present
Flower is a nice present.
I buy Christmas presents.
I like your present.
Open your present, please.
Your present is in this box.

dárek
Květina je pěkný dárek.
Kupuji vánoční dárky.
Líbí se mi tvůj dárek.
Otevři tvůj dárek, prosím.
Tvůj dárek je v této krabici.

clothes
I need to buy new clothes.
I buy clothes in this shop.
Will you change your clothes?
She is walking in her new clothes.
Where are your clothes?

oblečení
Potřebuji koupit nové oblečení.
Kupuji oblečení v tomto obchodě.
Budeš si měnit tvoje oblečení?
Ona se prochází v jejím novém oblečení.
Kde je tvoje oblečení?

about
The film is about love.
The book is about one old man.
It’s all about money.
I will read about life in New York.
The story is about busy people.

o (něčem)
Ten film je o lásce.
Ta kniha je o jednom starém muži.
Je to všechno o penězích.
Budu číst o životě v New Yorku.
Ten příběh je o zaneprázněných lidech.
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find
I want to find gold.
I cannot find my keys.
John will find me.
We cannot find our hotel.
Let’s find Jack.

najít
Chci najít zlato.
Nemohu najít moje klíče.
John najde mě.
My nemůžeme najít náš hotel.
Pojďme najít Jacka.

friendly
Julia likes friendly people.
We will have a friendly meeting.
Is your family friendly?
Eric is not very friendly.
This is a friendly party.

přátelský
Julia má ráda přátelské lidi.
Budeme mít přátelské setkání.
Je tvoje rodina přátelská?
Eric není velmi přátelský.
Toto je přátelská párty.

want
I want a house at the sea.
I don’t know what he wants.
She wants to kiss me.
He wants to have children with me.
What do you want?

chtít
Chci dům u moře.
Nevím, co on chce.
Ona chce políbit mě.
On chce mít děti se mnou.
Co chceš?

2
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will
Tomorrow I will visit my parents.
I will be busy next week.
What will you do tomorrow?
Next month I will go on holiday.
She will play in London next year.

budoucí čas
Zítra navštívím moje rodiče.
Budu zaneprázdněný příští týden.
Co budeš dělat zítra?
Příští měsíc pojedu na dovolenou.
Ona bude hrát v Londýně příští rok.

usually
I usually eat 4 times a day.
We usually ski in winter.
I am usually a friendly woman.
I usually have lunch at noon.
Do you usually work hard?

obvykle
Já obvykle jím 4 krát denně.
My obvykle lyžujeme v zimě.
Já jsem obvykle přátelská žena.
Obvykle mám oběd v poledne.
Pracuješ obvykle tvrdě?

blood
I don’t give blood.
Blood is usually red.
Doctors must work with blood.
Animals want my blood.
We never drink blood here.

krev
Nedávám krev.
Krev je obvykle červená.
Doktoři musí pracovat s krví.
Zvířata chtějí mojí krev.
My nikdy nepijeme krev tady.
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win
I want to win today.
Can I win quickly?
She will win this game.
What can I win?
David will win a lot of money.

vyhrát
Chci dnes vyhrát.
Mohu vyhrát rychle?
Ona vyhraje tuto hru.
Co mohu vyhrát?
David vyhraje hodně peněz.

exercise
They only exercise in gym.
She likes to exercise every day.
People also exercise in water.
I am healthy because I exercise.
I want to exercise with you.

cvičit
Oni pouze cvičí v posilovně.
Ona ráda cvičí každý den.
Lidé také cvičí ve vodě.
Jsem zdravý, protože cvičím.
Chci cvičit s tebou.

times
I call my wife two times a day.
I run four times a week.
I walk in park 3 times a month.
I visit my parents 2 times a month.
I don’t need sex 3 times a day.

krát
Volám své manželce 2x denně.
Běhám čtyřikrát týdně.
Procházím se v parku 3x měsíčně.
Navštěvuji moje rodiče 2x měsíčně.
Nepotřebuji sex třikrát denně.
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next
She will come next month.
We will visit you next week.
Next year I will buy a car.
She will win next game.
What will you do next week?

příští, další
Ona přijede příští měsíc.
My tě navštívíme příští týden.
Příští rok si koupím auto.
Ona vyhraje příští hru.
Co budeš dělat příští týden?

child
My child is clever and beautiful.
This man is not a child.
My child has blue eyes.
This child is hungry.
Your child will go to school.

