
17.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  255/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

cream 
     Can I have a coffee without cream, please? 

smetana, krém 
     Mohu dostat kávu bez smetany, prosím?     

 [kriːm] 

magazine 
     I don´t read magazines. 

časopis 
     Časopisy nečtu. 

 [ˌmæɡəˈziːn] 

promise 
     I promise I will help you. 

slib, slíbit 
     Slibuju, že ti pomůžu. 

 [ˈprɑːmɪs] 

assemble                      mount 
     It should be assembled in your factory. 

montovat, shromáždit se          montovat 
    Mělo by to být smontováno ve vaší továrně. 

 [ əˈsembl] 
 [ maʊnt] 

assembly 
     He works on an assembly line. 

montáž, shromáždění 
     Pracuje na montážní lince. 

 [əˈsembli] 

change 
     I need to change my life. 

změna, vyměnit, drobné, přestupovat 
     Potřebuji změnit život. 

 [tʃeɪndʒ] 

take-took-taken 
     We have to take a tram. 

vzít, trvat 
     Musíme jet tramvají. 

 [teɪk- tʊk- ˈteɪkn] 

rent 
     I would like to rent a bike. 

nájem, nájemné, pronajmout (si) 
     Rád bych si pronajal kolo. 

 [rent ] 

war 
     They have been at war for a long time. 

válka 
     Válčí už dlouho. 

 [wɔːr] 

liter 
     I drink two liters of water a day. 

litr 
     Denně piju dva litry vody. 

 [ˈli:tər] 

under, underneath 
     It´s not for anyone under 18. 

pod 
     Není to pro nikoho pod 18. 

 [ˈʌndər] 

 [ˌʌndərˈniθ] 

year 
     It took me a year. 

rok 
     Trvalo mi to rok. 

 [jɪ:r] 

homework 
     Have you finished your homework? 

domácí úkol 
     Už jsi si dodělal ten úkol? 

 [ˈhoʊmwə:rk] 

insurance 
     They contribute to my pension insurance. 

pojištění 
     Přispívají mi na penzijní pojištění. 

 [ɪnˈʃʊrəns] 

rich 
     I wish I were rich. 

bohatý 
     Kéž bych byl bohatý. 

 [rɪtʃ] 

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: 
 

keep the promise dodržet slib 
the Second World War, WWII 2. sv. válka 

Keep the change. Nechte si drobné. 

natural riches přírodní bohatství 

take a picture fotit 

  

 
 



18     Nejčastěji používaná slova v angličtině            270/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

cry 
     Stop crying! 

křičet, plakat, křik 
     Přestaň brečet!    

 [kraɪ] 

heavy 
     You mustn´t carry heavy things. 

těžký (hmotnost) 
     Nesmíš nosit těžké věci. 

 [ˈhevi] 

when 
     When is the meeting? 

kdy, když, až 
     Kdy je ta porada? 

 [wen] 

bag 
     Pass me the bag. 

taška, pytel 
     Podej mi tu tašku. 

 [bæɡ] 

enjoy                           
     Enjoy your meal.  

bavit, těšit se (něčemu)               
     Ať ti chutná.  

 [ɪnˈdʒɔɪ] 

 

knee 
     My knee hurts. 

koleno 
     Bolí mě koleno. 

 [niː] 

provide                      provider 
     We don´t provide these services. 

poskytnout               poskytovatel 
     Tyto služby neposkytujeme. 

 [prəˈvaɪd] 

 [prəˈvaɪdər] 

sit-sat-sat 
     Sit down, please. 

sedět, sednout si 
     Posaďte se, prosím. 

 [sɪt-sæt-sæt] 

tired; tiring 
     I have been tired recently. His lectures are 
tiring. 

unavený; únavný 
     V poslední době jsem unavený. Jeho 
přednášky jsou únavné. 

 [ˈtaɪərd] 

 [ˈtaɪrɪŋ] 

yesterday 
     I didn´t see him yesterday. 

včera 
     Včera jsem ho neviděl. 

 [ˈyɛstərˌdeɪ /   
  ˈyɛstərdi] 

dessert 
     That´s my favorite dessert! 

dezert 
     To je můj oblíbený moučník! 

 [dɪˈzə:rt] 

humble, modest 
     In my humble opinion,….. (IMHO) 

skromný, pokorný 
     Podle mého skromného názoru…... 

 [ˈhʌmbl] 
 [ˈmɑːdɪst] 

in 
     See you in a minute! 

v, ve, časově za 
     Uvidíme se za minutku! 

 [ɪn] 

need 
     I don´t need it. 

potřebovat, potřeba 
     Nepotřebuji to. 

 [niːd] 

regular/irregular 
     Our sessions are irregular. 

pravidelný/nepravidelný 
     Naše setkání bývají nepravidelná. 

