
 
19     Nejčastěji používaná slova v angličtině            285/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 
answer; answer back 
     You don´t have to answer now. 

odpovědět, odpověď;  odmlouvat 
     Nemusíš odpovídat hned.    

 [ˈænsər] 
 [ˈænsər bæk] 

pupil 
     All pupils were sick. 

žák 
     Všem žákům bylo zle. 

 [ˈpjuːpəl] 

deliver;  delivery 
     They changed the delivery date. 

doručit, porodit; dodávka, doručení 
     Změnili dodací lhůtu. 

 [dɪˈlɪvər] 
 [dɪˈlɪvəri] 

mushroom 
     I love picking mushrooms. 

houba 
     Strašně ráda sbírám houby. 

 [ˈmʌʃruːm] 

pretty                      
     She is a pretty woman. It´s pretty expensive. 

hezký, docela 
     Je to hezká žena. Je to docela drahé. 

 [ˈprɪti̬] 

what 
     What is that? What was it like? 

co, jaký 
     Co to je? Jaké to bylo? 

 [wɑːt /wʌt / wət] 

see-saw-seen 
     I cannot see anything. I see. 

vidět, chápat, navštívit 
     Nic nevidím. Chápu. 

 [siː- sɑː- siːn] 

office 
     His office hours don´t suit me. 

kancelář, úřad 
     Jeho ordinační doba mi nevyhovuje.  

 [ˈɑːfɪs] 

proceed;  proceedings 
    Let´s proceed to the next point. 

pokračovat, postoupit;  soudní řízení 
     Přistupme k dalšímu bodu. 

[proʊˈsiːd/prəˈsi:d ] 

[proʊˈsiːdɪŋz ] 

fresh 
     I need some fresh air. 

čerstvý, svěží 
     Potřebuji čerstvý vzduch. 

 [freʃ] 

agree 
     We have agreed on it. 

souhlasit, dohodnout se 
     Dohodli jsme se na tom. 

 [əˈɡriː] 

agreement 
     They signed the agreement. 

dohoda, souhlas 
     Podepsali tu smlouvu. 

 [əˈɡriːmənt] 

nature 
     The nature of the act is inexcusable. 

příroda, přirozenost, povaha 
     Povaha toho činu je neomluvitelná. 

 [ˈneɪtʃər] 

wood;  wood(s); wooden 
     My table is made of wood. 

dřevo, dřevěný; les; dřevěný 
     Můj stůl je vyrobený ze dřeva. 

 [wʊd] 
 [ˈwʊdən] 

short;  shorts 
     The days are shorter now. 

krátký, malý (vzrůst) ;  kraťasy 
     Dny jsou teď kratší. 

 [ʃɔːrt, ʃɔːrts] 

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: 
 

answer the door, answer the phone otevřít dveře (někdo klepe), zvednout zvonící telefon 

in short ve zkratce, zkrátka 
What a beautiful day! To je ale krásný den! 

What about dinner? Co takhle večeře? 

Touch wood…/ Knock on wood… Musím zaklepat na dřevo… 

fresh water sladká (pitná) voda 
 
 



 
 

20.     Nejčastěji používaná slova v angličtině  300/3000 
 
Slovní zásoba   (15 slov): 
 

goods 
     All goods are in stock. 

zboží 
     Všechno zboží je skladem.     

 [ɡʊdz] 

raw                                        
      Our raw materials are of high quality. 

syrový, surový                
     Naše suroviny jsou vysoce kvalitní. 

 [rɑː / rɔ:] 
 

theatre 
     They are opening a new theater. 

divadlo 
     Otevírají nové divadlo. 

 [ˈθi:ətə̮r] 

money                                     
     Money is not everything. 

peníze                   
     Peníze nejsou všechno. 

 [ˈmʌni] 
 

surgery;  surgeon 
     I'm afraid of the surgery. 

operace, chirurgie;  chirurg 
     Bojím se té operace. 

[ˈsɜːrdʒəri] 
[ˈsɜːrdʒən] 

definition 
     What is the definition of love? 

definice 
     Jaká je definice lásky? 

 [ˌdefɪˈnɪʃən] 

tennis 
     I haven´t played tennis for a long time. 

tenis 
     Tenis už jsem dlouho nehrála. 

 [ˈtenɪs] 

up 
     Are you up? 

nahoru, vzhůru 
     Jsi vzhůru? 

 [ʌp] 

right                                
     I think you are right. Turn right. 

vpravo, správný, pravdivý, právo 
     Myslím, že máš pravdu. Odboč doprava. 

 [raɪt] 

next; next to 
     See you next week. 

příští, příště, nejbližší, další; vedle 
     Uvidíme se příští týden. 

 [nekst] 

support;  supporter 
     I don´t support this. 

podpora, podpěra, podpořit;  přívrženec 
     Tohle nepodporuji. 

 [səˈpɔːrt] 
 [səˈpɔrtə̮r] 

cellar 
     We were in the wine cellar. 

sklep, sklípek 
     Byli jsme ve vinném sklípku. 

 [ˈsɛlər] 

error 
     I used the trial and error method. 

omyl, chyba 
     Použil jsem metodu pokusu a omylu. 

