
order 
Can I order beef steak?

We would like to order, please.

I ordered a glass of wine.

Where can I order this goods?

We didn’t order this meal.


expensive 
New houses and cars are expensive.

I have an expensive camera.

Our last holiday was expensive.

These shoes are very expensive.

Why is this so expensive?


who 
Who is your best friend?

I don’t know who you are.

People know who I am.

Who will clean this floor?

Who will pay all these bills?

objednat 
Mohu si objednat hovězí stejk?

Rádi bychom si objednali, prosím.

Objednal jsem si sklenici vína.

Kde si mohu objednat toto zboží?

My jsme si neobjednali toto jídlo.


drahý 
Nové domy a auta jsou drahé.

Mám drahý foťák.

Naše poslední dovolená byla drahá.

Tyto boty jsou velmi drahé.

Proč je toto tak drahé?


kdo 
Kdo je tvůj nejlepší přítel?

Nevím kdo jsi.

Lidé ví, kdo jsem.

Kdo bude uklízet tuto podlahu?

Kdo bude platit všechny tyto účty?
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look for 
I am looking for you.

Jerry is looking for a job.

They are looking for some information.

What are you looking for?

Linda looked for her keys.


successful 
Tom is a successful actor.

I want to be successful in life.

This project was successful.

Your daughter is a successful painter.

He is rich and successful.


get married 
They want to get married.

People get married every day.

I don’t want to get married.

Let’s get married in Las Vegas.

You see, one day you will get married.

hledat 
Hledám tě.

Jerry hledá práci.

Oni hledají nějaké informace.

Co hledáš?

Linda hledala její klíče.


úspěšný 
Tom je úspěšný herec.

Chci být úspěšný v životě.

Tento projekt byl úspěšný.

Tvoje dcera je úspěšná malířka.

On je bohatý a úspěšný.


vzít se, vdát se 
Oni se chtějí vzít.

Lidé se berou každý den.

Nechci se oženit.

Pojďme se vzít v Las Vegas.

Vidíš, jednoho dne se vdáš.
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customer 
This customer buys expensive things.

Our customers are usually rich people.

Who will be our next customer?

We need more customers.

Customers come here every day.


available 
I am not available at this time.

Pictures are not available.

Coffee machine is not available now.

This place will be available next month.

She is available on Tuesday.


take care of 
I take care of my mother.

We take care of cats.

Take care of your body.

We take care of all our children.

I will take care of you.

zákazník 
Tento zákazník kupuje drahé věci.

Naši zákazníci jsou obvykle bohatí lidé.

Kdo bude náš příští zákazník?

Potřebujeme více zákazníků.

Zákazníci přichází sem každý den.


k dispozici, k zastižení 
Nejsem k zastižení v tomto čase.

Obrázky nejsou k dispozici.

Kávovar není k dispozici teď.

Toto místo bude k dispozici příští měsíc.

Ona je k zastižení v úterý.


starat se o 
Starám se o mojí matku.

Staráme se o kočky.

Starej se o svoje tělo.

Staráme se o všechny naše děti.

Budu se o tebe starat.
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enemy 
He is a hard enemy.

We are friends, not enemies.

Enemy is waiting.

Do you know your enemies?

Our enemy is dangerous.


explain 
Doctor explained the problem.

You cannot explain it.

What are you trying to explain?

It’s hard to explain.

David explained it and I understand now.


to 
I want you to come here.

I want you to smile.

I need you to help me.

I want you to go now.

I want you to stop it.

nepřítel 
On je těžký nepřítel.

My jsme přátelé, ne nepřátelé.

Nepřítel čeká. (teď)

Znáš své nepřátele?

Náš nepřítel je nebezpečný.


vysvětlit 
Doktor vysvětlil ten problém.

Ty nemůžeš to vysvětlit.

Co se snažíš vysvětlit?

Je to těžký to vysvětlit.

David vysvětlil to a já rozumím teď.


aby 
Chci, abys přišel sem.

Chci, aby ses usmál.

Potřebuji, abys pomohl mě.

Chci, abys šel teď.

Chci, abys to zastavil.
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steal 
George wants to steal my food.

They cannot steal my money.

He stole my bike.

They stole his car.

I didn’t steal your bag.


ugly 
Julia was not ugly.

This town is ugly.

How can this be so ugly?

It’s an ugly photograph.

Frankenstein was ugly.


climb 
I will climb the tree.

Climbing is a hard and dangerous sport.

I learned to climb when I was young.

You can climb only up.

Will you climb on the mountains?

ukrást 
George chce ukrást moje jídlo.

Oni nemůžou ukrást moje peníze.

On ukradl moje kolo.

Oni ukradli jeho auto.

Já neukradl tvojí tašku.


ošklivý 
Julia nebyla ošklivá.

Toto město je ošklivé.