 [ˈrɛɡjələr] 

 [ɪˈrɛɡjələr] 
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: 
 

There´s no need to call a doctor. Není potřeba volat lékaře. 

Call me when you get there. Zavolej mi, až tam dorazíš. 
in need v nouzi, strádající 

heavy smoker, h. drinker, h. traffic, h. rain těžký kuřák, opilec, hustá doprava, hustý déšť 

eat humble pie sypat si popel na hlavu 

  
 
 
 



IRREGULAR VERBS  
(nepravidelná slovesa) 
 
-regulars verbs – ending –ED in past simple and past participle 
(pravidelná slovesa mají v minulém čase a v příčestí minulém koncovku –ed) 
-irregular verbs have to be learnt by heart 
(nepravidelná slovesa se musíme učit zpaměti)  
 

 
 

infinitive 
(infinitiv) 

 past simple 
(preterit) 
(minulý prostý 
neboli 
préteritum) 

 past 
participle 
(příčestí minulé) 

  

-imperative 
-after „will“ 
(future) 
-a lot of 
questions and 
negatives 
-present 
simple etc. 

(-rozkaz 
-po “will” 
(budoucí č.) 
-v mnohých 
otázkách a 
záporech 
-přítomný 
prostý čas) 

-past simple  
tense 
(minulý čas 
prostý) 

 -passive 
-perfect 
tenses  
-adjectives 
(trpný rod 
-časy spojené s 
perfektem 
-některá 
přídavná jména) 

  

go [ɡoʊ]- went [went]- gone [ɡɑ:n] jít, jet 

have [hæv]- had [hæd]- had [hæd] mít, dát si 

drink [drɪŋk]- drank [dræŋk]- drunk [drʌŋk] pít 

sleep [sli:p]- slept [slept]- slept [slept] spát 

come [kʌm]- came [keɪm]- come [kʌm] přijít 

do [du:]- did [dɪd]- done [dʌn] dělat 

read [ri:d]- read [red]- read [red] číst 

know [noʊ]- knew [nuː]- known [noʊn] vědět, znát 

speak [spiːk]- spoke [spoʊk]- spoken [ˈspoʊkən] mluvit 

see [si:]- saw [sɑː]- seen [siːn] vidět 

take [teɪk]- took [tʊk]- taken [teɪkn] vzít, trvat 

meet [mi:t]- met [met]- met [met] potkat 

send [sɛnd]- sent [sɛnt]- sent [sɛnt] poslat 

buy [baɪ]- bought [bɑːt]- bought [bɑːt] koupit 

pay [peɪ]- paid [peɪd]- paid [peɪd] platit 

leave [liːv]- left [left]- left [left] odejít, nechat 

make [meɪk]- made [meɪd]- made [meɪd] vyrobit 

get [ɡet]- got [ɡɑːt]- got (gotten) [ɡɑːt, 
ˈɡɑːtə̬n] 

dostat, 
sehnat 

say [seɪ]- said [sed]- said [sed] říci (co) 

tell [tel]- told [toʊld]- told [toʊld] říci (komu) 

have to [ˈhæftu]- had to [hædtu]- had to [hædtu] muset 

let [let]- let [let]- let [let] nechat, dovolit 

 



 

 

 

 

PASSIVE  (trpný rod)   [ˈpæsɪv] 
 
=the verb “to be” + past participle (the form of a verb used in passive, perfect tenses 
and as adjectives) 
(skládá se ze slovesa “být” a příčestí minulého (=“3. sloupec” -tvar slovesa, používaný v 
trpném rodě, časech spojených s perfektem a někdy znamenající přídavné jméno) 
-we use passive when we don´t want to mention a person (an agent) who does 
something or when he/she is not important in a sentence 
(trpný rod používáme, když nechceme zmiňovat činitele děje, osobu, která akci provádí, 
nebo když daná osoba není ve větě důležitá) 
-if we want to mention the agent, then we use the preposition “by” 
(pokud činitele chceme zmínit, používáme předložku “by”) 
 
It was paid yesterday.                           (Bylo to zaplaceno včera.) 
It was paid by his parents.                    (Bylo to zaplaceno jeho rodiči.)                     
He was given a present.                        (On byl dán úkol.=Dostal úkol.) 
It is translated to many languages.     (Je to přeloženo do mnoha jazyků.) 
It should be written in the e-mail.      (Mělo by to být napsáno v tom mailu.) 

 

 

 
 

ONE NEGATIVE (jeden zápor) 
 
-be aware that there is only one negative in an English sentence 
(mějte na paměti, že v angličtině je ve větě pouze jeden zápor) 
 
I never drink coffee. (Nikdy nepiju kávu.) 
I have no time.          (Nemám čas.) 
 
