
LESSON 12, 1000 WORDS, English with Eva    

1 how much, much, little, a 
little 

[haʊ mʌʧ, mʌʧ, ˈlɪtl̮, ə 
ˈlɪtl̮] 

kolik, hodně, málo, 
trochu 

 How much was it? I speak 
English only a little. 

  Kolik to stálo? Mluvím 
anglicky jenom trochu. 

2 how many, many, few, a 
few 

[haʊ ˈmɛni, ˈmɛni, fju:, 
ə fju:] 

kolik, hodně, málo, 
několik 

 How many times do I have 
to tell you? 

  Kolikrát ti to musím 
říkat? 

3 over [ˈoʊvər] přes, nad 

 It´s over my limit.   Je to přes můj limit. 

4 limit [ˈlɪmɪt]     limit, omezit 
 They limited our rights.   Omezovali naše práva, 

5 light/dark; light/heavy [laɪt/dɑ:rk; laɪt/ˈhɛvi] světlý/tmavý; 
lehký/těžký 

 Do you prefer light or dark 
colors? 

  Máš radši světlé nebo 
tmavé barvy? 

6 day; daily [deɪ; ˈdeɪli] den; denně, 
každodenní 

 What is the day today? 
What day is today? What 
day is it today? 

  Co je dnes za den?  

7 smell-smelt-smelt or 
regular (smelled) 

[smɛl-smɛlt-smɛlt        
(smɛld)] 

vonět, smrdět; cítit 
(nosem) 

 It smells good. It smells 
bad. 

  To voní. To smrdí. 

8 arrive in/at; arrival [əˈraɪv; əˈraɪvəl] přijet, přiletět do/na; 
příjezd (přílet) 

 They arrived in Prague 
yesterday. She arrived at 
the station at 5. 

  Přijeli do Prahy včera. 
Přijela na nádraží v pět. 

9 depart; departure [dɪˈpɑ:rt; dɪˈpɑ:rʧər] odjet, odletět; odjezd, 
odchod, odlet 

 The departure will be 
delayed. 

  Odlet bude zpožděn. 

10 long/short [lɔŋ/ʃɔ:rt] dlouhý/krátký 

 How long will it take?   Jak dlouho to bude 
trvat? 

11 box [bɑks] krabice, skříňka 



 We can´t find the box.   Nemůžeme tu krabici 
najít. 

12 village [ˈvɪlɪdʒ] vesnice 

 I would like to live in a 
village. 

  Ráda bych žila na 
vesnici. 

13 town, city [taʊn, ˈsɪti̮] město, velkoměsto 

 Why don´t you want to live 
in a city? 

  Proč chceš žít ve 
velkoměstě? 

14 wife, pl.- wives [waɪf, waɪvz] manželka 

 You should meet my wife.   Měl by ses seznámit s 
mojí ženou. 

15 husband [ˈhʌzbənd] manžel 

 Her husband left for work.   Její manžel odjel do 
práce. 

16 partner [ˈpɑːrtnər] partner-ka 
 He is my tennis partner.   Je to můj tenisový 

partner. 

17 learn-learnt-learnt or 
regular (learned) 

[lɜ:rn-lɜ:rnt-lɜ:rnt     
(lɜ:rnd)] 

učit se 

 What are you learning?   Co se to učíš? 

18 just [ʤʌst] právě, zrovna, jenom, 
pouze 

 Just let me know.   Jenom mi dej vědět. 

19 till, until, by [tɪl, ənˈtɪl, baɪ] do, dokud ne, do 
(časově) 

 I will pay it by tomorrow.    Zaplatím to do zítřka. 

20 food, meal, dish [fu:d, mi:l, dɪʃ] jídlo 

 I usually don´t eat fast 
food. 

  Většinou nejím fast 
food (rychlé 
občerstvení). 

21 tonight [təˈnaɪt] dnes večer, dnes v noci 

 Shall I cancel the tonight´s 
reservation? 

  Mám zrušit tu rezervaci 
na dnešní večer? 

22 meat [mi:t] maso 

 What kind of meat is he 
preparing?  

  Co za maso to 
připravuje? 

