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1 
morning 

Good morning. 

Forrest runs every morning. 

I sleep and then it’s morning. 
Do you cook in the morning? 

We can speak about it in the morning. 

ráno 

Dobré ráno. 
Forrest běhá kaţdé ráno. 
Spím a pak je ráno. 
Vaříte ráno? 

Můţeme o tom mluvit ráno. 

plus 

One plus one is two. 

Eight plus eight is sixteen. 

Seven plus seventeen is what? 

Fifteen plus fifty is sixty-five. 

It is a small plus. 
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plus 

Jedna plus jedna jsou dvě. 
Osm plus osm je šestnáct. 
Sedm plus sedmnáct je co? 

Patnáct plus padesát je šedesát pět. 
To je malé plus. 

ticket 

This ticket is old. 

I have two football tickets. 

What is the ticket’s price? 

Next time, buy the ticket, OK? 

Do you sell tickets? 

lístek 

Tento lístek je starý. 
Mám dva lístky na fotbal. 
Jaká je cena lístku? 

Příště si kupte lístek, OK? 

Prodáváte lístky? 
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2 
Dialog - English 

A: Good morning. Can I see your ticket, please? 

B: Yes. Here is my ticket. 

A: Thank you. This ticket is old. 

B: What? 

A: This isn’t a good ticket. Time of the ticket is from 10:15 to 10:45. 
B: And? 

A: This ticket is for thirty minutes. 

B: What time is it now? 

A: It’s 10:55. Do you have a new ticket? 

B: No, I don’t. 
A: Then you must pay $51. 

B: Really? 

A: Yes. The ticket is for $1 plus $50 because you don’t have a good 
ticket. 

B: I understand. I am not happy but here is $51. 

rozhovor - česky 

A: Dobré ráno. Můţu vidět váš lístek, prosím? 

B: Ano. Tady je můj lístek. 
A: Děkuji. Tento lístek je starý. 
B: Coţe? 
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A: Toto není dobrý lístek. Čas tohoto lístku je od 10:15 do 10:45. 
B: A? 

A: Tento lístek je na třicet minut. 
B: Kolik je teď hodin? 

A: Je 10:55. Máte nový lístek? 

B: Ne, nemám. 
A: Pak musíte zaplatit 51 dolarů. 
B: Opravdu? 

A: Ano. Lístek je za 1 dolar plus 50 dolarů, protoţe nemáte dobrý 
lístek. 
B: Rozumím. Nejsem šťastný, ale tady je 51 dolarů. 
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3 
hospital 

Is Wi-fi in this hospital? 

They will help you in hospital. 

Every city has a lot of hospitals. 

My grandmother is in hospital. 

This bus usually goes to hospital. 

nemocnice 

Je Wi-fi v této nemocnici? 

Oni vám pomohou v nemocnici. 
Kaţdé velkoměsto má hodně nemocnic. 
Moje babička je v nemocnici. 

Tento autobus obvykle jezdí k nemocnici. 

timetable 

Let’s look at the timetable. 
In England they have timetables. 

Where can I find bus timetable? 

Names of bus stops are on the timetable. 

Do you understand this timetable? 

jízdní řád (v Anglii) 

Pojďme se podívat do jízdního řádu. 
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V Anglii mají jízdní řády. 
Kde mohu najít autobusový jízdní řád? 

Jména autob. zastávek jsou v jízdním řádu. 
Rozumíte tomuto jízdnímu řádu? 

schedule 

Do you sell train schedule? 

The schedule is very small. 

In the USA they use schedule. 

I don’t understand the schedule. 
We call this “schedule.” 

jízdní řád (v Americe) 

Prodáváte vlakový jízdní řád? 

Ten jízdní řád je velmi malý. 
V USA pouţívají jízdní řád. 
Nerozumím tomu jízdnímu řádu. 
My tohle nazýváme “jízdní řád.” 
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4 
Dialog - English 

A: Hi. Do you understand this timetable? 

B: We call this schedule but yes. 

A: OK. I don’t understand this schedule. 
B: It’s easy. Look. Here are the names of the bus stops. 
A: Is this the bus stop where we are now? 

B: Yes. This bus usually goes to hospital 16 minutes. Do you see that? 

A: Yes. I see the minutes here. 

B: Fine. This is the hour and here are the minutes. 

A: I see. This hour the bus comes every twenty minutes? 

B: Yes because it’s Saturday. From Monday to Friday the bus comes 
every ten minutes. 

A: Now I understand it. Thank you very much. 

B: You are welcome. Have a nice trip. 

rozhovor - česky 

A: Ahoj. Rozumíte tomuto jízdnímu řádu? 

B: My tohle nazýváme jízdní řád, ale ano. 
A: OK. Já nerozumím tomuto jízdnímu řádu. 
B: To je jednoduché. Podívejte. Tady jsou jména autobusových 
zastávek. 
A: Je toto autobusová zastávka, kde teď jsme? 

