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Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy 
(pomůcka pro žáky a rodiče) 

 
 
Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné 
nebo si  ve škole nestihnou všechno potřebné napsat do sešitu. Ovšem jedná se pouze o informativní 
materiál, který rozhodně nezastoupí veškeré zápisky z hodin ve škole.  
 
Byl vytvořen na základě žádosti rodičů, kteří se chtějí lépe vyznat v učebnicích psaných pouze 
anglicky. Materiál obsahuje gramatická pravidla a slovní zásobu obsaženou v učebnicích  
Chit Chat 2 a Happy Street New Edition 2.  
 
Vzhledem k tomu, že každá edice učebnic bývá inovovaná, nemůžeme zaručit stoprocentně, že náš 
materiál obsahuje všechno, co se během roku probírá v každé skupině, neboť i učitelé přizpůsobují 
probíranou látku jazykové vyspělosti skupiny tak, aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků. 
 
Řazení jednotlivých témat odpovídá učebnici Chit Chat 2 a témata, která jsou navíc zařazena 
v učebnici Happy Street New Edition  oproti obsahu této učebnice jsou připojena na konci 
materiálu. Řazení gramatických tabulek je podle Chit Chat 2. 
 
Slovní zásoba s překladem je vkládaná zhruba podle členění učebnice, slovesa v infinitivu nemají 
předložku to, podobně jako je to uváděno ve slovnících. Předložka to  u slovesa zdůrazňuje, že se 
jedná o jeho infinitiv stejně jako v češtině poznáme neurčitý tvar slovesa podle koncovky –t . 
 
Tematické celky nejsou  v obou učebnicích shodné, avšak v průběhu výuky na prvním stupni jsou  
zmiňovány  v jiném ročníku tak, aby byly podle ŠVP v rámci prvního stupně probrány. 
         

 
Autorky materiálu: Ing. Eva Hubálková 

                  Marie Dolejšová 
 
 
 
Základní otázky:  
 
What´s your name?  - Jak se jmenuješ?        My name is.... - Jmenuji se.... 
How are you? - Jak se máš?     I am fine, thank you. - Mám se dobře, děkuji 
What´s your favourite...   ?     Co je tvůj oblíbený...? 
My favourite ..... is............     Můj oblíbený ...... je........... 

colour, pet, food             barva, zvíře (mazlíček), jídlo 
How old are you?  Kolik je ti let?   I am ......   (years old). - Je mi ...... 
Do you like? -  Máš rád......?       I like ....  / I don´t like.... . Mám // Nemám rád 
 
............................................................................................................................................................. 
Slovní zásoba: Hudební nástroje - (electric) piano, violin, (electric) guitar, drum, piano, trumpet 
 
.............................................................................................................................................................. 
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Členy podstatných jmen:   Členy čeština nepoužívá, proto je jejich pochopení obtížné.  
Avšak v angličtině jsou důležité pro rozpoznání podstatného jména ve větě. 
Jediný tvar slova v angličtině mnohdy představuje více slovních druhů, proto je 
člen tolik důležitým identifikátorem podstatného jména ve větě. 

 
Neurčitý člen -     a  /  an     použijeme u podstatného jména za těchto podmínek: 
 -   o věci mluvíme poprvé - nějaký 
 -   mluvíme o věci, předmětu, člověku obecně 
 -   upřesňujeme počet    a/an = jeden  
 -   po vazbě There is a/an....   Tam je jeden, nějaký.... 
        
 a - před vyslovovanou souhláskou  an  -  před vyslovovanou samohláskou 
  a piano      an electric piano 
 
Člen určitý  -  určitý člen používáme u podstatného jména - mluvíme-li: 
 -   o předmětu, věci, člověku známém, určitém, o němž již byla řeč 
 -   jediném na svém místě  nebo neopakovatelném svého druhu 
 -   pomocí členu určujeme, kde se věc nachází 
 

 the    .....    ten, tento 
Where is a chair?    The chair is at the table...............Kde je židle?    Ta židle je u (toho) stolu. 
............................................................................................................................................................ 
 
Sloveso být   =   TO   BE     - časování
 
já jsem     I am = I´m          

ty jsi, vy jste  you are =  you´re 

on je he is = he´s 

ona je she is = she´s 

ono, to je  it is = it´s 

my jsme we are = we´re 

oni jsou they are = they´re 
 

 

  I = já píšeme vždycky velkým 
písmenem!!! 