23 sell-sold-sold [sɛl-soʊld-soʊld] prodat 

 I wouldn´t sell it.   Já bych to neprodával. 

24 show-showed-shown or 
regular (showed) 

[ʃoʊ-ʃoʊd-ʃoʊn] ukázat; show 



 Can you show me your new 
car? 

  Můžeš mi ukázat své 
nové auto? 

25 different; difference [ˈdɪfərənt; ˈdɪfərəns] jiný, odlišný, různý; 
rozdíl 

 He is so different from her. 
There´s no difference 
between them. 

  On je tak jiný než ona. 
Není mezi nimi rozdíl. 

26 same, the same, the same 
as 

[seɪm, ðə seɪm, ðə 
seɪm æz] 

stejný, to samé, stejný 
jako 

 It is the same as yesterday.    Je to stejné jako včera. 

27 great [ɡreɪt] velký, skvělý 

 That´s great news!   To je skvělá zpráva. 

28 stay [steɪ] zůstat, pobyt, pobývat 
(být ubytovaný) 

 Where are you staying? 
Enjoy your stay. 

  Kde jste ubytovaní? Užij 
si pobyt. 

29 everything [ˈɛvriˌθɪŋ] všechno 

 Everything was wrong.   Všechno bylo špatně. 

30 everybody, everyone [ˈɛvriˌbɑ:di/ˈevribʌdi, 
ˈɛvriˌwʌn] 

všichni 

 Where is everybody?   Kde jsou všichni? 

31 year; yearly [jɪr; ˈjɪrli] rok; ročně, každoroční 

 I lived two years in India.   Dva roky jsem žila v 
Indii. 

32 study, studies-during sb.´s 
studies 

[ˈstʌdi, ˈstʌdiz-ˈdʊrɪŋ ... 
ˈstʌdiz ] 

studovat, studovna; 
studia - během něčích 
studií 

 I met him during my 
studies. 

  Potkala jsem ho během 
studií. 

33 place [pleɪs] místo, umístit 

 It was a beautiful place.   Bylo to krásné místo. 

34 bus; take a bus, go by bus [bʌs] autobus; jet autobusem 

 Which bus should I take?   Kterým autobusem 
mám jet? 

35 taxi, cab [ˈtæksi, kæb] taxík 
 Could you call me a taxi?   Mohl byste mi zavolat 

taxík? 

36 evening [ˈiːvnɪŋ] večer 

 She calls her parents every 
evening. 

  Volá svým rodičům 
každý večer. 



37 serious, seriously [ˈsɪriəs, ˈsɪriəsli] vážný, vážně 

 Seriously? Are you serious?    Vážně? Myslíš to 
vážně? 

38 yet (questions and 
negative sentences) 

[yɛt] "ještě" v záporu, "už" v 
otázce 

 Are we there yet? Not yet. I 
don´t know yet. 

  Už jsme tam? Ještě ne. 
Ještě nevím. 

39 between, among [bɪˈtwi:n, əˈmʌŋ] mezi (dvěma…), mezi 
(více než 2) 

 That´s between the two of 
us. It was among those five 
boys. 

  To je mezi námi dvěma. 
Bylo to mezi těmi pěti 
chlapci. 

40 news [nuːz] zpráva, novinka, zprávy 

 I have bad news and good 
news for you. Which one do 
you want to hear first? 

  Mám pro vás špatnou a 
dobrou zprávu. Kterou 
chcete slyšet první? 

 

BONUS PHRASES  

BONUS PHRASES   [ˈboʊnəs freɪzɪs ]      

  

Help yourself. Help yourselves. Nabídni si. Nabídněte si. 

Seriously? Jako vážně? 

How much is it? How much is this? 
How much is that? 

Kolik to stojí? 

How much are they? How much are 
these? How much are those? 

Kolik stojí (tyto, ony….)? 

Happy new year. The same to you. Šťastný nový rok. Tobě taky. 

Enjoy your meal. Dobrou chuť. (Užij si to jídlo). 
I always travel light. Vždycky cestuji na lehko. 

Oh, you made my day. Jéje, to jsi mi udělal radost (udělal 
hezký den). 