B: Ano. Tento autobus obvykle jezdí k nemocnici 16 minut. Vidíte to? 
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A: Ano. Vidím tady minuty. 
B: Fajn. Toto je hodina a tady jsou minuty. 

A: Vidím. Tuto hodinu autobus přijíţdí kaţdých dvacet minut? 

B: Ano, protoţe je sobota. Od pondělí do pátku ten autobus přijíţdí 
kaţdých deset minut. 
A: Teď tomu rozumím. Velmi moc vám děkuji. 
B: Prosím. Mějte pěkný výlet. 
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5 
buffet 

This buffet isn’t open. 
They are eating in a buffet. 

Mr. Buffet doesn’t go to buffet. 
Is it a Chinese buffet? 

We go to buffet every month. 

bufet, občerstvení 

Tento bufet není otevřený. 
Oni jí v bufetu. (teď) 
Pan Buffet nechodí do bufetu. 
Je to čínské občerstvení? 

My chodíme do bufetu kaţdý měsíc. 

seafood 

I want to try some seafood. 

Seafood is healthy, right? 

Sorry but I don’t like seafood. 
It is a seafood restaurant. 

Do you really want to eat seafood? 

plody moře 

Chci vyzkoušet nějaké plody moře. 
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Plody moře jsou zdravé, ţe? 

Lituji, ale nemám rád plody moře. 
To je restaurace s mořskými plody. 
Chceš opravdu jíst plody moře? 

vegetable 

Tomato is vegetable. 

I will eat rice and vegetable. 

Are beans vegetable? 

Do you drink vegetable juice? 

Are you drinking vegetable juice? 

zelenina 

Rajče je zelenina. 
Budu jíst rýţi a zeleninu. 
Jsou fazole zelenina? 

Piješ zeleninový dţus? 

Piješ zeleninový dţus? (teď) 
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6 
Dialog - English 

A: Is it restaurant? 

B: Yes. It is a buffet. 

A: Buffet? 

B: Yes. All-you-can-eat restaurant. 

A: What is it? 

B: You will pay $8 and you can eat what you want. 

A: What food can I eat? 

B: You can eat fruit, vegetable, meat, seafood, soup, rice, noodles and 
dessert. 

A: Really? And I can eat all? 

B: Yes. For $8 you can eat what you want. 

A: This is great. Let’s go. I am hungry. 
B: OK. Do you have $8? 

A: Of course. Let’s go. I want to try it all. 
B: Fine. Let’s go. 

rozhovor - česky 

A: Je to restaurace? 

B: Ano. To je bufet. 

A: Bufet? 

B: Ano. Restaurace vše-co-muţeš-sníst. 
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A: Co to je? 

B: Ty zaplatíš 8 dolarů a můţeš sníst, co chceš. 
A: Jaké jídlo můţu jíst? 

B: Můţeš jíst ovoce, zeleninu, maso, plody moře, polévku, rýţi, nudle 
a zákusek. 
A: Opravdu? A můţu sníst všechno? 

B: Ano. Za 8 dolarů můţeš sníst, co chceš. 
A: To je skvělé. Pojďme. Jsem hladový. 
B: OK. Máš 8 dolarů? 

A: Samozřejmě. Pojďme. Chci to všechno vyzkoušet. 
B: Fajn. Pojďme. 
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SLOVNÍČEK ANGLICKO-ČESKÝ 
A 

air-conditioning [ejrkondyšnynk] = klimatizace, 87 

all [ól] = všichni, všechno, 41 

alphabet [alfabet] = abeceda, 95 

always [ólvejs] = vţdy, 79 

animal [enyml] = zvíře, 91 

application [aplykejšn] = aplikace, 45 

apricot [eprykot] = meruňka, 77 

area [eryja] = oblast, prostor, 15 

B 

bag [bég] = taška, 49 

basic [bejzyk] = základní, 71 

battery [betry] = baterka, 93 

be [bý] = být, 27 

be right [bý-rajt] = mít pravdu, pravda, 27 

beans [býns] = fazole, 53 

because [bykós] = protoţe, 61 

behind [byhájnd] = za, 17 

belt [belt] = pás, 29 

between [bytvýn] = mezi, 37 

body [bady] = tělo, 59 

bomb [bomb] = bomba, 49 
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SLOVNÍČEK ČESKO-ANGLICKÝ 
A 

abeceda = alphabet [alfabet] 95 

ale = but [bat] 3 

ano = yes [jes] 83 

aplikace = application [aplykejšn] 45 

B 

baterka = battery [betry] 93 

bomba = bomb [bomb] 49 

brambora = potato [ptejtou] 85 

bufet, občerstvení = buffet [bafé] 05 

být = be [bý] 27 

C 

čerstvý = fresh [freš] 87 

červen = June [dţůn] 87 

cestující = passenger [pésendţr] 15 

chytrý telefon = smartphone [smártfoun] 45 

cibule = onion [onyjen] 89 

čtvrtý = fourth [fort] 47 

D 

dát si koupel = take a bath [tejkebát] 81 

dělat = do [du] 83 

deštník = umbrella [ambrela] 31 
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