 [ˈɛrər] 

inform 
     Inform me as soon as possible (=ASAP). 

oznámit, informovat 
     Dej mi vědět, jakmile to bude možné. 

 [ɪnˈfɔːrm] 

information 
     The information is secret. 

informace 
     Ty informace jsou tajné. Ta informace je tajná. 

 [ˌɪnfərˈmeɪʃn] 

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: 
 

What´s up? Co se děje? 
What are you up to tonight? Co děláš dneska večer? 

bridge support mostní pilíř 

Money rules the world. Peníze vládnou světem. 

She has it, right?       Human rights. Má to, že?                           Lidská práva. 

Am I right or wrong?    All right. Mám pravdu nebo se mýlím?   V pořádku. 
 



ORDINAL AND DECIMAL NUMBERS (NUMERALS) [ˈɔːrdənl, ˈdɛsəml] 
(řadová a desetinná čísla (číslovky)) 
 
-to imply a position, rank, order of something or somebody compared to something or somebody 
else  
(když chceme naznačit pozici, postavení nebo pořadí něčeho nebo někoho ve srovnání s něčím 
nebo někým jiným) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

1. 1st  the first [fɜːrst] první 

2. 2nd the second [ˈsɛkənd] druhý 

3. 3rd the third [θɜːrd] třetí 

4. 4th the fourth [fɔːrθ] čtvrtý 

5. 5th the fifth [fɪfθ] pátý 

6. 6th the sixth [sɪksθ] šestý 

7. 7th the seventh [ˈsɛvnθ] sedmý 

8. 8th the eighth [eɪtθ/eɪθ] osmý 

9. 9th the ninth [naɪnθ] devátý 

10. 10th the tenth [tɛnθ] desátý 

11. 11th the eleventh [ɪˈlɛvnθ] jedenáctý 

20. 20th the twentieth [ˈtwɛntiəθ/ˈtwɛniəθ] dvacátý 

21. 21st the twenty-first [ˈtwɛni/ˈtwɛnti fɜːrst] dvacátý první 

22. 22nd the twenty-second [ˈtwɛni/ˈtwɛnti ˈsɛkənd] dvacátý druhý 

30. 30th the thirtieth [ˈθərti̮əθ] třicátý 

40. 40th the fortieth [ˈfɔrti̮əθ] čtyřicátý 

50. 50th the fiftieth [ˈfɪftiəθ] padesátý 

100. 100th the hundredth [ˈhʌndrədθ] stý 

1000. 1000th the thousandth [ˈθaʊznθ] tisící 

     



DECIMAL NUMBERS, DECIMALS, DECIMAL NUMERALS, FRACTIONS [ˈfrækʃns] 
(desetinná čísla, desetinné číslovky, zlomky) 
 
-to measure small amounts (fractions), to divide something to smaller parts 
(když měříme male části (zlomky), když něco dělíme na menší části) 
-the fractional part is separated by a decimal point [pɔɪnt]. You can say: “point” or “and.” 
(zlomková část se odděluje desetinnou čárkou (v AJ tečkou). Můžete říci: „point (celá, celých, 
celé…)“ nebo „and (a)“.) 
-one tenth, hundredth, thousandth, ten thousandths 
( jedna desetina, setina, tisícina, desetitisícina) 
1/3      one third (třetina) 
2/3      two thirds (dvě třetiny) 
½         a half, one half, half (pl.= halves) (polovina, pl.-poloviny) 
0.5      zero point five, zero and five tenths (nula celá pět, nula a pět desetin) 
¼         a quarter, one quarter, quarter (pl. = quarters) (čtvrt, čtvrtina) 
¾         three quarters, three fourths (not used very often-moc se nepoužívá) (tři čtvrtiny) 
1/8     one eighth (jedna osmina) 
1.123 one point one hundred twenty three, one point one two three, one AND one hundred and 
twenty three thousandths 
(jedna celá sto dvacet tři, jedna celá jedna dva tři, jedna a sto dvacet tři tisícin) 
0.02   zero point zero two, zero and two hundredths (nula celá nula dva, nula a dvě setiny) 
2.25   two point twenty five, two point two five, two and twenty five hundredths 
(dvě celé dvacet pět, dvě celé dva pět, dvě a dvacet pět setin) 
654.8936 six hundred and fifty four point eight thousand nine hundred and thirty six , six hundred 
and fifty four point eight nine three six,  six hundred and fifty four AND eight thousand nine 
hundred and thirty six ten thousandths (….desetitisícin) 
 
Note: one third in a hockey match is a “period” 
(pozn.: třetina v hokeji se nazývá “period”) 
 

       

 

 

 



 

MULTIPLE NUMERALS, MULTIPLICATIVE NUMERALS  
[ˈmʌltəpl, ˌmʌltiˈplɪkətɪ̬v] 
(násobné číslovky) 
 
-to multiply something or some action 
x = times [taɪmz] 
(když chceme něco vynásobit) 
(krát) 
 