 
 
 
 
 

Otázka        Zápor 
Jsem (já)? Am I?  Já nejsem. I am not   =   I´m not 

Jsi (ty)?  Jste (vy)? Are you?  Ty nejsi. Vy nejste. You are not = You aren´t. 

Je  on? Is he?  On není. He is not = He isn´t 

Je ona? Is she?  Ona není. She is not = She isn´t 

Je to? Is it?  To není. It is not = It isn´t 

Jsme (my)? Are we?  My nejsme. We are not = We aren´t  

Jsou (oni)? Are you?  Oni nejsou. They are not = They aren´t 
                  
Zkrácené tvary slovesa býti  jsou hovorové, používají se v mluvené řeči. Ve spisovné angličtině 
(dopisy) by se měly používat spíše tvary " plné" - tzn. nezkrácené. Vždy musíme vědět, jak 
vypadá jak nezkrácený, tak zkrácený tvar slovesa, kvůli porozumění a významu. 



3 
 

 
Slovní zásoba: Slovesa – sporty:   - ski (lyžovat), dive (potápět se), skate (bruslit), run (běhat),  

swim (plavat), play hockey, play tennis, play football, play basketball, dance (tančit),  
  ride a bike (jezdit na kole) 
 
Fráze:  What is the matter?     Co se stalo?        
   Help      Pomoc 
 
 
 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Modální sloveso   CAN    -     časování        =       1) moci 
           2) umět 

kladná věta I can ski Já umím lyžovat  

otázka Can you ski? Umíš (ty) lyžovat?   

zápor            I can´t ski Já neumím lyžovat.  can´t =  can not 

krátká odpověď kladná  
Yes, I can.  
Ano, já umím 

záporná  
No, I can´t.  
Ne, já neumím. 

 

 
 
................................................................................................................................................................ 
      
EXISTENČNÍ VAZBA      TAM JE / TAM JSOU  
 
 Otázka  a odpověď na umístění věcí.      
 
Tam je      There is = There´s (a)  Tam jsou    There are  (some) 
 
Co je toto?  What is this?   =    What´s this?        
Co je tamto?  What is that?  =     What´s that? 
                           
What is in the house?                  Co je v domě? 
(What is there in the picture? Co je na tom obrázku?) 
Where is.....  =  Where´s......?           Kde je?            
 It is   =   It´s  (a)   ................    Je to ................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Předložky místa: in             =        v, ve   ( in front of     =    před) 
   on            =        na   ( opposite        =    naproti) 
   at             =        u, ve   ( next to   =  vedle) 
   under      =        pod   near   =    blízko 
   behind     =        za 
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Slovní zásoba: Dům -   bedroom (ložnice, pokoj), bathroom (koupelna), toilet (záchod),  

 kitchen (kuchyň),  hall (předsíň),  dining room (jídelna),   
 living room = sitting room (obývací pokoj) 

   house (dům), flat (byt), garden (zahrada), upstairs (nad schody), downstairs  
   (pod schody), stairs (schody) 
 
 
 
 
 
Slovní zásoba: Vybavení místnosti -   table (stůl), chair (židle),  

cupboard ( skříň, skříňka kuchyňská), sofa (pohovka), 
  armchair (křeslo), drawer (zásuvka), cooker (sporák), picture (obrázek), 
  plant (rostlina), TV= television (televize), carpet (koberec), floor (podlaha),  

desk (pracovní stůl) 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
Sloveso mít = vlastnit    HAVE GOT     - časování: 
 
já mám I have got   =   I´ve got 

ty máš, vy máte you have got  = you´ve got 

on má he has got  =  he´s got 

ona má she has got  =  she ´s got 

ono (to) má it has got  = it´s got 

my máme we have got  =  we´ve got 

oni mají they have got = they´ve got 
 
  Otázka                                                      Zápor 
Mám (já)? Have I got? já nemám I have not got= I haven´t got 

Máš (ty)? Máte(vy)? Have you got? ty nemáš, vy nemáte you have not got = you haven´t got 

Má on? Has he got? on nemá he has not got = he hasn´t got 

Má ona? Has she got? ona nemá she has not got = she hasn´t got 

Má ono (to)? Has it got? ono (to) nemá it has not got = it hasn´t got 

Máme (my)? Have we got? my nemáme we have not got = we haven´t got 

Mají (oni)? Have they got? oni nemají they have not got = they haven´t got 
 
Stejně jako u slovesa být, i zde platí: 
 
