
LESSON 7, 1000 WORDS, English with Eva    

1 fine [faɪn] fajn, dobrý, pokuta 

 I am fine today.   Dnes se mám fajn. 

2 bathroom, toilet, WC, 
restroom, lavatory 

[ˈbæθru:m, ˈtɔɪlət, 
ˌdʌblju: ˈsi:, 
ˈrestruːm, ˈlævəˌtɔri] 

koupelna (US- toaleta), 
toaleta 

 Excuse me. Where is 
the bathroom, please? 

  Promiňte. Kde je tu WC? 

3 hard [hɑːrd] těžký, náročný 

 She has a hard test 
tomorrow. 

  Zítra má těžký test. 

4 single [ˈsɪŋɡl] jednoduchý, jednolůžkový, 
svobodný (nesezdaný) 

 Are you single?   Jste svobodný? 

5 double [ˈdʌbl] dvojitý, dvoulůžkový 

 One double room, 
please. 

  Jeden dvoulůžkový pokoj, 
prosím. 

6 cancel [ˈkænsl] zrušit, stornovat 

 I must cancel the 
reservation. 

  Musím zrušit tu rezervaci. 

7 send [sɛnd] poslat 

 Please, send it to me 
by e-mail. 

  Pošli mi to mailem, prosím. 

8 by  [baɪ] předložka 7.pádu-kým, 
čím; místně - u, časově - 
do 

 I always travel by car.   Vždycky cestuji autem. 

9 big [bɪɡ] velký 

 Your house isn´t very 
big. 

  Tvůj dům není moc velký. 

10 small [smɑːl] malý 

 My car is too small.   Moje auto je příliš malé. 

11 too [tu: ] také - na konci věty; příliš  

 I am happy for you 
too. 

  Jsem taky za tebe ráda. 

12 breakfast, have 
breakfast 

[ˈbrɛkfəst] snídaně, snídat 

 What time is the 
breakfast? 

  V kolik hodin je snídaně? 



13 lunch, have lunch [lʌntʃ] oběd, obědvat 

 I don´t want to have 
lunch. 

  Nechci obědvat. 

14 dinner, have dinner [ˈdɪnər] večeře, večeřet 

 They usually have 
dinner at home. 

  Většinou večeří doma. 

15 snack [snæk] svačina 

 Do you want a snack?   Chceš svačinu? 

16 buy [baɪ] koupit 

 Can you buy the ticket, 
please? 

  Můžeš koupit ten lístek, 
prosím? 

17 pay [peɪ] platit, plat 

 Can I pay now?   Můžu teď zaplatit? 

18 yesterday [ˈyɛstərˌdeɪ/ˈyɛstərd
i] 

včera 

 I was with him 
yesterday. 

  Včera jsem byla s ním. 

19 last/ past [læst/pæst] minulý, poslední/minulý, 
po (u hodin) 

 Tom wasn´t at school 
last week. 

  Tom nebyl ve škole minulý 
týden. 

20 ago, two hours ago [əˈɡoʊ, tuː aʊrz 
əˈɡoʊ] 

před (v minulém čase, za 
údajem), před 2 hodinami 

 She was here two 
hours ago. 

  Byla tady před dvěma 
hodinami. 

21 leave [liːv] nechat, odejít, opustit 

 I am leaving now.   Já teď odcházím. 

22 reception, US- front 
desk 

[rɪˈsɛpʃn, frʌnt dɛsk] recepce (v hotelu) 

 See you at the front 
desk. 

  Uvidíme se u recepce. 

23 make [meɪk] dělat - vyrábět, zvládnout 

 Can you make a cake?   Umíš udělat dort? 

24 bad [bæd] špatný, zlý, zlobivý 

 It is bad information.   To jsou špatné informace. 
25 soccer [ˈsɑkər] fotbal 

 Do you play soccer?   Hraješ fotbal? 

26 problem [ˈprɑbləm] problém 

 Do you have a 
problem? 

  Máš problém? 



27 get [ɡɛt] dostat, sehnat, chápat 

 I don´t get it.   Já to nechápu. 

28 reservation [ˌrɛzərˈveɪʃn] rezervace 

 His reservation isn´t 
OK. 

  Jeho rezervace není v 
pořádku. 

29 recommend [ˌrɛkəˈmɛnd] doporučit 

 Can you recommend 
me a good 
restaurant? 

  Můžete mi doporučit 
nějakou dobrou 
restauraci? 

30 hotel [hoʊˈtɛl] hotel 

 Where is the Hilton 
hotel? 

  Kde je hotel Hilton? 

31 restaurant [ˈrɛstəˌrɑnt / 
ˈrɛstrɑnt /ˈrɛstərənt] 

restaurace 

 The restaurant was 
very nice. 

  Ta restaurace byla moc 
hezká. 

32 extra bed [ˈɛkstrə bɛd] přistýlka 

 Can I book an extra 
bed for my son? 

  Mohla bych si 
zarezervovat přistýlku pro 
mého syna? 

33 suite [swiːt] apartmán 

 The suite is fine for us.   Tento apartmán je pro nás 
dobrý. 

34 check in [tʃek ɪn] přihlásit se (v hotelu), 
odbavit se (na letišti) 

 I must check in till 5 
pm. 

  Musím se přihlásit do 
17:00. 

35 check out [tʃek aʊt] odhlásit se (v hotelu) 

 Please, check out until 
10 am. 

  Prosím, odhlaste se do 10 
hodin ráno. 

36 till /until [tɪl/ ʌnˈtɪl] do (časově) / do, dokud ne 

 Don´t leave until I 
come here. 

  Neodcházej, dokud 
nepřijdu. 

37 before [bɪˈfɔ:r] před (časově) 

 You cannot drink it 
before dinner. 

  Nemůžeš to pít před 
večeří. 

38 after [ˈæftər] po (časově) 

 Let´s do it after school.   Udělejme to po škole. 

39 key, keycard, key 
card, card key 

[ki:, ˈkiː.kɑːrd] magnetická karta k 
otevírání dveří 



 I don´t have my 
keycard. 

  Nemám svoji kartu ke 
dveřím. 

40 fill in (a form) [fɪl ɪn ə fɔːrm] vyplnit (formulář) 

 Please, fill in the form.   Prosím, vyplňte formulář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 
foot [fʊt]                    feet  [fi:t] 
(chodidlo, stopa - 30,5 cm)        (stopy) 
tooth [tuːθ]                teeth  [tiːθ] 
(zub)                           (zuby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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?) 
  