dítě
Moje dítě je chytré a krásné.
Tento muž není dítě.
Moje dítě má modré oči.
Toto dítě je hladové.
Tvoje dítě půjde do školy.

call
I need to call my mother.
I will call from your mobile.
Call me tomorrow, OK?
I am calling from my office.
Can I call you back?

volat
Potřebuji zavolat mé matce.
Zavolám z tvého mobilu.
Zavolej mi zítra, OK?
Volám z mé kanceláře.
Mohu zavolat ti zpět?
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alone
My mother lives alone.
I run alone every evening.
You are not alone.
I want to be alone.
Is Charles there alone?

sám
Moje máma žije sama.
Běhám sám každý večer.
Ty nejsi sám.
Já chci být sám.
Je Karel tam sám?

healthy
I eat well and I am healthy.
It’s good to be healthy.
Robert eats healthy food.
I will buy healthy things.
This meat is not healthy.

zdravý
Jím dobře a jsem zdravý.
Je dobré být zdravý.
Robert jí zdravé jídlo.
Budu kupovat zdravé věci.
Toto maso není zdravé.

see
I want to see your eyes.
See you next week.
I see you first time.
I have glasses and I see well.
Do you see this document here?

vidět
Chci vidět tvoje oči.
Uvidíme se příští týden.
Vidím tě poprvé.
Mám brýle a vidím dobře.
Vidíš tento dokument tady?
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November
November is not a last month.
I will buy a new pc in November.
November has thirty days.
Next month will be November.
I will be busy in November.

listopad
Listopad není poslední měsíc.
Koupím nový počítač v listopadu.
Listopad má třicet dní.
Příští měsíc bude listopad.
Budu zaneprázdněný v listopadu.

wait
I am waiting at bus station.
She is waiting in your office.
Please, wait here five minutes.
I don’t want to wait two years.
I cannot wait long time.

čekat
Čekám u autobusového nádraží.
Ona čeká ve vaší kanceláři.
Prosím, počkej tady pět minut.
Nechci čekat dva roky.
Nemůžu čekat dlouho.

tired
Our dog is tired.
Look at her. She is tired.
I am tired and I will go to bed.
Why are you tired?
You must be tired.

unavený
Náš pes je unavený.
Podívej se na ní. Ona je unavená.
Jsem unavený a půjdu do postele.
Proč jsi unavený?
Ty musíš být unavený.

úroveň 1

© www.richardludvik.cz

7

need
I need to find a hotel.
We need your help.
I don’t need it but I want it.
What information do you need?
We need to buy tickets.

potřebovat
Potřebuji najít hotel.
My potřebujeme tvojí pomoc.
Nepotřebuji to, ale chci to.
Jaké informace potřebujete?
My potřebujeme koupit lístky.

chair
This chair is from wood.
Where is my chair?
Can I sit on this chair?
We need four chairs in our kitchen.
I will buy a new chair to my office.

židle
Tato židle je ze dřeva.
Kde je moje židle?
Mohu sedět na této židli?
Potřebujeme čtyři židle v naší kuchyni.
Koupím si novou židli do mé kanceláře.

try
Let’s try it again.
I like to try new things.
You can try it again and again.
Try to be nice and friendly.
I will try new pizza.

zkusit, zkoušet
Pojďme to zkusit znovu.
Rád zkouším nové věci.
Můžeš to zkusit znovu a znovu.
Zkus být milý a přátelský.
Vyzkouším novou pizzu.
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also
I also want to travel.
I also know this man.
Bill is also from Canada.
I am also young.
You can also wait here.

také
Já také chci cestovat.
Já také znám tohoto muže.
Bill je také z Kanady.
Já jsem také mladá.
Ty můžeš také počkat tady.

people
Old people don’t work here.
Do you speak with new people?
You will study with young people.
Rich people want money.
People are looking at you.

lidé
Staří lidé tady nepracují.
Mluvíš s novými lidmi?
Budeš studovat s mladými lidmi.
Bohatí lidé chtějí peníze.
Lidé koukají na tebe.

stand
I can’t stand long time.
Please, stand up.
Why are you standing here?
I am standing at the window.
She is standing at the bar.

stát
Nemůžu stát dlouho.
Prosím, vstaň.
Proč stojíš tady? (teď)
Já stojím u okna. (teď)
Ona stojí u baru. (teď)
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color
What color is your mobile?
Golf players love green color.
She loves pink color.
I see a lot of colors.
Your eyes have brown color.