Zkrácené tvary slovesa míti  jsou hovorové, používají se v mluvené řeči. Ve spisovné angličtině 
(dopisy) by se měly používat spíše tvary " plné" - tzn. nezkrácené. Vždy musíme vědět, jak 
vypadá jak nezkrácený, tak zkrácený tvar slovesa, kvůli porozumění a významu. 
.............................................................................................................................................................. 
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Slovní zásoba: Nemoci -   sore throat (bolení v krku), headache (bolení hlavy),  

       stomach ache (bolení břicha), 
                    cold (rýma), ill (nemocný), healthy (zdravý) 
 
 
Fráze:    What´s the matter with you ?      Co je ti? 
    What can I do?   Co mám dělat? 
   I have got a headache.  Bolí mě hlava (mám bolení). 
   I am hungry.    Mám hlad. 
   I am tired.    Jsem unavený. 
   I am ill.    Jsem nemocný. 
 
 
Hovoříme o svých pocitech. Pozor!!!   
 
Musíme rozlišovat, co máme  (např. mám bolení hlavy) a  jak se cítíme   (jsem unavený) 
 
 
          I have got a cold = Já mám rýmu 

 
       I am cold.   =    Je mi zima. 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
Rozkazovací způsob sloves 
 
Rozkazovací způsob používáme u pokynů ve škole: Open your book.   Otevři si knihu. 
        Write.         Napiš. 
        Listen to me.        Poslouchej mě. 
        Pick up your pen.   Zvedni pero. 
        Draw.          Nakresli.     apod. 

Read!                       Čti! 
 

Dále  například pokud někomu radíme nebo ho o něco žádáme: 
 
Rady nemocnému:  Don´t eat ice cream.  Nejez zmrzlinu. 
   Go to sleep, Go to bed... Jdi spát, Jdi do postele....... 
   Don´t go out(side).  Nechoď ven. 
 
   Close the door, please. Zavři, prosím, dveře. 
 
Příkazy dáváme pomocí infinitivu slovesa bez osoby!!! 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................ 
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Průběhový přítomný čas  sloves – konstrukce, časování 
 
já čtu I am reading I´m reading 
ty čteš, vy čtete you are reading you´re reading 
on čte he is reading he´s reading 
ona čte she is reading she´s reading 
ono (to) čte it is reading it´s reading 
my čteme we are reading we´re reading 
oni čtou they are reading they´re reading 
 
U kladných vět lze použít stažené tvary slovesa být 
 
Průběhový přítomný čas používáme tehdy, když popisujeme činnost, která právě teď probíhá, 
resp. právě teď ji vidíme probíhat, např. na obrázku.  
 
Potřebujeme: 
sloveso býti v patřičné osobě + sloveso významové, které přibírá příponu -ing 

 
                   I am                                 +       read + -ing 
                                           
 
pravidlo pro připojení –ing ke slovesu:   
 

slovesa zakončená souhláskou -   drink......................I am drinking 
 slovesa zakončená – e       dive...............      he is diving   (-e....zmizí) 

jednoslabičná slovesa, krátce vyslovovaná swim.............    they are swimming 
        (koncová souhláska se zdvojí) 
     

Otázka      Zápor 
Čtu (já)? Am I reading? Já nečtu. I am not reading. 
Čteš (ty)? Čtete (vy)? Are you reading? Ty nečteš. Vy nečtete. You are not reading. 
Čte on? Is he reading? On nečte. He is not reading. 
Čte ona? Is she reading? Ona nečte. She is not reading. 
Čte ono (to)? Is it reading? Ono (to) nečte. It is not reading. 
Čteme my? Are we reading? My nečteme. We are not reading. 
Čtou oni? Are they reading? Oni nečtou. They are not reading. 
 
U záporu lze použít stažené tvary slovesa býti: 
Já nečtu I´m not reading. 

Ty nečteš. Vy nečtete. You aren´t reading. 

On nečte He isn´t reading. 

Ona nečte She isn´t reading. 

To nečte It isn´t reading. 

My nečteme. We aren´t reading. 

Oni nečtou. They aren´t reading. 
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U přítomného času průběhového se v této fázi soustředíme : 
 

a) na 3. osobu jednotného čísla a krátkou odpověď na danou otázku:  
   
  př.   Is he reading?     Yes, he is.   //  No, he isn´t. 
    On čte?                       Ano, čte          Ne, nečte. 
 

b)  na druhou osobu: Are you reading? Yes, I am.    //   No, I´m not. 
     Ty čteš? Vy čtete? Ano, já čtu.  //  Ne, já nečtu. 
 

!!! U druhé osoby dochází obvykle v odpovědi ke změně osoby  Ty? ......Já.  
neboť se předpokládá, že se „mě“ někdo ptá. 

