
15.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  225/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

offend 
     Sorry, I didn´t mean to offend you. 

urazit (koho) 
     Promiňte, nechtěl jsem vás urazit.     

 [əˈfend] 

soup 
     She doesn´t eat soups. 

polévka 
     Nejí polévky. 

 [suːp] 

aunt 
     My aunt Shelly is coming for the weekend. 

teta 
     Teta Shelly přijede na víkend. 

 [ænt] 

great 
     That´s great news. 

velký, skvělý 
     To je skvělá novinka. 

 [ɡreɪt] 

kilometer 
     How many kilometers have you run? 

kilometr 
     Kolik kilometrů jsi uběhla? 

 [ˈkɪləˌmi:tə̮r,  
   kɪˈlɑmətə̮r] 

pilot 
     I want to be a pilot. 

pilot, pilotní, pilotovat 
     Chci být pilotem. 

 [ˈpaɪlət] 

illegal 
     Such practices are illegal. 

nezákonný 
     Takové praktiky jsou nezákonné. 

 [ɪˈliːɡəl] 

throw-threw-thrown      throw out/away 
     Throw it in the trash. 

hodit                            vyhodit 
     Hoď to do koše. 

 [θroʊ- θruː -   
  θroʊn] 

always 
     Are you always so grumpy? 

vždy, pořád, věčně 
     Jsi vždycky tak protivná? 

 [ˈɑːlweɪz, ˈɔlwiz] 

divide                          division 
     You should divide it into more pieces. 

dělit, rozdělit              rozdělení, divize 
     Měl bys to rozdělit na víc částí. 

 [dɪˈvaɪd] 
 [dɪˈvɪʒən] 

landlord, landlady                    
     Our landlord is very nice. 

pronajímatel(ka), pan(í) domácí 
     Náš pan domácí je moc milý. 

 [ˈlændlɔːrd] 
 [ˈlændˌleɪdi] 

tomorrow 
     See you tomorrow. 

zítra 
     Uvidíme se zítra. 

 [təˈmɔːroʊ] 

enough 
     I have suffered enough! 

dost 
     Už jsem trpěl dost! 

 [ɪˈnʌf] 

private 
     Can we talk in private? 

soukromý 
     Můžeme si promluvit mezi čtyřma očima? 

 [ˈpraɪvət] 

send-sent-sent  
     I haven´t sent it yet. 

poslat 
     Ještě jsem to neposlal. 

 [send-sent-sent] 

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: 
 

Enough is enough. Čeho je moc, toho je příliš. 
I´ve had enough! Už toho mám dost! 

to throw a six hodit šestku (kostky) 

in the soup v pěkné bryndě 

the day after tomorrow pozítří 

to throw a party pořádat večírek 

 
 



16     Nejčastěji používaná slova v angličtině            240/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

health 
     I wish you good health. 

zdraví 
     Přeju ti pevné zdraví.     

 [helθ] 

healthy 
     You must keep healthy diet. 

zdravý 
     Musíš jíst zdravě. 

 [ˈhelθi] 

map 
     Just follow the map. 

mapa, plán 
     Prostě se řiď mapou. 

 [mæp] 

test 
     When is your test? 

zkouška, test, vyzkoušet 
     Kdy máš tu zkoušku? 

 [test] 

wish 
     I wish I could turn back time. 

přát si 
     Kéž bych mohl vrátit čas. 

 [wɪʃ] 

lose-lost-lost              lose weight 
     I am losing you. 

ztratit, prohrát              zhubnout 
     Ztrácím tě. 

 [luːz-lɔst-lɔst] 
 [luːz weɪt] 

art                               arts 
     I am not into art. 

umění                             humanitní vědy 
     Nejsem moc do umění. 

 [ɑːrt] 

café 
     Let´s go to my favorite café. 

kavárna 
     Pojďme do mé oblíbené kavárny. 

 [kæfˈeɪ] 

reserve                      reservation 
     I have to cancel my reservation. 

rezerva, rezervovat        rezervace 
     Musím zrušit svou rezervaci. 