It´s over. Je to pryč. Skončilo to. 

Good evening. Dobrý večer. 

Everything´s OK. Everything´s all right. Všechno je v pohodě. 

All right. Dobrá. V poho. 

I stayed up late last night. Včera jsem ponocoval. (Včera večer 
jsem zůstal dlouho vzhůru.) 

 



FUTURE TENSE with “GOING TO”        
(budoucí čas s “going to”) 
 
-intentions, plans (I´m going to sell my cottage.) 
  (-záměr, plány-Chystám se prodat svou chatu.) 
-we already know what we want at the moment of speaking, we decided 
before (-v okamžiku, kdy hovoříme, víme, co chceme, rozhodli jsme se už před 
tím) 
-obvious results (Oh my God! He´s going to hit the wall!) 
  (-očividně to tak dopadne –Ó můj bože! On narazí do zdi!) 
-in colloquial English -  going to = gonna [ˈɡənə] (What am I gonna do?) 
 (-v hovorové angličtině se “going to” nahrazuje “gonna” (Co si počnu?) 
-can be used in past: was/were going to = intended (I was going to tell him 
but then I changed my mind.) 
  (tuto vazbu lze použít i v minulosti: chystal-a jsem se= měla jsem v úmyslu 
(Chystala jsem se mu to říct, ale pak jsem si to rozmyslela.)) 
 
- be + going to + bare infinitive 
  (-být + going to (jdoucí) + holý infinitiv bez “to”) 
 
+    She is going to sell it. They are going to leave.   
      (Chystá se to prodat. Chystají se odejít.)              
-     She is not going to sell it. They aren´t going to leave.  
      (Nechystá se to prodat. Nechystají se odejít.)        
?    Is she going to sell it? Are they going to leave? 
      (Chystá se to prodat? Chystají se odejít?) 
 
Note 1: similar expressions               (Pozn. 1: podobné výrazy) 
I intend to stop.    [ɪnˈtɛnd]               (Mám v úmyslu přestat.) 
I am about to stop.                             (Chystám se přestat.) 
I am planning to/ I plan to stop.      (Plánuji přestat.) 
 
Note 2: Sometimes “going to go” is  replaced by simple “going”  
I am going to go without him. ------ I am going without him. 
(pozn. 2: Někdy se “going to go – chystat se jít” nahrazuje pouhým “going”: 
Chystám se jít bez něho. -----Chystám se jít bez něho. Jdu bez něho.) 
 

       
 
 
 
 
 



 

 

REFLEXIVE PRONOUNS [rɪˈflɛksɪv ˈproʊnaʊnz] 
 (zvratná zájmena) 
-refer back to the subject 
 (odkazují se zpět na podmět) 
 
singular (jednotné číslo) 
I                 myself [maɪˈsɛlf]                                          (já-sám, se, , si, sebe…) 
                       I like myself. I enjoyed myself.                  (Mám se rád. Bavil jsem se.) 
you            yourself [yərˈsɛlf, jɔːrˈself]                        (ty-sám, se, si, sebe….) 
                       You like yourself. You enjoyed yourself. Enjoy yourself! 
                                        (Máš se rád. Bavil ses. Bav se!) 
he              himself [hɪmˈsɛlf]   (hisself - rare)            (on- sám, sebe, se, si) 
                      He likes himself. He enjoyed himself.       (Má se rád. Bavil se.) 
she            herself [hɜːrˈself, hərˈself]                         (ona-sebe, se, si, sama…)          
                       She likes herself. She enjoyed herself.    (Má se ráda. Bavila se.) 
it                itself [ɪtˈsɛlf]                                                 (to, ono-se, si, sebe, samo….) 
                      It likes itself. It enjoyed itself.                    (Má se rádo. Bavilo se.) 
 