 
............................................................................................................................................................. 
 
Slovní zásoba Město: clothes shop (obchod s oděvy), café (kavárna), cinema (kino),  

sports centre (sportovní centrum), supermarket (obchod), book shop (knihkupectví), 
toy shop (hračkářství), swimming pool (bazén), library (knihovna), school (škola), 
 

  
  river (řeka), bridge(most), statue (socha), church (kostel), castle (hrad, zámek),  
  square ( náměstí), market (tržiště), city (město), town (město), village (vesnice),  

shop (obchod), tower (věž), hospital (nemocnice), station (nádraží),  
post – office (pošta) 

 
 
Orientace ve městě: příkazy –  Go straight (on) past   - Jdi rovně kolem 
     Turn right / Turn left - Zahni doprava/Zahni d oleva 
     Where is there a........? - Kde je tady nějaký......? 
     How many ...... are there? - Kolik je tu.....? 
     Is there.......?   - Je tam......? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Slovní zásoba: Slovesa:    swim (plavat), drink (pít), read (číst), play football (hrát fotbal),  

dive (potápět se), play basketball (hrát košíkovou), play tennis (hrát tenis), 
  write (psát), eat (jíst), dance (tančit), come (přijít), do (dělat), jump (skákat), 
  skip (přeskakovat, skákat přes švihadlo), fall (padat), sit (sedět), run (běhat),  
   
Fráze:   What are you doing?       Co děláš? 
  What is he/she/it doing?   Co dělá on/ona/ono? 
 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Slovní zásoba  Oblečení: hat (klobouk), cap (čepice se štítkem), t-shirt (tričko), skirt (sukně), 
    dress (šaty), trousers (kalhoty), jeans (džíny), coat (kabát),  

shoes (boty), boots (vysoké boty), jumper (svetr) 
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.............................................................................................................................................................. 
 
Slovní zásoba: Počasí:    It´s hot. (Je horko)   It´s raining. (Prší)  
    It´s windy. ( Je větrno).  It´s cloudy. (Je zataženo). 
    It´s sunny. (Je slunečno).  It´s cold. ( Je chladno). 
    It´s snowing. (Sněží)    (It´s foggy – Je mlha). 
 
Fráze:  What is the weather like (today)? Jaké je dnes počasí? 

What can I do?   Co mohu dělat? 
  I have got my hat.   Mám svůj klobouk. 
  I haven´t got my boots.  Nemám svoje boty. 
  Is it raining there on you?  Prší tam  na tebe? 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Slovní zásoba:  Škola  
   subject (předmět ve škole), Art (kreslení), Music (hudební výchova), 
   History (dějepis), Maths (matematika), English (angličtina), Czech (čeština), 
   Swimming (plavání), Reading (čtení), Science (přírodověda), 

I.T. = Information Technology (počítače), P.E.= Physical Education (tělocvik) 
 

  !!!   školní předměty píšeme vždycky velkým písmenem – je to název !!!! 
 
Fráze:  Have we got P.E. today?  Máme dneska tělocvik? 
  Yes, we have. // No, we haven´t. Ano, máme // Ne, nemáme. 
  
  When have we got English?  Kdy máme angličtinu? 
We have got English on Monday at ten o´clock.   My máme angličtinu v pondělí v 10:00 hodin. 
 
 
Dny v týdnu:  Monday  pondělí 
   Tuesday  úterý 
   Wednesday  středa 
   Thursday  čtvrtek 
   Friday   pátek 
   Saturday  sobota 
   Sunday  neděle 
 
Fráze:  What day is it today?  Co je dnes za den? 
  Today it´s Monday.  Dneska je pondělí. 
 
 
Dny v týdnu píšeme vždy s velkým písmenem ..... je to název (vlastní jméno) 
 
!!!!    v pondělí.......................ON Monday ....................  předložka pojící se s dnem  !!! 
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......................................................................................................................................................... 
Určování času 
 
What´s the time? What time is it?  Kolik je hodin? 
It ´s ........  Je........(hodin ). 
 
!!!!  v deset hodin..............  AT 10:00...........................  předložka pojící se s časem !!! 
 
 
U hodin je důležitý pohyb velké ručičky, čas se určuje odlišně než v češtině. Rozhodující na 
hodinách je „celá“ a „půl“.  
 
Do půl včetně říkáme vždy minuty „po“ předchozí hodině,  
 
po „půl“ dopočítáváme čas do následující hodiny. 
 