Jak může toto být tak ošklivé?

To je ošklivá fotka.

Frankestein byl ošklivý.


šplhat 
Budu šplhat na strom.

Šplhání je těžký a nebezpečný sport.

Naučil jsem se šplhat, když já byl mladý.

Můžeš šplhat pouze nahoru.

Budeš šplhat na horách?
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during 
I didn’t sleep during the concert.

What did you do during the day?

Linda smiled during our meeting.

We met during our holiday.

I kissed him during the wedding.


break 
Did you break the glass?

How did you break your nose?

Break the chocolate in half, please.

Don’t break your leg.

I didn’t break the mirror.


gift 
I found a perfect gift for him.

Your gift is in the red box.

Do you need a gift for her?

Open your gift and you will see.

He didn’t like the gift.

během 
Nespal jsem během koncertu.

Co jsi dělal během dne?

Linda se usmála během našeho setkání.

Potkali jsme se během naší dovolené.

Políbila jsem ho během svatby.


rozbít, zlomit 
Rozbil jsi tu sklenici?

Jak sis rozbil tvůj nos?

Zlom tu čokoládu napůl, prosím.

Nezlom si nohu.

Nerozbil jsem to zrcadlo.


dárek 
Našel jsem perfetkní dárek pro něj.

Tvůj dárek je v té červené krabici.

Potřebuješ dárek pro ní?

Otevři tvůj dárek a uvidíš.

Nelíbil se mu ten dárek.
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spend 
How much money did you spend?

I spent $200 for dress.

How do you spend your free time?

I want to spend my life with you.

We cannot spend here all afternoon.


castle 
This castle is from 16th century.

Who lives in this castle?

Castle is from stone.

King went to the castle.

Let’s build a castle from sand.


show 
Show me your face.

Show me your ticket, please.

Can I show you my house?

I want to show you my work.

I will show you my new shoes.

utratit, strávit 
Kolik peněz jsi utratil?

Utratil jsem $200 za šaty.

Jak trávíš tvůj volný čas?

Chci strávit život s tebou.

Nemůžeme strávit zde celé odpoledne.


hrad 
Tento hrad je ze 16. století.

Kdo žije na tomto hradě?

Hrad je z kamene.

Král jel na hrad.

Poďme postavit hrad z písku.


ukázat 
Ukaž mi tvůj obličej.

Ukaž mi tvůj lístek, prosím.

Mohu ti ukázat můj dům?

Chci ti ukázat mojí práci.

Ukážu ti moje nové boty.
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nature 
I don’t live in nature.

Animals live in nature.

Nature is beautiful.

I love swimming in nature.

What can you see in nature?


behind 
Cat is behind the window.

Couch is behind the coffee table.

Look behind you.

Somebody is behind the door.

Go first. I will go behind you.


piece 
Here is your piece of cake.

This is your last piece.

I would like a piece of cheese.

Give me two pieces of bread.

Can I get a piece of paper?

příroda 
Nežiji v přírodě.

Zvířata žijí v přírodě.

Příroda je krásná.

Já miluji plavat v přírodě.

Co můžeš vidět v přírodě?


za 
Kočka je za oknem.

Gauč je za kávovým stolkem.

Podívej se za tebe.

Někdo je za dveřmi.

Jdi první. Já půjdu za tebou.


kus, kousek 
Tady je tvůj kus dortu.

Toto je tvůj poslední kus.

Rád/Chtěl bych kus sýra.

Dej mi dva kousky chleba.

Mohu dostat kousek papíru?
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different 
People have different hobbies.

These flowers are not different.

My new girlfriend is different.

In Europe is different time.

We have different jobs.


lovely 
You have lovely eyes.

The dance was lovely.

Your baby is lovely.

We visited a lovely island.

She was lovely in pajamas.


furniture 
Will you help us with furniture?

I love all modern furniture.

He buys and sells furniture.

We bought new furniture.

Some furniture is on the 2nd floor.

různý, rozdílný, jiný 
Lidé mají různé koníčky.

Tyto květiny nejsou rozdílné.

Moje nová přítelkyně je jiná.

V Evropě je jiný čas.

My máme jiná zaměstnání.


překrásný 
Ty máš překrásné oči.

Ten tanec byl překrásný.

Tvoje dítě je překrásné.

Navštívili jsme překrásný ostrov.

Ona byla překrásná v pyžamu.


nábytek 
Pomůžeš nám s nábytkem?

Miluji všechen moderní nábytek.

On kupuje a prodává nábytek.

Koupili jsme nový nábytek.

Nějaký nábytek je ve druhém patře.
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weak 
We don’t need weak people here.

He was weak and ill.

I am not weak but strong.

This weak man will not win.

Are you weak? Go to the gym.


petrol 
My car needs more petrol.

You can get petrol at petrol station.

What is the price of petrol today?

We don’t have enough petrol.