But: (ale:) 
Short negative answers and generally answers with “no” have two negatives:  
(krátké záporné odpovědi a obecně odpovědi s „NE“ mají dva zápory) 
             No, I can´t.    (Ne, nemůžu.)                                No, they don´t.   (Ne,….)   
             No, she didn´t like it.  (Ne, nelíbilo se jí to.)     No, Tom wasn´t there. (Ne, Tom tam nebyl.) 
 
And phrases with ain´t (very colloquial, slang English = isn´t, aren´t, am not, haven´t, hasn´t) can 
have two negatives but it is grammatically incorrect : There ain´t nobody. 
(A fráze s “ain´t (velmi hovorový, slangový výraz, který znamená “isn´t, aren´t, am not, haven´t, 
hasn´t”) mají někdy dva zápory, nicméně to je gramaticky nesprávně: Nikdo tam není.) 
 



CAN + SENSES (moci + smyslové vnímání)  [sɛnsiz] 
   
-modal verb CAN is very common with verbs that describe or express our senses: hear, smell, 
taste, feel, see… 
(způsobové sloveso CAN (moci, umět) se velmi často používá se slovesy, která popisují nebo 
vyjadřují naše smysly: slyšet, cítit (nosem), chutnat, cítit (tělem), vidět…) 
-you can choose either CAN or DO to form a question or negative 
(když tvoříte otázky nebo zápory, můžete si vybrat, jestli použít CAN nebo pomocné sloveso DO, 
DOES) 
-it is also used in affirmative declarative sentences 
(CAN lze použít i v kladných oznamovacích větách) 
 
I can see you. / I see you.                           (Vidím tě.) 
I can´t hear you. / I don´t hear you.         (Neslyším tě.) 
Can you feel that? / Do you feel that?     (Cítíš to?)   
 

 

 

 
 

 

 

INDIRECT QUESTIONS = ind.q. (nepřímé otázky)   [ˌɪndəˈrɛkt / ˌɪndaɪˈrɛkt] 
When a question is preceded by another question, the word order remains as if it 
was a declarative sentence: 
(pokud otázce předchází ještě druhá otázka, pak je pořádek slov v druhé větě 
stejný, jako kdyby se jednalo o větu oznamovací) 
 
ind.q.: Excuse me, could you tell me where the supermarket is? 
(Promiňte, mohl byste mi říci, kde je supermarket?) 
x (Direct question: Where is the supermarket?) 
   (Přímá otázka: Kde je supermarket?) 
 
ind.q.: Do you know where she was?               (Víš, kde byla?) 
x (Direct question: Where was she?                (Přímá otázka: Kde byla?) 
 
ind.q.: Can you tell me what time it is?           (Můžeš mi říct, kolik je hodin?) 
x (Direct question: What time is it?)                 (Přímá otázka: Kolik je hodin?) 
 
ind.q.: Can you tell me what you said?            (Můžeš mi říct, co jsi říkal?) 
x (Direct question: What did you say?)             (Přímá otázka: Co jsi říkal?) 
 
The same rule is in sentences like:                    (Stejné pravidlo platí ve větách jako: )      
I don´t know where it was.                                 (Nevím, kde to bylo.) 
x (Direct question: Where was it?)                    (Přímá otázka: Kde to bylo?) 
Ask him if he was there.                                      (Zeptej se ho, jestli tam byl.) 
x (Direct question: Was he there?)                    (Přímá otázka: Byl tam?) 

 



 

 

 

 

 

MONTHS (měsíce)    [mʌnθs] 
seasons of the year: spring        [sprɪŋ]     (roční období: jaro) 
                                     summer    [ˈsʌmər]     (léto) 
                                     autumn (= fall in the US)     (podzim) 
                                         [ˈɔ:tə̮m]      [fɔ:l] 
                                     winter        [ˈwɪntər]    (zima) 
preposition with months and seasons = in 
(spojka u měsíců a ročních období = v) 
 
1  Jan. - January          [ˈdʒænjuˌɛri]             (leden) 
2  Feb. - February       [ˈfɛbruˌɛri]                  (únor) 
3  Mar. - March           [mɑːrtʃ]                       (březen) 
4  Apr. - April               [ˈeɪprəl]                      (duben) 
5             May                [meɪ]                          (květen) 
6  Jun. - June               [dʒu:n]                         (červen) 
7  Jul. - July                  [dʒʊˈlaɪ]                      (červenec) 
8 Aug. - August           [ɔˈɡʌst]                        (srpen) 
9  Sep. - September   [sɛpˈtɛmbər]               (září) 
10 Oct. - October       [ɑkˈtoʊbər]                 (říjen) 
11 Nov. - November  [noʊˈvɛmbər]             (listopad) 
12 Dec.  - December  [dɪˈsɛmbər]                 (prosinec) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