Celá hodina – o´clock  (původně on the clock) – jindy nepoužíváme!!!! 
př. 
6:05    five past six            (pět minut po šesté) 6:35     twenty five to seven 
6:10    ten past six 6:40     twenty to seven 
6:15    a quarter past six   (čtvrt po šesté) 6:45     a quarter to seven 
6:20    twenty past six 6:50     ten to seven 
6:25    twenty-five past six 6:55     five to seven 
6:30    half past six      (půl po šesté) 7:00     seven o´clock 
 
 
Důležité!!!     že čtvrt vždycky píšeme se členem neurčitým    

  a quarter past,    a quarter to, 
   

zatímco half past nikdy člen nemá !!! 
Pozor na pravidla hláskování 

.............................................................................................................................................................. 
 
Slovní zásoba: Volný čas – televizní programy  

TV programme (televizní program), science fiction (vědeckofantastický ), 
   animal programmes (program o zvířatech), sports programmes (sportovní 

 program), quizzes = game show (soutěžní pořad), music programmes  
(hudební program), cartoon (animovaný kreslený film), action film (akční), 
detective story (detektivka), comedy (komedie), (news – zprávy), (weather – 
počasí) 

 
Fráze:  What TV programmes do you like?  Jaké televizní programy máš rád /ráda? 
  Do you like comedies?   Máš rád (líbí se ti) komedie? 
  Yes, I do.  //  No, I don´t.   Ano,  mám.    //  Ne, nemám. 
  What Channel is it on?   Na kterém je to kanálu? 
  It´s on channel 13.    Je to na kanálu 13. 
  What time is it on?    V kolik hodin to dávají? 
  It´s  on  at......     Dávají to  v.....hodin. 
    What´s on TV?    =   Co dávají v televizi? 
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........................................................................................................................................................... 
 
Prostý přítomný čas   -  úvod :   toto platí pro osoby – I, you, we, they
  
 
 
příklad        -     mít rád, líbit se 
 
                                           kladná               otázka                                        zápor 
já mám rád,  
líbí se mi 

I like Do I like ? I do not like = I don´t like 

ty máš rád, vy máte 
rádi  
(líbí se ti, líbí se vám) 

you like Do you like? You do not like = You don´t like 

my máme rádi,  
nám se líbí 

we like Do we like? We do not like = We don´t like 

oni mají rádi,  
jim se líbí 

they like Do they like? They do not like = They don´t like 

 
Pro vytvoření otázky potřebujeme pomocné sloveso DO .  
Pro vytvoření záporu potřebujeme pomocné sloveso v záporu  DO NOT   =  DON´T 
 
Přítomný čas prostý používáme ve chvíli, kdy hovoříme o činnostech, které probíhají pravidelně 
nebo se pravidelně opakují, obvykle hovoříme o rutinách, rutinních činnostech, např. volnočasové 
aktivity, běžné denní úkony  
 
Pomocné sloveso DO musíme používat u tohoto času vždycky u všech sloves  
kromě to be (býti) a  to have got (míti) – býti a míti mají jiný režim – viz výše 
 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Slovní zásoba: Slovesa spojená s rutinními činnostmi  

 
watch TV (dívat se na televizi), play computer games (hrát na počítači),  

   ride a horse (jezdit na koni), go swimming (chodit plavat),  
do homework = do HW (dělat úkoly) 
go fishing (chodit na ryby),  go running (chodit běhat),  
play the trumpet (hrát na trubku),  go skating (chodit bruslit), go skiing 
 (chodit lyžovat), listen to music (poslouchat hudbu), stay in bed  
(zůstat v posteli), sleep (spát), go shopping (chodit nakupovat) 

 
 
Fráze:   What do you do in your free time?   Co děláš ve svém volném čase? 
   What do you do on Mondays?  Co děláš každé pondělí? 

ON MONDAYS = EVERY MONDAY v pondělí...každé pondělí 
 
Do you like music?   Máš rád hudbu? (Líbí se ti hudba?) 
Yes, I do   //   No, I don´t.  Ano, mám.   //  Ne, nemám. 
(krátká odpověď) 
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.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
Slovní zásoba: Zvířata volně žijící 
 
   whale (velryba), penguin (tučňák), gorilla (gorila), lion (lev),  

crocodile (krokodýl), frog (žába), owl (sova), hippo (hroch), 
elephant (slon), bear (medvěd), polar bear (lední medvěd), bat (netopýr) 

 
........................................................................................................................................................... 
 