Don’t smoke at petrol station.


glad 
I’m glad it’s Friday.

She is glad she is back.

I’m glad you feel better today.

I’m glad you found me.

I am glad you asked.

slabý 
My nepotřebujeme slabé lidi tady.

On byl slabý a nemocný.

Nejsem slabý, ale silný.

Tento slabý muž nevyhraje.

Jsi slabý? Jdi do posilovny.


benzín 
Moje auto potřebuje víc benzínu.

Můžeš dostat benzín u benzínky.

Jaká je cena benzínu dnes?

Nemáme dostatek benzínu.

Nekuř u benzínové stanice.


rád 
Jsem rád, že je pátek.

Ona je ráda, že (ona) je zpět.

Jsem rád, že se cítíš lépe dnes.

Jsem rád, že jsi mě našel.

Jsem rád, že ses zeptal.
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drugs [drags] = drogy, léky, 63

drunk [drank] = opilý, 110

during [durynk] = během, 6

ear [ýr] = ucho, 21

economy [ykonomy] = ekonomie, 78

elegant [elegant] = elegantní, 66

emotion [ymoušn] = emoce, 62

end [end] = konec, 36

enemy [enemy] = nepřítel, 4

engagement [yngejdžment] = zásnuby, 
zásnubní, 117

enough [ynaf] = dost, dostatek, 97

enter [entr] = vstoupit (do), 84

even [ývn] = dokonce (i/ani), 86

everything [evrysynk] = všechno, 111

everywhere [evryuér] = všude, 36

excited [eksajdyd] = nadšený, 55

expensive [ikspensyv] = drahý, 1

expert [eksprt] = odborník, 102

explain [iksplejn] = vysvětlit, 4

fair [fér] = fér, férový, 104

fall asleep [fól-eslýp] = usnout, 53

far [fár] = daleko, 35
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fat [fét] = tlustý, 11

feel [fýl] = cítit se, 20

felt [felt] = cítil, 55

first-class [frst-klás] = první třída, 112

foot [fut] = chodidlo, noha, 113

fork [fork] = vidlička, 31

freedom [frýdm] = svoboda, 102

French fries [frenčfrájs] = hranolky, 95

fun [fan] = zábava, 11

furniture [frnyčr] = nábytek, 9

future [fjučr] = budoucnost, budoucí, 118

gate [gejt] = brána, 28

get married [get-meryd] = vzít se, vdát se, 2

gift [gyft] = dárek, 6

glad [gléd] = rád, 10

going to [goynk-tu] = chystat se, 88

goods [guds] = zboží, 21

grass [grás] = tráva, 18

group [grup] = skupina, 67

grow [grou] = růst, 117

had to [het tu] = musel, 99

happen [hepn] = stát se, 85
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Hey! [hej] = Hele!, 85

hire [hájr] = najmout, 51

hold [hold] = držet (v ruce), 109

hope [houp] = doufat, naděje, 69

How many [hau-meny] = kolik (počítatelné), 94

How much [hau-mač] = kolik (nepočítatelné), 91

huge [hjůdž] = obrovský, 50

hurry [hry] = spěchat, 82

hurt [hrt] = zranit, bolet, ublížit, 103

idea [ajdýja] = nápad, myšlenka, 25

important [ymportnt] = důležitý, 61

in [in] = za (časově), 86

individual [yndyvydžul] = jednotlivec, os., 103

intelligent [yntelydžent] = inteligentní, 63

invitation [ynvytejšn] = pozvánka, pozvání, 107

iron [ajron] = železo, 19

jealous [dželes] = žárlivý, 49

joke [džouk] = vtip, 106

jump [džamp] = skákat, skok, 90

just [džast] = pouze, 51

kick [kyk] =  kopnout, kop, 27

kid [kyd] = dítě, 106

kill [kyl] = zabít, 59

kind [kájnd] = druh, 49

knee [ný] = koleno, 63

knife [najf] = nůž, 42

large [lárdž] = velký, 100

laugh [láf] = smát se, 72

leader [lýdr] = vůdce, 109

learn [lrn] = naučit se, 25

learnt [lrnt] = naučil se, 71

leave [lýv] = odejít, opustit, zanechat, 75

left [left] = odešel, opustil, nechal, 92

lemonade [lemenejd] = limonáda, 54

lie [láj] = lhát, lež, 91

light [lajt] = světlo, světlý, 24

like [lajk] = jako, 93

lifestyle [lajfstajl] = životní styl, 33

local [loukl] = místní, 53

look for [luk for] = hledat, 2

look forward to [luk forvrd] = těšit se na, 89

look [luk] = vypadat, 81

lose [lůz] = ztratit, prohrát, 70

lost [lost] = ztratil, 87

lovely [lavly] = překrásný, 9

make sure [mejk šr] = ujistit se, 90
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