
interesting 
Our new project is very interesting.

Morning radio show is interesting.

Internet is interesting for old people.

I read interesting books.

I met an interesting woman.


pay 
You have to pay cash.

Please, pay here.

How much will you pay?

They paid $2000 in 3 years.

Can I pay by card?


abroad 
You can study abroad.

We often travel abroad.

My friend lives abroad.

In summer I will go abroad.

I went abroad last year.

zajímavý 
Náš nový projekt je velmi zajímavý.

Ranní rádio šou je zajímavá.

Internet je zajímavý pro staré lidi.

Čtu zajímavé knihy.

Potkal jsem zajímavou ženu.


platit 
Musíš platit hotově.

Prosím, plaťte zde.

Kolik budeš platit?

Oni platili 2000 dolarů za 3 roky.

Mohu platit kartou?


cizina (v, do) 
Ty můžeš studovat v cizině.

My často cestujeme do ciziny.

Můj kamarád žije v cizině.

V létě pojedu do ciziny.

Jel jsem do ciziny vloni.
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straight 
Go straight 200 meters.

Go straight and turn left.

Turn right and then go straight.

I went straight to my bed.

We went straight to the beach.


cheerful 
People in the pub are cheerful.

She was cheerful on the party.

My mom was cheerful yesterday.

I am cheerful when I am with him.

Our neighbour is not cheerful.


would like 
I would like to know more.

Would you like some tea?

I would like to see you again.

She would like to live abroad.

I would like better salary.

rovně, rovnou 
Jdi rovně 200 metrů.

Jdi rovně a zatoč vlevo.

Zatoč vpravo a potom jdi rovně.

Já šel rovnou do mojí postele.

My šli rovnou na pláž.


veselý 
Lidé v hospodě jsou veselí.

Ona byla veselá na párty.

Moje máma byla veselá včera.

Jsem veselý, když jsem s ním.

Náš soused není veselý.


rád bych, chtěl bych 
Chtěl bych vědět více.

Chtěl bys nějaký čaj?

Rád bych tě viděl znovu.

Ona by ráda žila v cizině.

Chtěl bych lepší plat.
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neighbour 
Our neighbours went abroad.

Do you have quiet neighbours?

I don’t know. Ask our neighbour.

At the party was also our neighbour.

Did you kiss our neighbour?


kindergarten 
Children play in kindergarten.

She has two friends in kindergarten.

He goes to kindergarten in the morning.

We need an assistant in kindergarten.

Children are happy in our kindergarten.


tent 
We will travel and sleep in a tent.

Tent is not expensive.

This is a nice place for our tent.

We need a tent for sleeping.

They slept in our tent.

soused 
Naši sousedé jeli do ciziny.

Máš tiché sousedy?

Já nevím. Zeptej se našeho souseda.

Na párty byl také náš soused.

Políbila jsi našeho souseda?


školka 
Děti si hrají ve školce.

Ona má dvě kamarádky ve školce.

On chodí do školky ráno.

Potřebujeme asistenta ve školce.

Děti jsou šťastní v naší školce.


stan 
Budeme cestovat a spát ve stanu.

Stan není drahý.

Toto je pěkné místo pro náš stan.

Potřebujeme stan na spaní.

Oni spali v našem stanu.
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enjoy 
I enjoy my time with you.

Diana enjoys reading love stories.

I love it here and I enjoy it.

Enjoy your holiday.

Here is your meal. Enjoy.


egg 
We have eggs in the fridge.

Do you want eggs for breakfast?

How long do you cook eggs?

Go to the shop for eggs.

Eggs are white and brown.


honest 
He wasn’t an honest man.

Sorry, but I have to be honest.

Be honest with your friends.

He married an honest woman.

Do you want to be perfect or honest?

užít si 
Užívám si můj čas s tebou.

Diana si užívá čtení milostných příběhů.

Miluji to tady a užívám si to.

Užij si svou dovolenou.

Tady je vaše jídlo. Užijte si to.


vajíčko 
Máme vajíčka v lednici.

Chceš vajíčka na snídani?

Jak dlouho vaříš vajíčka?

Jdi do obchodu pro vajíčka.

Vajíčka jsou bílá a hnědá.


čestný, úpřímný 
On nebyl čestný muž.

Omlouvám se, ale musím být upřímný.

Buď čestný se svými kamarády.

Vzal si čestnou ženu.

Chceš být perfektní nebo čestný?
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ask 
How long will you ask me?

Don’t ask me why.

I asked him some questions.

I asked her about her job.

Can I ask you something?


around 
I want to travel around the world.

Look around you.

What is around your new house?

People are standing around my car.

We will sit around this table.


dangerous 
Your job isn’t dangerous.

It’s dangerous to be here.

Crocodile in river is dangerous.

Don’t play here. It’s dangerous.

This sport isn’t really dangerous.

ptát se 
Jak dlouho se mě budeš ptát?

Neptej se mě proč.

Ptala jsem se ho na nějaké otázky.

Ptal jsem se jí na její práci.