 
Prostý přítomný čas:       3. osoba jednotného čísla toto platí pro osoby HE, SHE, IT 
 
                                kladná                          otázka                         zápor 
on bydlí HE LIVES DOES HE LIVE? HE DOES NOT LIVE=  

 HE DOESN´T LIVE  
ona bydlí SHE LIVES DOES SHE LIVE? SHE DOES NOT LIVE =  

SHE DOESN´T LIVE 
ono (to) bydlí IT LIVES  DOES IT LIVE?  IT DOES NOT LIVE=  

IT DOESN´T LIVE  
 
 
Pro třetí osobu jednotného čísla platí zvláštní režim pro všechna slovesa kromě míti a býti. 
Pro utvoření kladné věty ke slovesu přidáváme – S (-ES) 
     př.                 he reads he lives she eats it rides  he watches  
    

    it plays       !!!!! it flies (to létá) – létat fly 
 
Pro utvoření otázky se přidané –s od slovesa přesune k pomocnému do  =  does,  
sloveso má stejný tvar jako původní infinitiv 
SHE  LIKES...................DOES SHE LIKE? 
 
U záporu k does přidáváme not....vznikne tvar DOESN´T (znamená ne-) a sloveso významové opět 
je ve tveru infinitivu 
he DOESN´T LIKE...........ZNAMENÁ   ON   NE-  MÁ RÁD 
 
............................................................................................................................................................... 
 
rozšiřující učivo:   číslovky do sta, měsíce v roce, řadové číslovky 
 
................................................................................................................................................................ 
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Rozšiřující učivo pro jazykově zaměřené třídy 
 
 
Fráze:  How do you spell....?  Jak hláskuješ......? 
  Spell the word....  Hláskuj slovo..... 
........................................................................................................................................................ 
 
 Zvuková podoba hlásek abecedy 
 
  Where is.......?   Kde je.....? 
  She /  he  / it  is........  Ona /  on  /  to je........ 
......................................................................................................................................................... 
 
 
Slovní zásoba:  Předměty denní potřeby: bag(taška), ball (míč), bike (kolo), boat (loď),  

book (kniha),  
cake (dort), car (auto), cat (kočka), computer (počítač), dog (pes), 
doll (panenka), jumper (svetr),kite (drak papírový), dragon (drak), 
pen (pero), pencil-case (penál), pencil (tužka), plane (letadlo),   
skateboard, T-shirt (tričko) 
footprint (stopa), puppy (štěně), umbrella (deštník),  
sock (ponožka), rubber (guma), ruler (pravítko), shoe (bota),  
train (vlak) 
 

........................................................................................................................................................... 
 
 
 
Slovní zásoba:  Rodinní příslušníci:   

grandma, grandpa (babička, dědeček), dad, mum (táta, máma), 
uncle, auntie (strýc, teta), brother, sister (bratr, sestra),  
cousin (bratranec, sestřenice) 

 
Who is.....?    Kdo je.....? 
How many .........have you got? Kolik...........máš? 
 
 
Vždycky musíme dávat pozor na počty podstatných jmen:  
 
jeden.................................She has got one sister.   Ona má jednu sestru. 
 
dva a více..........................He has got two sisters.       On má dvě sestry. 
 
žádný................................She hasn´t got any brothers.  Ona nemá žádného bratra. 
 
........................................................................................................................................................... 
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Porovnávání  Daisy is five years younger than Bob.  Daisy je o pět let mladší než Bob. 
   Bob is five years older than Daisy.     Bob je o pět let starší než Daisy. 
    
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
Přivlastňování jménu:    Who is BERTIE´S sister? Kdo je Bertiina sestra? 
 
 Jménům přivlastníme pomocí  ́S   - znamená to, že někomu něco patří 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Barvy:  orange, red, yellow, blue, purple, pink , white (bílá), brown, green, black, grey, 
  silver (stříbrná), gold (zlatá), 
  light (světlá) x dark (tmavá) 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Číslice do sta: 10 – ten, 20- twenty, 30- thirty, 40-forty, 50- fifty, 60-sixty, 70-seventy,  

80 – eighty, 90- ninety,  
 
 
100   -   a hundred      člen "a"    u stovky značí jedno sto!!!!! 
 
21 – twenty-one, 22- twenty-two......     
 
Od 21...  vždy mezi desítkami a jednotkami píšeme pomlčku 
 

 
........................................................................................................................................................... 
 
Základní otázky – ptáme se i na další osobu než „TY“ 
 
 
 Fráze:    How old are you?  Kolik je ti let? 
  How many brothers and sisters have you got? Kolik máš bratrů a sester? 
  What is your name?  Jak se jmenuješ? 