 [rɪˈzərv] 
 [ˌrɛzərˈveɪʃn] 

weight                        weigh 
     Weigh your words, please. 

váha                             vážit 
     Važ svá slova, prosím. 

 [weɪt] 
 [weɪ] 

man                             people, men                 
     Who´s that man? 

člověk, muž                 lidé, muži 
     Co to je za chlapa? 

 [mæn] 
 [ˈpiːpəl ,men] 

put-put-put 
     Put it on the table. 

položit, dát (co kam) 
     Dej to na stůl. 

 [pʊt] 

supper 
     I bought a painting of the Last Supper. 

večeře (pozdní, poslední jídlo dne) 
     Koupil jsem si obraz s poslední večeří Páně. 

 [ˈsʌpər] 

vet                             veterinary 
     This dog needs a vet. 

veterinář 
     Tento pes potřebuje veterináře. 

 [vet] 
 [ˈvɛtə̮rəˌnɛri] 

company 
     Our company has been thriving recently. 

společnost, firma; doprovod-společnost 
     Naší firmě se v poslední době daří. 

 [ˈkʌmpəni] 

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´m not in the mood for company. Nemám náladu na společnost. 
Let´s drink to his health. Připijme mu na zdraví. 

put children to sleep dát děti spát 

She lost 5 kilos. Zhubla 5 kilo. 

put on/put out/put off obléci, přibrat/uhasit/odložit (schůzku) 

best wishes s přáním všeho nejlepšího 
 
 
 



DAYS OF THE WEEK  (dny v týdnu) 
-preposition = on (on Monday….)  
 (předložka = v (v pondělí)) 
 
Mon.       Monday            [ˈmʌndeɪ / ˈmʌndi]         (pondělí) 
Tue(s).    Tuesday            [ˈtuːzdeɪ / ˈtuzdi]             (úterý) 
Wed(s).   Wednesday      [ˈwɛnzdeɪ / ˈwɛnzdɪ]      (středa) 
Thur(s).   Thursday          [ˈθə:rzdeɪ / ˈθə:rzdɪ]       (čtvrtek) 
Fri.           Friday                [ˈfraɪdeɪ / ˈfraɪdɪ]             (pátek) 
Sat.          Saturday           [ˈsætə̮rˌdeɪ / ˈsætə̮rdɪ]   (sobota) 
Sun.         Sunday              [ˈsʌndeɪ / ˈsʌndɪ]             (neděle) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

WHO, WHAT    (kdo, co) 
 
AS A SUBJECT (ve větě jako podmět) 
  in a question  without auxiliary verb ( v otázce bez pomocného slovesa) 
Who came last?                 (Kdo přišel poslední?) 
What happened?              (Co se stalo?) 
--------------------------------------------------------------------------- 
If they are connected WITH A PREPOSITION, then the preposition is usually 
at the end of the sentence. 
(Pokud jsou tato zájmena spojována s předložkou, pak se předložka obvykle 
klade na konec věty.) 
If the preposition goes before “who,” then it changes into “whom.” 
(Pokud je předložka před zájmenem “who,” pak se změní na “whom 
[huːm].”) 
 
To whom did you say it? = Who did you say it to? 
(Komu jsi to řekl?) 
For whom are you waiting?  = Who are you waiting for? 
(Na koho čekáš?) 
For what is it? (less common) = What is it for? 
(Na co to je?)    (méně běžné) 
Whim whom? = Who with? 
(S kým?) 
With what does it go? = What does it go with? 
(S čím to jde?) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSESSIVE CASE   (přivlastňovací pád) 
 
1. ´s (in singular and irregular plural) –applies to people 
         ((v jednotném a nepravidelném množném čísle) – platí pro lidi) 
    ´ (in regular plural with -s) –applies to people 
        ((v pravidelném množném čísle končícím na –s) – platí pro lidi) 
 
at my brother´s house                   (v domě mého bratra) 
James´s sister [dʒeɪmsiz]               (Jamesova sestra) 
That´s John´s.                                   (To je Johnovo.) 
See you at Peter´s. = See you at Peter´s house.     (Uvidíme se u Petra. = u Petra doma) 
my friends´ car (more friends)     (auto mých přátel) 
my friend´s car (one friend)          (auto mého kamaráda) 
children´s room                               (dětský pokoj, pokoj dětí) 
my father-in-law´s car                    (tchánovo auto) 
 