plural (množné číslo) 
we             ourselves [ɑ:rˈsɛlvz, aʊərˈsɛlvz]               (my-se, si, sebe, sama…) 
                       We like ourselves. We enjoyed ourselves. Let´s enjoy ourselves! 
                                  (Máme rádi sami sebe. Bavili jsme se. Užijme si to!-Bavme se!) 
you           yourselves [yərˈsɛlvz, jɔːrˈselfz]¨              (vy, se, si, sebe, sama) 
                      You, guys, like yourselves. You enjoyed yourselves. Enjoy yourselves! 
                                    (Vy lidi máte rádi sami sebe. (Bavili jste se. Bavte se!) 
they          themselves [ðəmˈsɛlvz, ðɛmˈsɛlvz]  (theirselves – rare)  
                                    (oni-se, si, sebe, sami) 
                      They like themselves. They enjoyed themselves. 
                                    (Mají rádi sami sebe. Bavili se.) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS/LIKE  [ æz/laɪk] 
(jako, jak) 
 
LIKE – as a preposition, comparisons, similarities:      
          ( -jako předložka, při porovnávání, u podobností:) 
                                                                She looks like her mother. It´s like a dream. It´s like 
                                                                dancing. I work like hell. I like it like this. 
                                                                (Vypadá jako její matka. Je to jako sen. Je to jako 
                                                                 tanec. Pracuji jak ďas. Líbí se mi to takto (jako  
                                                                 toto).) 
        - such as, for example:                Some activities, like hiking, are good for you. 
          (jako např., např.:                      Některé activity, jako turistika, jsou pro vás dobré.) 
        -more informal English:              Like I told you…..  
          (více neformální angličtina:     Jak jsem ti říkal….)   
         -phrases:                                      Like I said. 
           (fráze:                                          Jak jsem řekl.) 
 
AS   - reality, position at work:           I work as a teacher. 
         (realita, pozice v práci:              Pracuji jako učitelka.) 
        - in the form of:                             It can be used as a verb. 
          (ve formě čeho:                           Může to být použito jako sloveso.) 
        - in the same way as, in the same condition as: Do it as I told you. 
          (stejným způsobem jako, ve stejném stavu jako: Udělej to, jak jsem ti říkal.) 
        -as if:                                              She acted as if it was true. 
          (jakoby, jako kdyby:                  Dělala, jakoby to byla pravda.) 
        -phrases:                                        …as I know, as I expected, as I thought…. 
                                                                As you wish. As I said.        
         (fráze:                                             jak víte, jak jsem očekával, jak jsem si myslel…. 
                                                                Jak si přeješ. Jak jsem říkal.)  
 
 



 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS   [ˈkaʊntəbl, ʌnˈkaʊntəbl] 
(počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) 
 
COUNTABLE NOUNS  
(počitatelná podstatná jména) 
        -have singular and plural (table-tables, dog-dogs, child-children…) 
         (mají jednotné a množné číslo (stůl-stoly, pes-psi, dítě-děti…)) 
        -have indefinite article in singular (She has a car.) 
         (v jednotném čísle mají neurčitý člen (Ona má auto.)) 
        -“some” and “any” can be found only in plural (I have some friends in Canada. Do you have any 
          books here?) 
         (some=nějaký a any=nějaký, žádný… se před těmito podstatnými jmény vyskytují pouze v 
množném čísle (Mám nějaké přátele v Kanadě. Máš tu nějaké knížky?)) 
       -to express quantity or amount, we use: MANY [ˈmɛni ], FEW [fju:], A FEW, HOW MANY, SEVERAL 
         [ˈsɛvrəl ], A LOT OF [ə lɑt ʌv ], LOTS OF [lɑts ʌv ], PLENTY OF [ˈplɛnti ʌv ], A LARGE/GOOD/GREAT  
         NUMBER OF, A COUPLE OF [ə ˈkʌpəl ʌv ] 
         (když chceme vyjádřit množství, použijeme: many (hodně, mnoho), few (málo), a few (několik), 
how many (kolik), a lot of (hodně), lots of (hodně), plenty of (hodně, spousty), a large/good/great 
number of (spousty, hodně), a couple of (pár) 
       -examples: friend, man, house, book, car…. 
         (příklady: přítel, muž, dům, kniha, auto….) 
 