What is his / her name? Jak se jmenuje on / ona. 
  How old is he/she?  Kolik je mu /jí let? 
 
 
............................................................................................................................................................ 
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Přivlastňovací zájmena: 
 
já I můj my 
ty, vy you tvůj, váš your 
on he jeho his 
ona she její her 
ono, to it jeho, toho its 
my we náš our 
oni they jejich their 
 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Slovní zásoba: Jídlo 

orange (pomeranč), grapes (hrozny), pear (hruška), apple(jablko), rice (rýže), 
   milk(mléko), crisps (křupky), bread (chléb), cereal (cereálie),  

biscuits (sušenky), cheese (sýr), egg (vejce) 
............................................................................................................................................................... 
 
Vyjádření nějaký ( žádný) : 
 
 
He has got some bananas.  On má nějaké banány. 
 
Has he got any bananas?  Má on nějaké banány? 
 
He hasn´t got any bananas.  On nemá žádné banány. 

 
 
Nějaký, žádný   =  SOME, ANY  
 
použití místo členu u podstatných jmen, pokud nechceme nebo nemůžeme říct přesný počet 
kladná věta ...................some 
zápor, otázka..................any 
 
............................................................................................................................................................. 
 
VAZBA  HAVE + DENNÍ JÍDLO:       HAVE BREAKFAST = S NÍDAT 
      HAVE LUNCH = OBĚDVAT 
      HAVE DINNER = VEČEŘET 
 
.............................................................................................................................................................. 
Fráze:  What ´s your favourite food?   Jaké je tvé oblíbené jídlo? 
  Can I have......?   Mohu dostat......? 
  you want – you bring   vy chcete – vy přinesete 
  Do you have.......for lunch?               Dáváš si .......k obědu? 
  Here you are.    Tady to máte. 
  Sorry.     Promiňte. 
............................................................................................................................................................... 
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Slovní zásoba:  Zvířata: giraffe (žirafa), parrot (papoušek), monkey (opice), snake(had), 
    kangaroo (klokan), chicken (kuře), tortoise, turtle (želva),  
    swan  (labuť), dolphin (delfín), hedgehog (ježek), seal (tuleň), badger 
     (jezevec), fox (liška), hamster (křeček), guinea pig (morče),  

wolf (vlk), snail (šnek) 
 
Slovní zásoba: Vlastnosti zvířat – přídavná jména: 
 big (velký), tall (vysoký), dangerous (nebezpečný), funny (legrační), small (malý), 

 thin (hubený), friendly (přátelský), fast (rychlý), slow (pomalý), beautiful (nádherný),  
strong (silný), fat (tlustý), young (mladý), old (starý), new (nový), clever (chytrý), 

 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
Druhý stupeň přídavných jmen (jednoslabičných): 
používáme při porovnávání vlastností dvou lidí, věcí  nebo zvířat 
 
Tvoříme přidáním koncovky – ER  k záíkladnímu tvaru přídavného jména 
tall ----vysoký         taller ---- vyšší  thinner - štíhlejší older - starší 
big---  velký             bigger---  větší  fatter - tlustější younger- mladší 
 
Porovnávání:    Slon je větší než myš.......  An elephant is BIGGER THAN the mouse. 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
Popis zvířete: It has got......  Má..... 
  It is..........  Je....... 
  It lives......  Žije...... 
  It eats.......  Živí se..... 
 
 
 
Existenční vazba sloves:      There is   //    There are             Tam je //   Tam jsou 
 
Vazbu využíváme při popisu obrázku. Vazba tam je, tam jsou napomáhá správnému 
slovosledu věty a nelze ji vynechat. V českých větách není nutná, avšak v angličtině je 
nezbytně nutná. 
 
There is a dog in the street.           Na ulici je pes   (doslova Tam je pes na ulici) 
There are some people in the street.  Na ulici jsou lidé (doslova Tam jsou nějací lidé na ulici) 
 
Vazba pomáhá dodržet pevný pořádek slov ve větě – nezbytnou podmínku správné tvorby vět. 
 
 
............................................................................................................................................................ 
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Město: fráze -  Where can you....?  Kde můžete........? 
  How many.....are there? Kolik.........je tam? 
 