2. –“of” –applies to things and places 
        (of-předložka 2. pádu –koho, čeho; platí pro věci a místa) 
 
What is the name of this place? 
(Jak se jmenuje toto místo? Jaké je jméno tohoto místa ?) 
a roof of a house, a leg of a table, the capital of Norway 
(střecha domu, noha stolu, hlavní město Norska) 
 
Note: today´s meeting, yesterday´s party, two weeks´ holiday (= a two-week holiday)…. 
           Marks and Spencer´s  
(Pozn.: dnešní schůze, včerejší večírek, dvoutýdenní dovolená) 
 
 



 

PAST SIMPLE TENSE (minulý čas prostý) 
   
-talking about particular finished events, situations or actions/activities in the past (yesterday, 
twenty minutes ago, last year, in 2011…..) 
(když mluvíme o konkrétních ukončených událostech, situacích a činnostech v minulosti (včera, 
před dvaceti minutami, loni, v roce 2011)) 
 -one action follows after another (I woke up, went to the bathroom, brushed my teeth and went 
to work). 
(jedna akce následovala za druhou (Probudil jsem se, šel jsem do koupelny, vyčistil jsem si zuby a 
šel jsem do práce.)) 
-auxiliary verb in questions is DID, negative = DID NOT (DIDN´T) 
(pomocné sloveso v otázkách je DID, v záporu používáme DID NOT (DIDN´T)) 
-affirmative declarative sentences must have the main verb in past tense (imperfect). Regular 
verbs form the past tense by adding the ending –ED [d, t, id, əd] (played, worked) 
(v kladných oznamovacích větách používáme sloveso v minulém čase (imperfektu). U pravidelných 
sloves vytvoříme minulý čas přidáním koncovky –ED (hrál, pracoval) 
-irregular verbs have irregular form of the past tense (imperfect) and it needs to be learnt by 
heart (infinitive – be, imperfect – was, were)    
(nepravidelná slovesa mají nepravidelný tvar imperfekta a je potřeba se ho naučit zpaměti 
(infinitive = být, imperfektum =  byl, byli))   
 
+    I liked the fish.  [laɪkt]                                                         (Ta ryba mi chutnala.) 
      She played tennis yesterday.  [pleɪd]                               (Včera hrála tenis.) 
      He worked very hard last night. [wə:rkt]                         (Včera v noci těžce pracoval.) 
      You wanted to be with him. [ˈwɑntəd,  ˈwɑːntɪ̬d]         (Ty jsi s ním chtěla být.) 
 
?    Did you like the fish?                                                           (Chutnala ti ta ryba?) 
      Did she play tennis yesterday?                                          (Hrála  včera tenis?) 
      Did he work very hard last night?                                     (Pracoval včera v noci těžce?) 
      Did you want to be with him? Who did you want to be with? With whom did you want to be? 
      (Chtěla jsi s ním být?                 S kým jsi chtěla být?                  S kým jsi chtěla být?) 
 
-    I didn´t like the fish.                                                               (Ta ryba mi nechutnala.) 
     She didn´t play tennis yesterday.                                         (Včera nehrála tenis.) 
     He didn´t work very hard last night.                                   (Včera v noci těžce nepracoval.) 
     You didn´t want to be with him.                                          (Ty jsi s ním nechtěla být.) 
 
 
SHORT ANSWERS (krátké odpovědi) 
Did you drink it?         Yes, I did. No I didn´t.                  (Vypil jsi to? Ano vypil. Ne, nevypil.) 
Did she go there?       Yes, she did. No, she didn´t.      (Šla tam? Ano, šla. Ne, nešla.) 
     
 

 
 
 


