
invite 
They invited me to the party.

I didn’t invite his parents.

She came because I invited her.

Are you going to invite John?

He invited me to Paris.


able 
He isn’t able to finish it.

You should be able to sing.

She wasn’t able to pay it.

If you are able, you can do it.

Are you able to talk to him?


dry 
Last summer was dry.

Dry areas need more water.

Some food for dogs is dry.

After shower I need a dry towel.

I wear only dry clothes.

pozvat 
Oni mě pozvali na párty.

Já nepozval jeho rodiče.

Ona přišla, protože já jí pozval.

Chystáš se pozvat Johna?

On mě pozval do Paříže.


schopen, schopný 
On není schopen to dokončit.

Ty bys měl být schopen zpívat.

Ona nebyla schopna to zaplatit.

Pokud jsi schopen, můžeš to dělat.

Jsi schopen mluvit s ním?


suchý, sucho 
Minulé léto bylo sucho.

Suché oblasti potřebují více vody.

Nějaké jídlo pro psy je suché.

Po sprše potřebuji suchý ručník.

Nosím jen suché oblečení.
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peace 
At the end of war is peace.

We are coming in peace.

Tibet tried to live in peace.

Criticism never made peace.

Will there be a peace on Earth?


above 
Planes fly above the clouds.

Ceiling is above my head.

Today is above zero.

What is above these houses?

The ball flew little above.


traffic 
The traffic was bad in the morning.

In Belgium is a slow traffic.

On the traffic lights to the left.

What is this traffic sign?

I don’t like traffic jam.

mír 
Na konci války je mír.

My přicházíme v míru. (teď)

Tibet zkoušel žít v míru.

Kritika nikdy neudělala mír.

Bude mír na Zemi?


nad 
Letadla létají nad mraky.

Strop je nad mojí hlavou.

Dnes je nad nulou.

Co je nad těmito domy?

Míč letěl trochu nad.


doprava, dopravní 
Doprava byla ráno špatná.

V Belgii je pomalá doprava.

Na dopravních světlech doleva.

Co je tato dopravní značka?

Nemám rád dopravní zácpu.
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factory 
My cousin owns a factory.

Machines are in a chocolate factory.

Above the factory was bad air.

They built a new factory behind the town.

Employees work in a factory.


twice 
We met twice last week.

This movie I saw twice.

Twice is between once and three times.

He asked me twice the same question.

On Wednesday she called twice.


answer 
Can you answer this question?

She didn’t answer directly.

You should answer during next 3 days.

Just answer my question.

I didn’t have time to answer.

továrna 
Můj bratranec vlastní továrnu.

Stroje jsou v továrně na čokoládu.

Nad továrnou byl špatný vzduch.

Oni postavili novou továrnu za městem.

Zaměstnanci pracují v továrně.


dvakrát 
Potkali jsme se dvakrát minulý týden.

Tento film jsem viděl dvakrát.

Dvakrát je mezi jednou a třikrát.

On se mě ptal 2x na stejnou otázku.

Ve středu volala dvakrát.


odpovědět (na) 
Můžeš odpovědět na tuto otázku?

Ona neodpověděla přímo.

Měl bys odpovědět během příštích 3 dnů.

Jen odpověz na moji otázku.

Neměl jsem čas odpovědět.
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list 
How long is this list?

Sorry but you are not on the list.

I wrote you a shopping list.

Read this list of companies.

We need a list of guests.


doesn’t have to 
This man doesn’t have to go to army.

She doesn’t have to answer.

It doesn’t have to be here.

Work doesn’t have to be boring.

Life doesn’t have to be perfect.


pretty 
Models should be pretty.

All three girls in our class were pretty.

Pretty faces are in magazines.

I told her that she is pretty.

Pretty and smart girl is dangerous.

seznam 
Jak dlouhý je tento seznam?

Omlouvám se, ale nejste na seznamu.

Napsala jsem ti nákupní seznam.

Přečti tento seznam firem.

Potřebujeme seznam hostů.


nemusí 
Tento muž nemusí jít do armády.

Ona nemusí odpovídat.

To nemusí být zde.

Práce nemusí být nudná.

Život nemusí být dokonalý.


krásná 
Modelky by měly být krásné.

Všechny tři dívky v naší třídě byly krásné.

Krásné tváře jsou v časopisech.

Řekl jsem jí, že je krásná.

Krásná a bystrá dívka je nebezpečná.
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promise 
Promise me something.

They promised to work hard.

I promised that I will go with her.

She promised that she’ll be there.

A promise is a promise.


age 
It’s normal in this age.

We live in information age.

Do you know her age?

Age is number of years which you lived.

We are the same age.


shoulder 
Did you see the tattoo on his shoulder?

She had a bag over her shoulder.