UNCOUNTABLE NOUNS 
(nepočitatelná podstatná jména) 
        -have only one form for singular and plural (advice, information, rice, love, maths) 
         (mají pouze jeden tvar pro jednotné a množné číslo (rada-y, informace, rýže, láska, matematika)) 
        -do not have indefinite article, “some” can be used instead  
          (nemají neurčitý člen, místo něj lze použít “some-nějaký”) 
        -when we need to count them, we use: a bowl of, a packet of, a piece of, a loaf of….. 
        (když je potřebujeme počítat, použijeme: miska čeho, balíček čeho, kus čeho, bochník čeho…) 
        -to express quantity or amount, we use: MUCH [ mʌʧ], LITTLE [ ˈlɪtl̮], A LITTLE, HOW MUCH, A 
LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A GREAT/GOOD DEAL OF [ ə ɡreɪt/ɡʊd di:l ʌv], A SMALL/LARGE 
AMOUNT OF [ ə smɔ:l/lɑ:rʤ əˈmaʊnt ʌv] 
          (když chceme vyjádřit množství, použijeme: much (hodně), little (málo), a little (trochu), how 
much (kolik), a lot of (hodně), lots of (hodně), plenty of (spousty), a great/good deal of (hodně), a 
small/large amount of (málo/hodně) 
        -examples:    -water, iron, love, noise, coffee… (voda, železo, láska, hluk, káva) 
          (příklady)    -maths, economics, politics, physics… (matika, ekonomika, politika, fyzika…) 
                              -darts, billiards…. (šipky, billiard) 
                              -knowledge, information, bread, advice, furniture, money, news, traffic, baggage,  
                                luggage, evidence, homework, accommodation, weather, chaos, luck, damage, 
                                behavior….. 
                               (znalost-i, informace, chleba, rada-y, nábytek, peníze, zpráva-y, provoz, zavazadlo-a,  
                                zavazadlo-a, důkaz-y, domácí ukol-y, ubytování, počasí, chaos, štěstí, škoda-y,  
                                chování….) 



 

 

                               
Note 1: A few examples of nouns that change their meaning depending on whether they are 
countable or uncountable: 
(pozn. 1: pár příkladů podstatných jmen, které změní význam v závislosti na tom, jestli jsou počitatelná 
nebo nepočitatelná) 
    
                                       countable  (poč.)                                          uncountable (nepoč.) 
HAIR                           There´s a hair in my soup!                            Martha has beautiful hair. 
(vlas, chlup-vlasy      V mojí polévce je vlas!                                   Marta má krásné vlasy) 
EXPERIENCE              We have a lot of vacation experiences.     She had no professional experience. 
(zážitek-zkušenost-i  Máme spousty zážitků z dovolené.            Neměla žádné profesní zkušenosti.) 
GLASS                         Can you bring me two glasses?                    It´s made of glass. 
(sklenice-sklo            Můžeš mi přinést dvě sklenice?                   Je to vyrobeno ze skla.) 
IRON                           Where do they sell irons?                             Iron would be the right material. 
(žehlička-železo        Kde prodávají žehličky?                                 Železo by bylo ten správný materiál.) 
PAPER                        I don´t read the paper.                                  Paper burns easily. 
(noviny-papír           Ty noviny nečtu.                                              Papír lehce hoří.) 
TIME                           Have a good time.                                          Time is money.    
(čas/urč.chvíle-čas   Užij si to.                                                          Čas jsou peníze.) 
WORK                        These two works received a prize.               I have a lot of work today. 
(práce/projekt-práce) Tyhle dvě práce dostaly cenu.                   Dnes mám moc práce.) 
 
Note 2: MUCH is mostly used only in questions and negative sentences, positive sentences use “a lot 
of, lots of…”   
              I don´t have much time. Is there too much food? She has a lot of energy. 
(pozn. 2: MUCH (hodně) se používá většinou pouze v otázkách a záporech u nepočitatelných pod. jm, v 
kladných větách se použije “a lot of, lots of…” 
              Nemám moc času. Je tam příliš mnoho jídla? Má hodně energie.) 
 
Note 3: There are always exceptions : 
              in a restaurant - 2 coffees, 2 beers, 2 teas …. 
(pozn. 3: Vždycky se najdou výjimky: 
              v restauraci: 2 kávy, 2 piva, 2 čaje….) 
 
 
 


