Introducing yourself / Představování se
Introduction / Úvod

2

Vocabulary / Slovíèka

Welcome to the first lesson of what will be a long hot summer course in English.
Today we have something easy for you, but don’t worry, it’ll get harder!
Vítejte v první lekci žhavého letního kurzu angličtiny.
Dnes pro vás máme něco snadného, ale nebojte se, čekají vás i složitější věci.
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Dialogues / Rozhovory
What is your name?
My name is John. What’s your name?
I’m Tanya. Where are you from, John?
I am from England. What about you?
I am from Canada.

Jak se jmenuješ?
Jmenuji se John. Jak se jmenuješ ty?
Jsem Tanya. Odkud jsi, Johne?
Jsem z Anglie. A co ty?
Já jsem z Kanady.

Hi. Is your name Jane?

Ahoj. Ty jsi Jane?

No, it’s James!

Ne, James!

Sorry, it must be the long hair.

Promiň, to bude těmi dlouhými vlasy.

That’s OK.

To nic.

Are you from Brazil?

Jsi z Brazílie?

No, I’m from England.

Ne, jsem z Anglie.

Sorry, it must be the dress.

Pardon, spletly mě ty dámské šaty.

Useful phrases / Užiteèné fráze
I am from England.

Jsem z Anglie.

You are from Canada.

Ty jsi z Kanady.

He is Peter.

On je Petr.

She’s Susan.

Ona je Zuzana.

We aren’t from New York.

Nejsme z New Yorku.

They aren’t Peter and Paul.

Oni nejsou Petr a Pavel.

Are you from America?

Jsi z Ameriky?

Where are you from?

Odkud jsi/jste?

Where is he from?

Odkud je (on)?

Is she from the
Czech Republic?

Je (ona)
z České republiky?

Are they from England?

Jsou z Anglie?

name

jméno

evening

večer

what

co, jaký

night

noc

where

kde, kam

hello / hi

Ahoj! Dobrý den.

from

odkud, z

good bye

Na shledanou.

and

a

bye bye

morning

ráno, dopoledne

Ahoj.
(při loučení)

afternoon

odpoledne

excuse me

promiňte (když někoho
zastavujete s dotazem)

thank you

děkuji vám

Phrasal verbs / Frázová slovesa
be about to
chystat se
I am just about to leave.
Právě se chystám odejít.
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be up
být vzhůru
Peter isn’t up yet; he’s still in bed.
Petr není vzhůru, ještě je v posteli.

be back
vrátit se, být zpátky
I’ll be back at 9 o’clock.
Vrátím se v 9 hodin.
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Idioms / Idiomy

To be Greek to someone - Být pro někoho nepochopitelné (doslova: být pro někoho řecké)
The English language is Greek to me. / Anglický jazyk je pro mě španělská vesnice.
The best things in life are free - Nejlepší věci v životě jsou zadarmo
The bank robber is sitting on the beach and thinking that the best things in life are free.
Bankovní lupič sedí na pláži a myslí na to, že nejlepší věci v životě jsou zadarmo.

Teacher’s Tip:
Studium cizího jazyka je podobné fyzickému cvičení a hubnutí. Abyste udrželi své tělo v kondici
a zhubli, potřebujete cvičit. Abyste hubli efektivně, potřebujete realisticky nastavený plán a cíl.
Extrémní přístupy bývají kontraproduktivní jak při hubnutí, tak při studiu. Nejdál dojdete
pravidelnými malými krůčky. Proto jsme náš kurz připravili tak, abychom nikoho nepřetížili.
Nebudeme závodit, pojedeme klidným tempem v pelotonu 50 dní. Na konci budete překvapeni,
jak daleko se dojedeme. Je to nová šance pro začátečníky, falešné začátečníky a mírně pokročilé
naučit se nové a procvičit si známé věci. Studujte denně 25-60 minut a na konci prázdnin získáte
certifikát EFS – English First Step.

Exercises / Cvičení
Grammar: The verb - to be / Slovesa - to be (být)
V této lekci se naučíme časovat sloveso být
‘to be’. Toto sloveso je výjimečné tím, že v
1. a 3. osobě jednotného čísla má na rozdíl
od ostatních sloves jiný tvar. Také otázka a
zápor se tvoří jinak než u většiny dalších
sloves. Otázka se tvoří přehozením
podmětu a slovesa a v záporu přidáme ke
slovesu ‘to be’ záporku ‘not’.
OZNAMOVACÍ

Často se používá stažený tvar. Ten naleznete
v 1. tabulce v závorkách za oznamovacím
tvarem a záporem. Všimněte si, že v angličtině
vždy musí být u slovesa podmět. V naší tabulce
používáme jako podmět osobní zájmena, ale
můžeme používat i podstatná jména či vlastní
jména. Nestačí tedy říct: ‘Am’ (jsem), ale
musíme přidat zájmeno já - ‘I am’.

TÁZACÍ

ZÁPOR

Grammar Card Exercise: Doplňte am, is nebo are.
1.
2.
3.
4.
5.

We ________ tired.
She ________ a teacher.
You ________ late.
They ________ football players.
He ________ not here.

6.
7.
8.
9.
10.

I ________ angry.
It _________ too small.
Jack and Peter _________ friends.
Lenka _________ not an American.
I __________ not tired now.

1. Spojte dvojice vět, které k sobì patří.
1. What’s your name?

a) She’s from Poland.

2. How are you?

b) I’m from Canada.

I am... (I’m)

Am I...?

I am not... (I’m not)

3. Are you a student?

c) No, he isn’t.

You are... (you’re)

Are you...?

You are not... (you aren’t)

4. Where are you from?

d) I’m fine, thank you.

He, she, it is... (he’s, she’s, it’s)

Is he, she, it...?

He, she, it is not... (he, she, it isn’t)

5. Is he a teacher?

e) Not at all.

We are... (we’re)

Are we...?

We are not... (we aren’t)

6. Are they married?

f) My name is Peter.

You are... (you’re)

Are you...?

You are not... (you aren’t)

7. What are their names?

g) Yes, they are.

They are... (they’re)

Are they ...?

They are not... (they aren’t)

8. Where is she from?

h) Yes, I am.

9. Thank you.

i) Paul and John.

tabulka 2 – short answers
SHORT ANSWER / krátká odpověď

Are you married?

Yes, I am.

Is he a student?

Yes, he is.

Is Mary from London?

No, she isn’t.

Pro poslech lekce této navštivte
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2. Přeložte tyto věty do češtiny.
1. Hello. My name is John Smith.

3. Where are you from?

2. I’m not from the US. I’m from England.

4. Yes, I am.

Key:

5. No, I’m not.

Grammar card: 1. are 2. is 3. are 4. are 5. is 6. am 7. is 8. are 9. is 10. am Exercise 1: 1/f, 2/d,
3/h, 4/b, 5/c, 6/g, 7/i, 8/a, 9/e Exercise 2: 1. Dobrý den, jmenuji se John Smith. 2. Nejsem ze
Spojených států, jsem z Anglie. 3. Odkud jste vy? 4. Ano, jsem. 5. Ne, nejsem.

QUESTION / otázka