My arms start at my shoulders.

She likes my wide shoulders.

Bodybuilder showed us his shoulders.

slíbit, slib 
Slib mi něco.

Oni slíbili pracovat tvrdě.

Slíbil jsem, že pojedu s ní.

Ona slíbila, že bude tam.

Slib je slib.


věk 
To je normální v tomto věku.

My žijeme v informačním věku.

Znáš její věk?

Věk je číslo roků, které jsi žil.

My jsme stejného věku.


rameno 
Viděl jsi to tetování na jeho rameni?

Ona měla tašku přes (její) rameno.

Moje paže začínají u mých ramen.

Líbí se jí (má ráda) moje široká ramena.

Kulturista nám ukázal jeho ramena.
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wish 
What did you wish?

I wish you good luck.

Make a wish.

Fisherman had three wishes.

What is on your wish list?


adult 
Are children and adults different?

Adults are more responsible.

I am adult because I don’t grow.

Adults are older than children.

This movie should be only for adults.


vacation 
He took many pictures on his vacation.

Anyway, how was your vacation?

I look forward to my vacation.

She is not available. She has vacation.

What happened during your vacation?

přát si, přání 
Co sis přál?

Přeju ti hodně štěstí.

Přej si něco. (Udělej přání.)

Rybář měl tři přání.

Co je na tvém seznamu přání?


dospělý 
Jsou děti a dospělí jiní?

Dospělí jsou zodpovědnější.

Jsem dospělý, protože nerostu.

Dospělí jsou starší než děti.

Tento film by měl být jen pro dospělé.


dovolená 
Udělal mnoho fotek na jeho dovolené.

Mimochodem, jaká byla tvá dovolená?

Těším se na mojí dovolenou.

Ona není k dispozici. Má dovolenou.

Co se stalo během vaší dovolené?
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bench 
Bench is for two or more people.

Are benches from wood or metal?

I was sitting on a bench 20 minutes.

It all started on a garden bench.

We can sit on the bench over there.


forget 
Did you forget his name?

Don’t forget to turn off the lights.

You shouldn’t forget your pin number.

I will never forget my first date.

Don’t forget to make a wish.


land 
We are standing on dry land.

Indians lost their land.

We bought attractive land.

He owns a lot of land.

300 thousand people live in Iceland.

lavička 
Lavička je pro dva nebo více lidí.

Jsou lavičky ze dřeva nebe kovu?

Seděl jsem na lavičce 20 minut.

Všechno to začalo na zahradní lavičce.

Můžeme sedět na lavičce támhle.


zapomenout 
Zapoměl jsi jeho jméno?

Nezapomeň vypnout světla.

Neměl bys zapomenout tvoje číslo pinu.

Nikdy nezapomenu moje první rande.

Nezapomeň něco si přát.


země, půda, pozemek 
Stojíme na suché zemi.

Indiáni ztratili jejich půdu.

Koupili jsme atraktivní pozemek.

On vlastní hodně půdy.

300 tisíc lidí žije na Islandu.
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over 
I jumped over the bench.

They built a bridge over the river Kwai.

Who flew first over the ocean?

Over is from one side to another.

One flew over the cuckoo's nest.


towel 
On the beach I lie on a large towel.

Towels should be in the bathroom.

Is your first name on the towel?

He had a towel around his neck.

Could you bring me a towel, please?


memory 
Actors should have a fantastic memory.

How do you train your memory?

Memory can be your friend or enemy.

Older people have worse memory.

My pc has a lot of free memory.

přes 
Skočil jsem přes lavičku.

Postavili most přes řeku Kwai.

Kdo letěl první přes oceán?

Přes je z jedné strany na druhou.

Přelet nad kukaččním hnízdem.


ručník 
Na pláži ležím na velkém ručníku.

Ručníky by měli být v koupelně.

Je tvoje křestní jméno na ručníku?

On měl ručník kolem jeho krku.

Mohla bys mi přinést ručník, prosím?


paměť 
Herci by měli mít fantastickou paměť.

Jak trénuješ tvojí paměť?

Paměť může být tvůj kámoš nebo nepřítel.

Starší lidé mají horší paměť.

Můj počítač má hodně volné paměti.
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low 
Price of gold is now low.

Around our house is a low wall.

They offered me a low salary.

What is low is not high.

Do you drink low-fat milk?


improve 
Would you like to improve your English?

You can improve with practicing.

Improve your life.

When you improve, you are better.

My memory improved.


skill 
What skills do you need in your job?

Last year I improved my pc skills.

They tested my writing skills.

Selling skills are useful.

Talent plus skill is the best.

nízko, nízký 
Cena zlata je teď nízko.

Okolo našeho domu je nízká zeď.

Oni mi nabídli nízký plat.

Co je nízko, není vysoko.