barva
Jaké barvy je tvůj mobil?
Golfový hráči milují zelenou barvu.
Ona miluje růžovou barvu.
Vidím hodně barev.
Tvoje oči mají hnědou barvu.

have
I have a new guitar.
We have trees on the garden.
We have a problem.
Do you have ketchup?
I don’t have cigarettes.

mít
Mám novou kytaru.
My máme stromy na zahradě.
My máme problém.
Máte kečup?
Nemám cigarety.

last
Last number is seven.
Last song is for you.
It is her last book.
Her last album is my favorite.
What is your last name?

poslední
Poslední číslo je sedm.
Poslední píseň je pro tebe.
To je její poslední kniha.
Její poslední album je moje oblíbené.
Jaké je tvoje příjmení?
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lunch [lanč] = oběd, 108
man [mén] = muž, 55
manager [menedžr] = manažer, vedoucí, 86
map [mep] = mapa, 61
March [márč] = březen, 104
May [mej] = květen, 83
meat [mýt] = maso, 64
meeting [mýtynk] = setkání, 20
milk [milk] = mléko, 22
mobile [mobájl] = mobil, 73
month [mans] = měsíc (kalendářní), 50
morning [mónynk] = ráno, 44
mother [madr] = matka, 69
mouse [maus] = myš, 26
museum [mjůzyem] = muzeum, 27
mushrooms [mašrůms] = houby, 24
must [mast] = muset, 40
my [maj] = můj, moje, 28
name [nejm] = jméno, 78
need [nýd] = potřebovat, 8
never [nevr] = nikdy, 44
new [ňjů] = nový, 115
newspaper [ňjůspejpr] = noviny, 41

next [nekst] = příští, další, 5
nice [najs] = milý, pěkný, 106
night [najt] = noc, 92
no [nou] = ne, 51
not [not] = zápor, 40
November [novembr] = listopad, 7
now [nau] = teď, 86
o’clock [oklok] = hodin, 79
October [oktoubr] = říjen, 23
of course [ofkors] = samozřejmě, 67
office [ofis] = kancelář, 101
old [old] = starý, 63
on [on] = na (dotýká se), 116
open [oupn] = otevřít, otevřený, 78
or [ór] = nebo, 38
orange [oryndž] = oranžová, 16
our [aur] = náš, naše, 37
painter [pejntr] = malíř, 103
paper [pejpr] = papír, 55
parents [pérents] = rodiče, 20
party [párty] = večírek, 75
passport [pásport] = pas, 51
people [pýpl] = lidé, 9
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phone [foun] = telefon, 45
pink [pynk] = růžová, 96
place [plejs] = místo, 111
play [plej] = hrát, 79
player [plejr] = hráč, 33
please [plýs] = prosím, 103
police [polýs] = policie, policejní 20
potatoes [potejtous] = brambory, 65
present [prezent] = dárek, 1
problem [prablem] = problém, 46
pub [pap] = hospoda, 62
quickly [kuikly] = rychle, 108
read [rýd] = číst, 109
red [red] = červený, 42
relax [rylax] = odpočívat, 98
rice [rajs] = rýže, 75
rich [ryč] = bohatý, 82
river [ryvr] = řeka, 102
room [rům] = pokoj, místnost, 57
run [ran] = běhat, 96
sad [séd] = smutný, 45
Saturday [satrdej] = sobota, 111
sea [sý] = moře, 112

second [seknd] = druhý, 107
see [sý] = vidět, 6
sell [sel] = prodávat, 115
September [septembr] = září, 65
she [šý] = ona, 85
shoes [šůs] = boty, 92
shop assistant [šopasistent]= prodavač, 52
shopping [šopynk] = nakupování, nákupní, 74
sing [syng] = zpívat, 107
sir [sr] = pane, 80
sit [syt] = sedět, 105
ski [ský] = lyžovat, lyže, 75
sleep [slýp] = spát, 16
small [smól] = malý, 89
smoke [smouk] = kouřit, 74
sometimes [samtajms] = někdy, 110
son [san] = syn, 24
song [song] = píseň, 27
soup [sup] = polévka, 73
speak [spýk] = mluvit, 47
spell [spel] = hláskovat, 22
stand [stend] = stát, 9
start [start] = start, začít, 81

p-s
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