Můžu se tě něco zeptat?


okolo, kolem 
Chci cestovat okolo světa.

Podívej se okolo sebe.

Co je okolo tvého nového domu?

Lidé stojí okolo mého auta. (teď)

Budeme sedět okolo tohoto stolu.


nebezpečný 
Tvoje práce není nebezpečná.

Je nebezpečné být zde.

Krokodýl v řece je nebezpečný.

Nehraj si tady. Je to nebezpečné.

Tento sport není opravdu nebezpečný.
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turn on 
Turn on the light, please.

Barbara turned on the TV.

I turned on my pc 5 min. ago.

Turn on the computer, please.

Can you turn it on?


clerk 
Clerks are in their offices.

This clerk is often tired.

Clerk is in front of his pc.

She is a clerk in the city.

He is not a bank clerk.


quarter 
It’s quarter to seven.

I will meet you at quarter to one.

I was there at quarter past four.

Is it quarter past five?

I finished at quarter past ten.

zapnout 
Zapni světlo, prosím.

Barbara zapnula televizi.

Zapnul jsem můj počítač před 5 min.

Zapni počítač, prosím.

Můžeš to zapnout?


úředník 
Úředníci jsou v jejich kancelářích.

Tento úředník je často unavený.

Úředník je před jeho počítačem.

Ona je úředník ve městě.

On není bankovní úředník.


čtvrt 
Je třičtvrtě na sedm.

Potkám tě ve třičtvrtě na jednu.

Byl jsem tam ve čtvrt na pět.

Je čtvrt na šest?

Skončil jsem ve čtvrt na jedenáct.
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didn’t 
I didn’t find my keys.

Police didn’t stop me.

I didn’t do it for money.

We didn’t see you. Sorry.

My brother didn’t drive fast.


day off 
I need a day off.

Will you take a day off?

Enjoy your day off.

Take a day or two off.

Yesterday I had a day off.


get 
We will get some cake.

Can I get a cup of coffee?

They will get free tickets.

I got a computer from my parents.

Did you get a lot of presents?

minulost-zápor 
Nenašel jsem moje klíče.

Policie mě nezastavila.

Nedělal jsem to pro peníze.

My jsme tě neviděli. Promiň.

Můj bratr neřídil rychle.


den volna 
Potřebuji den volna.

Vezmeš si den volna?

Užij si tvůj den volna.

Vem si den nebo dva volna.

Včera jsem měl den volna.


dostat 
Dostaneme nějaký dort.

Mohu dostat šálek kávy?

Oni dostanou zdarma lístky.

Dostal jsem počítač od mých rodičů.

Dostal jsi hodně dárků?
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season 
This season is very cold.

There are four seasons in a year.

What season is in Australia now?

This season we usually travel.

Spring is a beautiful season.


lie 
I lie on my couch every evening.

Denis is lying on the bed.

Our dog is lying on the floor.

I will lie on the beach.

I never lie in my office.


pleasant 
It was a very pleasant evening.

We enjoyed a pleasant dinner.

We had a pleasant conversation.

Last Christmas was pleasant.

I love to relax in a pleasant park.

roční období 
Toto roční období je velmi chladné.

Jsou čtyři roční období v roce.

Jaké roční období je v Austrálii teď?

Toto roční období my obvykle cestujeme.

Jaro je krásné roční období.


ležet 
Ležím na mém gauči každý večer.

Denis leží na posteli.

Náš pes leží na podlaze.

Budu ležet na pláži.

Nikdy neležím v mé kanceláři.


příjemný 
To byl velmi příjemný večer.

Užili jsme si příjemnou večeři.

Měli jsme příjemnou konverzaci.

Minulé vánoce byli příjemné.

Miluji odpočívat v příjemném parku.
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aunt 
My aunt has four children.

I am speaking with my aunt.

Aunt Sara lives in New York.

Your aunt was not friendly.

I saw your aunt last week.


remember 
I remember my first kiss.

I don’t remember what I did.

Do you remember David?

I can’t remember his name.

It’s easy to remember that night.


warm 
In our house is warm.

We swam in warm water.  
In my bed was warm.

I took warm socks.

It’s not cold. It’s warm.

teta 
Moje teta má čtyři děti.

Mluvím s mojí tetou.

Teta Sára žije v New Yorku.

Tvoje teta nebyla přátelská.

Viděl jsem tvojí tetu minulý týden.


pamatovat si 
Pamatuji si můj první polibek.

Nepamatuji si, co jsem dělal.

Pamatuješ si na Davida?

Nepamatuji si jeho jméno.

Je snadné si pamatovat tu noc.


teplo, teplý 
V našem domě je teplo.

Plavali jsme v teplé vodě.  
V mé posteli bylo teplo.

Vzal jsem si teplé ponožky.

Není chladno. Je teplo.
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news 
I have some good news for you.

This is a great news for us.

Where did you hear the news?

Do you have good or bad news?

I read the news on internet.


hear 
Do you hear the music?

I can’t hear you. Let’s go outside.

I want to hear your voice.

Can you hear me now?