Další povely: Look all around     ...     Rozhlédni se kolem. 
  Don´t cross  the road     Nepřecházej ulici. 
  Stop!       Zastav! 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Druhy dopravy: How do you go to school?  Jak jezdíš do školy? 
    I go by motorbike   jezdím na motorce 
    I go by bus    jezdím autobusem 
    I go to school by bike   jezdím do školy na kole 
    I go by car    jezdím autem¨ 
    I walk to school   já chodím pěšky do školy 
    I go to school by scooter  jezdím do školy na koloběžce 
   How do I get to....?   Jak se dostanu do.......? 
 
 
Placení penězi: How much is it?  Kolik to stojí? 
   pound    libra 
   1 pound = 100 pence  1 libra = 100 pencí 
   60p            60 pencí 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Slovní zásoba: Zaměstnání: firefighter (hasič), baker (pekař), teacher (učitel),office worker  
  (úředník),  nurse (sestra ve zdravotnictví), mechanic (mechanik, opravář), worker 
  (dělník), postman (listonoš), astronaut (kosmonaut), clown (klaun), painter (malíř 
  pokojů), guard (stráž), milkman (mlékař), newspaper boy (doručovatel tisku) 
 
  Pracovní pomůcky: uniform (uniforma), computer (počítač), thermometer  
  (teploměr), spanner (montážní klíč), book (kniha), oven glove (chňapka),  

hose (hadice)  
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Tabulka některých slovesných vazeb 
 
GO   DO   PLAY       HAVE                   SLOVESO 
go swimming – 
chodit plavat 

do karate – dělat 
karate 

play football – 
hrát fotbal 

have a shower – 
sprchovat se 

cook – vařit 

go running – 
chodit běhat 

do judo – dělat 
judo 

play tennis hrát 
tenis 

have breakfast - 
snídat 

swim – plavat 

go skating- 
chodit bruslit 

do homework -  
dělat úkol 

play volleyball – 
hrát volejbal 

have an apple – 
dát si jablko 

skate – bruslit 

go dancing – 
chodit tancovat 

do gymnastics – 
dělat 
gymnastiku 

play the piano – 
hrát na piano 

have a piano 
lesson – mít 
hodinu piana 

ski – lyžovat 

go fishing – 
chodit na ryby 

 play the trumpet 
– hrát na trubku 

have karate 
lesson – mít 
hodinu karate 

drink – pít  

go skiing – 
chodit lyžovat 

 play computer 
games – hrát 
počítačové hry 

have lunch – 
obědvat 

eat – jíst 

go shopping – 
chodit 
nakupovat 

 play chess – hrát 
šachy 

have dinner - 
večeřet 

ride a bike – 
jezdit na kole 

    write - psát 
                                                                                                                                   sit - sedět 

read – číst 
watch TV – dívat 
se na televizi 
run- běhat 
come – přijít 
wear – nosit na 
sobě 
work – pracovat 
drive – řídit 
bring - přinést 

 
Slovesné vazby znamenají, že některá slovní spojení nelze v angličtině říci jinak, resp. změnou 
vazby měníme význam slov a vět. Zde je výčet některých typických spojení, kdy některé 
výrazy jsou nutně navázané na další slova. 
 
V každé anglické větě je vždy pouze jedno sloveso, které časujeme, ostatní tvary musíme vždy 
přizpůsobit tomuto pravidlu – tedy musí být buď v neurčitém tvaru nebo je musíme změnit 
na jiný slovní druh (př. podstatné jméno slovesné). 
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Věta vždycky musí mít zachovaný pevný pořádek slov ve větě – tedy nelze přehazovat slova ve 
větě podle momentální nálady a nesmíme vynechat podmět (tzv. český „zamlčený podmět“ 
v angličtině neexistuje) 
 
Náznak pevné struktury věty:   
 
KDO DĚLÁ CO KDE KDY 
podstatné jméno 
nebo zájmeno 
v 1. pádě 
(podmět) 

sloveso 
významové, 
které časujeme 

podstatné jméno 
nebo zájmeno  
ve 4. pádě  
(předmět) 

příslovečné 
určení místa 

příslovečné 
určení času 

 
V anglické větě vždycky musí být podmět (kdo, co) a sloveso v patřičném tvaru 
odpovídajícího času (co dělá). 
 
I  read books.            Já čtu knihy. 
I like reading books.   Já mám rád čtení knih. 
I don´t read books.   Já nečtu knihy. 
I don´t like reading books.  Já nemám rád čtení knih. 
 
I go fishing.    Já chodím rybařit. 
I like going fishing.   Já mám rád chození na ryby. 
I don´t go fishing.   Já nechodím rybařit. 
I don´t like going fishing.  Já nemám rád chození na ryby. 