Piješ nízkotučné mléko?


zlepšit (se) 
Chtěl bys zlepšit tvojí angličtinu?

Můžeš se zlepšit (s) procvičováním.

Zlepši tvůj život.

Když se zlepšíš, jsi lepší.

Moje paměť se zlepšila.


dovednost 
Jaké dovednosti potřebuješ v práci?

Loni jsem zlepšil mé pc dovednosti.

Oni testovali moje psací dovednosti.

Prodejní dovednosti jsou užitečné.

Talent plus dovednost je to nejlepší.
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without 
Could you travel without money?

He saw me without makeup.

She couldn’t live without me.

They began without you.

I was five days without my mobile.


repair 
When will they repair the highway?

He can repair everything.

I already repaired a similar car.

Are you able to repair this?

We don’t repair such things.


energy 
We are going to use energy from the sun.

Running gives me energy.

When you have energy, you aren’t tired.

A lot of energy is a lot of action.

Did you steal my energy drink?

bez 
Mohl bys cestovat bez peněz?

On mě viděl bez makeupu.

Ona by nemohla žít beze mě.

Oni začali bez tebe.

Byl jsem pět dní bez mého mobilu.


opravit 
Kdy oni opraví tu dálnici?

On umí opravit všechno.

Já už jsem opravil podobné auto.

Jsi schopen opravit toto?

My neopravujeme takové věci.


energie 
Chystáme se použít energii ze slunce.

Běhání mi dává energii.

Když máš energii, nejsi unaven.

Hodně energie je hodně akce.

Ukradl jsi mi můj energetický nápoj?
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able [ejbl] = schopen, schopný, 1

above [ebav] = nad, 2

absolutely [absolutly] = naprosto, absolutně, 106

accepted [ekseptyt] = akceptoval, přijal, 88

action [ekčn] = akce, akční, 49

actually [ekčly] = vlastně, skutečně, 109

add [éd] = přidat, dodat, 57

adult [edalt] = dospělý, 6

advantage [edvéntyč] = výhoda, 112

adventure [edvenčr] = dobrodružství, 92

advertisement [edvrtájzment] = inzerát, 82

age [ejč] = věk, 5

agree [egrý] = souhlasit, 13

alive [elájf] = naživu, 14

along [elóng] = podél, 35

amount [emaunt] = množství, 98

answer [énsr] = odpovědět (na), 3

answered [énsrd] = odpověděl, 111

apologize [epolodžajs] = omluvit se, 16

argument [árgument] = hádka, argument, 84

arrange [erendž] = uspořádat, 40

arrival [erájvl] = příjezd, přílet, 92

arrive [erájv] = dorazit, přijet, přiletět, 27

art [árt] = umění, 18

artist [ártyst] = umělec, 27

atmosphere [etmosfýr] = atmosféra, 38

average [evryč] = průměrný, průměr, 53

away [evej] = pryč, 71

barrier [beryjr] = překážka, bariéra, 108

bartender [bártendr] = barman, 71

basically [bejzykly] = v podstatě, 32

battery [betry] = baterie, 82

be aware [bý-evér] = být si vědom, 80

be interested [bý-yntrstyt] = zajímat se, 36

became [bykejm] = stal se, 73

become [bykam] = stát se (kým, čím), 49

beginning [bygynynk] = začátek, 76

behavior [byhejvjr] = chování, 114

believe [b-lýf] = věřit, 64

belt [belt] = pás, pásek, 45

bench [benč] = lavička, 7

blind [blájnd] = slepý, 86

boring [bóryng] = nudný, 43

born [born] = narozen, 55

borrow [borou] = vypůjčit si, půjčit si, 29

both [bous] = oba, obě, 54
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bottom [botm] = dno, 61