I didn’t hear it from you.


cheese 
They make fantastic cheese.

I had a cheeseburger for lunch.

I like cheese and wine.

Say “cheese”.

In this salat is also cheese.

zprávy, novinky 
Mám nějaké dobré zprávy pro vás.

Toto je skvělá zpráva pro nás.

Kde jsi slyšel tu zprávu?

Máš dobré nebo špatné zprávy?

Četl jsem tu zprávu na internetu.


slyšet 
Slyšíš tu muziku?

Nemůžu tě slyšet. Pojďme ven.

Chci slyšet tvůj hlas.

Můžeš mě slyšet teď?

Neslyšel jsem to od tebe.


sýr 
Oni dělají fantastický sýr.

Já měl cheeseburger k obědu.

Mám rád sýr a víno.

Řekni “sýr”.

V tomto salátu je také sýr.

úr
ov

eň
 2

10

   ©  www.richardludvik.cz

   ©  www.richardludvik.cz

http://www.richardludvik.cz
http://www.richardludvik.cz
http://www.richardludvik.cz
http://www.richardludvik.cz


abroad [ebród] = cizina, (v, do), 1

account [ekaunt] = účet (v bance), 38

accountant [ekauntnt] = účetní, 50

active [ektyf] = aktivní, 17

activity [ektyvyty] = činnost, 19

ago [egou] = před (časově), 70

air [eir] = vzduch, 63

alcohol [alkohol] = aklohol, 80

all right [ólrajt] = v pořádku, 83

always [óluejs] = vždy, 69

an [en] = nějaký, 20

angry [éngry] = rozlobený, 88

another [enadr] = jiný, další, 36

any [eny] = nějaký, žádný, 79

arm [arm] = ruka, paže, 31

around [eraund] = okolo, kolem, 5

ask [ésk] = ptát se, 5

ate [et; ejt] = jedl, 79

aunt [ánt] = teta, 9

autumn [ótm] = podzim, 12

baby [bejby] = dítě, mimino, 103

bad [béd] = špatný, zlý, 57

balcony [balkny] = balkón, 73

band [bénd] = hud. skupina, kapela, 62

basket [báskyt] = koš, košík, 117

beautiful [bjůtyfl] = krásný, 91

beef [býf] = hovězí (maso), 58

better [bedr] = lepší, 26

bigger [bygr] = větší, 87

bird [brd] = pták, 102

birthday [brsdej] = narozeniny, 115

board [bord] = deska, prkno, 34

boat [bout] = loď, člun, 96

body [bady] = tělo, 32

Bohemia [bohýmyja] = Čechy, 106

bookcase [bukkejs] = knihovna (domácí), 115

bottle [botl] = láhev, 13

bought [bót] = koupil, 48

bread [bred] = chleba, 46

bring [brynk] = přinést, 27

brought [brót] = přinesl, 117

brushed [brašd] = čistil, česal, 72

building [byldynk] = budova, 92

by [baj] = u, 54

came [kejm] = přišel, přijel, 93

century [senčry] = století, 47
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changed [čeňčd] = vyměnil, 41

cheerful [čýrfl] = veselý, 2

cheese [čýs] = sýr, 10

chocolate [čoklyt] = čokoláda, 20

cleaned [klýnd] = uklízel, 108

clerk [klrk] = úředník, 6

close [klous] = zavřít, 15

closed [klousd] = zavřel, zavřeno, 113

cloudy [klaudy] = zamračeno, zamračené, 
114

cold [kold] = chladný, studený, 39

colored [kalrd] = barevný, 101

come [kam] = přijít

comedy [komedy] = komedie, 68

communication [komjunykejšn] = 
komunikace, 102

concert [koncrt] = koncert, 42

cool [kůl] = skvělý, 34

country [kántry] = země, stát, 92

cousin [kazn] = bratranec, setřenice, 64

cow [kau] = kráva, 98

crazy [krejzy] = šílený, bláznivý, 21

crocodile [krokodájl] = krokodýl, 76

crown [kraun] = koruna, 65

cup [kap] = šálek, hrnek, 116

customs [kastms] = celnice, 100

danced [déncd] = tancoval, 105

dangerous [déndžrs] = nebezpečný, 5

dark [dark] = tmavý, tma, 35

day off [dej of] = den volna, 7

dead [ded] = mrtvý, 71

desert [dezrt] = poušť, 99

desk [desk] = stůl (pracovní), 68

diamond [dajmond] = diamant, diamantový, 
57

did? [dyd] = otázka - minulost, 77

didn’t [dydnt] = minulost - zápor, 7

difficult [dyfyklt] = složitý, obtížný, 103

dirty [drty] = špinavý, hříšný, 30

divorce [dyvors] = rozvod, 60

divorced [dyvorsd] = rozvedený, 77

dream [drým] = sen, 45

drove [drouv] = řídil, 68

early [érly] = časně, 74

easier [ýzyjr] = lehčí, snadnější, 93

easy [ýzy] = snadný, lehký, 53

egg [eg] = vajíčko, 4

elephant [elefant] = slon, 61
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