I would like to go.).              I wouldn´t do that. 
(Co bys dělal?)            (Rád bych šel.)                                                  (To bych nedělal.) 
            
SHALL – (similar to WILL or “be obliged to”)                  SHAN´T (= shall not) [ʃænt] 
může mít podobný význam jako WILL             
(budoucí čas), popř. znamenat povinnost  
něco udělat  
Shall we go?   You shall pay the penalty. 
(Půjdeme?)    (Jste povinen zaplatit pokutu.)   
                            
SHALL I ? (do you want me to…?)        [ʃəl, ʃæl] 
 mám? - ve smyslu: “ chcete, abych…?” 
Shall I open the window for you?  (= Do you want me to open the window for you?)  
(Mám vám otevřít okno?)                (Chcete, abych pro vás otevřel okno?) 
  