built [bylt] = postavil, 28

butter [batr] = máslo, 52

button [batn] = tlačítko, 78

called [kóld] = nazýváný, jmenovaný, 92

canceled [kencld] = zrušil, 58

carpet [karpyt] = koberec, 104

carrot [kerot] = mrkev, 88

catch [keč] = chytit, 50

ceiling [sýlynk] = strop, 49

challenge [čélenč] = výzva, 118

chat [čet] = pokec, 72

cheat [čýt] = podvádět, 75

chin [čyn] = brada, 58

choose [čůs] = vybrat, 111

class [klás] = třída (lidi), 61

coin [koyn] = mince, 32

collection [kolekšn] = sbírka, 12

competition [kompetyšn] = konkure., soutěž, 56

complicated [komplykejtyt] = složitý, 65

concentrate [konsentrejt] = soustředit se, 47

confindence [konfydenc] = důvěra, jistota, 75

confused [konfjůst] = zmatený, 29

contact [kontakt] = kontakt, kontaktovat, 78

container [kontejnr] = nádoba, 26

contract [kontrakt] = smlouva, 29

cop [kap] = polda, 84

correct [korekt] = správný, správně, 61

count [kaunt] = počítat, 46

counted [kauntyt] = počítal, 83

course [kors] = kurz, 101

create [kryjejt] = tvořit, vytvořit, 12

crowd [kraud] = dav, 99

cube [kjůb] = kostka, krychle, 96

culture [kalčr] = kultura, 55

curious [kuryjes] = zvědavý, 86

dad [déd] = táta, 107

daily [dejly] = denně, denní, 30

damage [démyč] = poškození, škody, 83

debt [det] = dluh, dluhy, 54

decide [dysájd] = rozhodnout se, 52

decided [dysájdyd] = rozhodl, 17

deep [dýp] = hluboký, 59

delay [dylej] = zpoždění, 73

department [dypártment] = oddělení, 70

departure [dypárčr] = odjezd, odlet, 77
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akce, akční = action [ekčn] 49

akceptoval, přijal = accepted [ekseptyt] 88

atd. = etc. [etsedera] 97

atmosféra = atmosphere [etmosfýr] 38

až do, dokud = until [antyl] 110

barman = bartender [bártendr] 71

baterie = battery [betry] 82

bez = without [vydaut] 10

bod, tečka = point [poynt] 95

bouřka = storm [storm] 48

brada = chin [čyn] 58

být si vědom = be aware [bý-evér] 80

časopis = magazine [mégezýn] 24

centrum (města) = downtown [dauntaun] 35

chování = behavior [byhejvjr] 114

chutnat, ochutnat = taste [tejst] 107

chyba = mistake [mystejk] 26

chytit = catch [keč] 50

cítit (nosem) = smell [smel] 11

cizí člověk, cizinec = stranger [strendžr] 50

cizinec = foreigner [forynr] 17

člen = member [membr] 115

dálnice = highway [hajvej] 14

dát, položit = put [put] 53

dav = crowd [kraud] 99

denně, denní = daily [dejly] 30

detail = detail [dýtejl] 62

dluh, dluhy = debt [det] 54

dlužit = owe [ou] 67

dnes v noci, dnes večer = tonight [tnajt] 44

dno = bottom [botm] 61

dobrodružství = adventure [dyrárčr] 92

docela = quite [kuajt] 109

doprava, dopravní = traffic [trefyk] 2

dorazit, přijet, přiletět = arrive [erájv] 27

dospělý = adult [edalt] 6

dotknout se = touch [tač] 70

dovednost = skill [skyl] 9

dovolená = vacation [vekejšn] 6

duha = rainbow [rejnbou] 101

důvod = reason [rýzn] 90

dvakrát = twice [tvajs] 3

energie = energy [enerdžy] 10

existovat = exist [exyst] 100

fakt = fact [fekt] 97

faktura = invoice [ynvojs] 23
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farma = farm [fárm] 34

fotbal = soccer [sokr] 54

fotograf = photographer [fotografr] 19

generace = generation [dženerejšn] 60

had = snake [šejk] 94

hádka, argument = argument [árgument] 84

hladký = smooth [smůt] 75

hlavní = main [mejn] 19

hluboký = deep [dýp] 59

hluk = noise [nojs] 42

hmyz = insect [ynsekt] 102

hodina = hour [aur] 85

hodinky = watch [voč] 15

holit (se) = shave [šejv] 62

horší = worse [vors] 11

host = guest [gest] 39

hrdý = proud [praud] 39

ideální, dokonalý = ideal [ajdýjl] 104

ignorovat = ignore [ygnór] 20

instrukce, pokyn = instruction [ynstrakšn] 69

inzerát = advertisement [edvrtájzment] 82

jazyk = tongue [tan] 69

jednou = once [vanc] 38

její, jeho, svůj = its [ytc] 111

jestli, pokud = if [yf] 59

jídlo (hotové) = meal [mýl] 22

kalhoty = trousers [trauzrs] 53

každý = everybody [evrybady] 37

kdy = when [ven] 80

knedlíky = dumplings [damplynks] 63

koberec = carpet [karpyt] 104

kolo = wheel [výl] 43

konkurence, soutěž = competition [kompetyšn] 56

kontakt, kontaktovat = contact [kontakt] 78

koření = spice [spajs] 67

kostka, krychle = cube [kjůb] 96

kouzlo, kouzelný = magic [médžyk] 103

králík = rabbit [rébyt] 81

krásná = pretty [pryty] 4

kreslit = draw [dró] 93

křídlo = wing [vyng] 36

krok = step [step] 21

kultura = culture [kalčr] 55

kurz = course [kors] 101

kvalita = quality [kualyty] 105

lavička = bench [benč] 7
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