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HELLO! How are you? I´m fine, thank you. 

Doufám, že jste předcházející lekci zvládli TESTÍK SE VÁM POVEDL Dnes tedy 

začneme další lekci. 

Nejprve se naučíme slovíčka a výslovnost. Slovíčka jsou rozdělena do dvou skupin. 

Abyste mohli trénovat výslovnost, budeme opět používat slovník z internetu. 

Připojte si k počítači reproduktory nebo sluchátka a můžeme jít a to. 

Za každým slovíčkem  ve druhém sloupečku dole v tabulce je vždy odkaz na 

výslovnost (https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bridge), když ho rozklikneš, 

objeví se ti stránka slovníku s výslovností.  

 

 

Když klikneš na tlačítko s reproduktorem, výslovnost se ti přehraje.   

Takže postupuj následovně: – kliknu – poslechnu – zopakuji  - a to vždy 10 krát u 

každého slovíčka 

 

ÚTERÝ 12.5. -  nauč se žlutá slovíčka, nejprve výslovnost a pak si vezmi papír nebo 

sešit a každé žluté slovíčko pětkrát opiš 

STREDA 13. 5.  - zopakuj si žlutá slovíčka a nauč se červená slovíčka, nejprve 

výslovnost a pak si vezmi papír nebo sešit a každé červené slovíčko pětkrát opiš 

ČTVRTEK 14. 5. - všechna slovíčka si zopakuj. Pokud zapomeneš výslovnost, klikni 

na odkaz v druhém sloupečku 
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CHAPTER 23 - Can I help you? 

V následující lekci se přesuneme do obchodu a budeme se učit nakupovat. Také 
se naučíme názvy některých potravin, které si můžeme v obchodě koupit. 
Tak začínáme.  
 
Pusťme se do toho: 
 

bread https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bread  chleba 

butter https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/butter  máslo 

cake https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/cake%
20  

dort, zákusek 

cheese https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/cheese  sýr 

egg https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/egg  vejce 

ice 
cream 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/ice%20
cream  

zmrzlina 

jam https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/jam  marmeláda 

lollipop https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/lollipo
p  

lízátko 

pound https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/pound  libra 

roll https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/roll  rohlík 

some https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/some  nějaký, 
některý, 
několik 

sausage https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/sausag
e  

salám, klobása 

 
Slovíčka: 
bread    [bred]    chleba 
butter   [batr]    máslo     
cake    [kejk]    dort, zákusek 
cheese   [číz]    sýr 
egg    [eg]    vejce 
ic cream   [ajs krím]   zmrzlina 
jam    [džem]   marmeláda    
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lollipop   [lolipop]   lízátko 
pound   [paund]   libra 
roll    [rol]    rohlík 
some    [sam]    nějaký, některý, několik 
sausage   [sósidž]   rsalám, klobása 
 
 
PÁTEK 15. 5.  – přečti si fráze a gramatiku 

 
Fráze: 
 
Can I help you?   [ken aj help jů]  Co si přejete? 
 
I would like    [aj vud lajk]   chtěl bych, chtěla bych 
 
 
Gramatika: 
 
U některých podstatných jmen (např. u názvů potravin jako je bread, jam, 
cheese, butter) nemůžeme vytvořit množné číslo přidáním koncovky – s (!). 
Před tato slova nikdy nedáváme neurčitý člen a, an. 
 
Tato slova použijeme se slovem some, které má podobný význam jako neurčitý 
člen (nějaký, několik). 
 
I would like some cheese.  [aj vud lajk sam čís] Chtěl bych nějaký sýr. 
 
I would like some bread.  [aj vud lajk sam bred] Chtěl bych  

nějaký chléb. 
 
Zajímavost 
 
Marmeláda nebo džem 
 
Rozdíl mezi džemem a marmeládou je v Británii v druhu použitého ovoce.  
 
Marmelády, které se v Británii prodávají, obsahují citrusy, nejčastěji 
pomeranče, a to i s kůrou. 
 
Džemy obsahují všechno ostatní ovoce, např. jahody, ostružiny a rybíz. 
 



PONDĚLÍ 18. 5.   opakování slovíček 

Nejprve si zopakuj všechna slovíčka. 
Pak si otevři pracovní sešit na straně 60 a vypracuj cvičení 1 a 2. Pak si je oprav 
podle slovíček. 
 
ÚTERÝ 19. 5. Práce s učebnicí: 

 
Otevři si učebnici na straně 68 a podívej se na cvičení 1. Prohlédni si obrázek, přečti si 

zadání a pusť si poslech na tomto odkazu   7.mp3 alespoň pětkrát. Pak si přečti text 

alespoň dvakrát a přelož si do češtiny. 

Pak si přečti cvičení č. 2 a přelož. 

Nakonec si otevři pracovní sešit na straně 60 a vypracuj cvičení 3. 

-klíč k 3. cvičení je v pracovním sešitě na straně 83 v prostředním sloupečku. 

STŘEDA 20. 5. Práce s učebnicí: 

 
V učebnici na straně 69 nahoře si prohlédni obrázky a u každého obrázku si 
pozorně přečti text. Potom si otevři pracovní sešit na straně 61 a vypracuj 
cvičení 4. Kontroluj si podle učebnice. 
 
ČTVRTEK 21. 5. Práce s učebnicí: 

 
Otevři si učebnici na straně 69 a přečti si zadání cvičení 3. Pak si pusť poslech 

na odkazu  8.mp3 a pokračuj podle zadání cvičení. 
 
PÁTEK 22. 5. pracovní sešit 

 
Otevři si pracovní sešit na straně 61 a doplň cvičení 5 a 6. Pokud nebudeš 
vědět, pomůže ti učebnice 
Tato dvě cvičení vyfoť a pošli mi je na email. 
 
 
Pokud to zvládnete, bude to super, pokud něco nepůjde, nevadí. 
 
Jestli nebudete něčemu rozumět, napište emaily. Adresy jsou nahoře. 
 

Good bye and see you later. 