1x           once, one time           [wʌns] 
2x           twice, two times        [twaɪs] 
3x           three times                  
4x           four times                    
100x       a hundred times         
200x       two hundred times     
1000x     a thousand times       
 
Note: as an adjective we can also use: onefold 
[wʌnfoʊld], twofold, threefold etc., or single, double, 
triple, quadruple etc.) 
(pozn.: jako přídavné jméno lze použít také: 
jednoduchý, dvojnásobný, trojnásobný atd. nebo 
jednoduchý, dvojitý, trojitý, čtyřnásobný atd.)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PRESENT SIMPLE AND PAST SIMPLE  
(přítomný a minulý čas prostý) 
 
PRESENT     + (infinitive without “to,” 3rd person sg. –s) 
                         (infinitiv bez “to,” v 3. os. j.č. koncovka -s) 
                      - (don´t +infinitive, 3rd  person sg.= doesn´t + infinitive) 
                        (don´t + infinitiv, v 3. os. j.č. –doesn´t + infinitiv) 
                      ? (do + inf., 3rd person sg.= does + inf.) 
                          (do + infinitiv, v 3. os. j.č. – does) 
 
-usually, sometimes, often, every day, every year, never, always, general truth, description of 
facts….. 
(obvykle, někdy, často, každý den, každý rok, nikdy, vždycky, všeobecná pravda, popis faktů….) 
 
I live in Paris. I work in hospital. I have no time. I drink coffee every day. She never drinks 
coffee. Do you like it? Does he need it? She doesn´t want it. We don´t play tennis. 
(Žiju v Paříži. Pracuji v nemocnici. Nemám čas. Každý den piju kávu. Ona nikdy nepije kávu. Líbí 
se ti to? Potřebuje to? Ona to nechce. Nehrajeme tenis.) 
 
PAST            + (second column of the verbs, past simple form of the verb) 
                         (druhý sloupec sloves, minulý prostý čas slovesa) 
                      - (didn´t + infinitive without “to”) 
                         (didn´t + infinitiv  bez “to”) 
                      ? (did + inf.) 
                         (did + infinitiv) 
 
-yesterday, ….ago, in 2015, last summer, past week; finished matters, events, actions in the 
past; more actions-one after another in the past …. 
(včera, před…., v roce 2015, minulé léto, minulý týden, dokončené záležitosti, ukončené akce v 
minulosti, více akcí za sebou v minulosti)…. 
 
I lived in Paris in 2015. I worked in hospital when I was younger. I had no time yesterday. I 
drank all coffee, she didn´t. Did you like it? Did he need it? She didn´t want it. We didn´t play 
tennis last summer. I went upstairs, washed my face and brushed my teeth. 
(V roce 2015 jsem žil v Paříži. Pracoval jsem v nemocnici, když jsem byl mladší. Včera jsem 
neměl čas. Vypil jsem všechnu kávu, ona ne. Líbilo se ti to? Potřebovala to? Ona to nechtěla. 
Minulé léto jsme nehráli tenis.  Šel jsem nahoru, opláchl si obličel a umyl si zuby.) 
 



PRESENT CONTINUOUS AND PAST CONTINUOUS 
(přítomný a minulý průběhový čas) 
   
PRESENT     + (be + -ing)             (být + -ing) 
                      - (be not +-ing)        (být + zápor + -ing) 
                      ? (swap subject and “be”)       (otočte pořadí podmětu a slovesa být) 
 
-something is happening or a person is doing something now, right now, around now, these days, 
currently, temporarily 
(něco se právě děje nebo nějaká osoba něco dělá nyní, právě teď, okolo teď, v těchto dnech, v 
současné době, dočasně) 
 
I am learning English now. Where are you going? I am not sleeping right now. She is reading an 
interesting book these days. Is she playing now? 
(Zrovna se učím angličtinu. Kam jdeš? Zrovna nespím. V těchto dnech čte zajímavou knížku. Hraje 
teď?) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAST            + (was/were + -ing)              (minulý čas slovesa být +-ing) 
                      - (was/were not +-ing)        (minulý čas slovesa být + not + -ing) 
                      ? (swap subject and “be”)  (otočte pořadí podmětu a sovesa být v minulém čase) 
 
--something was happening or a person was doing something in a certain moment, for a certain 
period of time in the past: this time yesterday, at 5 o´clock yesterday, during yesterday´s lunch….. 
when more actions were happening together, parallelly 
(něco probíhalo nebo nějaká osoba něco dělala v určitém okamžiku, po určitou dobu v minulosti: 
touto dobou včera, včera v pět, během včerejšího oběda….když více akcí probíhalo souběžně) 
 
I came home and my mom was cooking, my father was reading a book and my kids were running 
around. When I was walking in the park, I met Sue. This time yesterday I was sleeping already. I 
couldn´t answer the phone at 5 yesterday because I was playing tennis at that time. 
(Přišla jsem domů a máma vařila, táta si četl knížku a děti pobíhaly kolem. Když jsem se 
procházela po parku, potkala jsem Sue. Touto dobou včera jsem už spala. Včera v pět jsem 
nemohla zvednout telefon, protože jsem v tom čase hrála tenis.) 
 
    
 

 

 

 
 


