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Vážení přátelé,
Angličtina pro každého vás naučí angličtině porozumět a používat jí v běžném
rozhovoru.
Učivo je určeno pro začátečníky a mírně pokročilé. Je rozděleno do menších lekcí
a oddílů. Seznámíte se postupně se slovesy, osobními zájmeny, stupňováním, vyjádřením časových údajů. Nechybí samozřejmě ani podmíněné věty, časování, rozkazovací způsob a další gramatické jevy.
Poslechem nahrávek s téměř 400 minutami vět v pořadí anglicky – česky – anglicky, si osvojíte fráze z každodenních situací. Například: I would wait for them – Počkal
bych na ně - I would wait for them. Nezáživné vysvětlování gramatiky jsme nahradili
větami, které namluvil rodilý Angličan. Teorii a slovní zásobu se naučíte jedinečným
způsobem přímo z původního prostředí. Nemusíte nic hledat ve slovníku, díky českému překladu STAČÍ JEN POSLOUCHAT. To je bonus, který mnozí začátečníci při sledování anglofonních médií nebo cestování postrádají. E-kniha obsahuje texty všech
nahrávek.
Pro lepší soustředění a efektivní učení vám doporučujeme audiovizuální stimulaci
psychowalkmanem.
Novinkou v tomto vydání je komiks, který se snaží zábavnou a lehce stravitelnou
formou přiblížit první zkušenosti s angličtinou.
Pevnou vůli v učení vám přeje
Lucie Meisnerová

Anglická abeceda
a = [ei]
b = [bi:]
c = [si:]
d = [di:]
e = [i:]
f = [ef]
g = [dži:]
h = [eič]
i = [ai]

j = [džei]
k = [kei]
l = [el]
m = [em]
n = [en]
o = [ou]
p = [pi:]
q = [kju:]
r = [a:]

s = [es]
t = [ti:]
u = [ju:]
v = [vi:]
x = [eks]
y = [wai]
w = [dablju:]
z = [zed, zi:]

Hláskujte tato slova:
– tea, think, get, thank, hard, short,
look, few, done, sofa, day, town, house,
people, vegetable, zero, turkey, laptop,
knife, empty, jealous, training, special,
quick, remember, yellow, difficult,
gentle, foreigner, help, open, automatic,
proud, illegal, cinema

Slovesa
Časování plnovýznamových sloves
v přítomném čase je v angličtině
poměrně jednoduché, protože všechny
osoby mají stejné tvary, jen ve 3. osobě
jednotného čísla přidáme koncovku –s

nebo –es podle stejného pravidla jako
při podstatných jménech (viz níže).
Několik tvarů má v přítomném čase jen
pomocné sloveso být (to be):

Oznamovací způsob slovesa
TO BE (být)
jednotné číslo
I am – já jsem
you are – ty jsi
he is – on je
she is – ona je
it is – ono je
množné číslo
we are – my jsme
you are – vy jste
they are – oni jsou
I am here.
Já jsem zde.
You are there.
Ty jsi tam.
He is happy.
On je šťastný.
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It is interesting.
Je to zajímavé.

They are in the office.
Jsou v kanceláři.

We are clever.
My jsme chytří.

She is there.
Ona je tam.

You are fast.
Vy jste rychlí.

Who is at school?
Kdo je ve škole?

They are honest.
Oni jsou čestní.

I am at work.
Jsem v práci.

She is away.
Ona je pryč.

We are at school.
Jsme ve škole.

Who is Peter?
Kdo je Petr?

You are in the cinema.
Jste v kině.

We are at home.
Jsme doma.

She is pretty.
Je pěkná.
I am lazy.

They are alone.
Oni jsou sami.
I am lazy.
Jsem líný.
He is a student.
Je student.
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You are a beginner.
Jsi začátečník.

Is she nice?
Je milá?

Who is a teacher?
Kdo je učitel?

Is it all right?
Je to v pořádku?

We are people.
Jsme lidé.

Are you bad?
Jsi špatný? Jste špatní?

You are students.
Jste studenti.
They are relatives.
Jsou příbuzní.
We are friends.
Jsme přátelé.
She is a good girl.
Ona je dobré děvče.
I am a boy.
Jsem chlapec.
They are good people.
Jsou to dobří lidé.
Am I here?
Jsem zde?

Is he good?
Je dobrý?
Are they clever?
Jsou moudří?
Are you lazy?
Jsi líný? Jste líní?
Are we here?
Jsme zde?
Is he married?
Je ženatý?
Are you busy?
Jsi zaneprázdněn?
Jste zaneprázdněn?
(vykání)
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Are they thirsty?
Jsou žízniví?
He isn't satisfied.

Is Peter ill?
Je Petr nemocný?
Is she at work?
Je v práci?
Are you crazy?
Zbláznil jsi se?
Are they single?
Jsou svobodní?
Are you free?
Máš čas? Máte čas?

We are not tired.
Nejsme unaveni.

Isn’t she ill?
Není nemocná?

She is not bad.
Není špatná.

I am not tired.
Nejsem unavený.

He is not there.
On tam není.

You are not free.
Nemáš čas. Nemáte čas.

You are not hungry.
Nemáš hlad.

It is not fair.
To není fér.

I am not happy.
Nejsem šťastný.
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They are not lazy.
Nejsou líní.

Aren’t you tired?
Nejsi unavený?

He isn’t satisfied.
Není spokojený.

Aren’t we hungry?
Nejsme hladoví?

You aren’t interested in it.
Nezajímá tě to.

Am I not busy?
Nejsem zaneprázdněný?

We aren’t here.
Nejsme zde.
He isn’t busy.
Není zaneprázdněný.
They aren’t thirsty.
Nejsou žízniví.
She isn’t sad.
Není smutná.
You aren’t strong.
Nejste silní.
Isn’t it all right?
Není to v pořádku?
You aren’t divorced.
Nejsi rozvedený.

Zkrácené tvary
V moderní angličtině a zvláště v její
hovorové podobě jsou časté tzv.
stažené tvary:
I am – I’m
I shall – I’ll
you are – you’re
you will – you’ll
he is – he’s
I have – I’ve
she is – she’s
you have – you’ve
it is – it’s
he has – he’s
we are – we’re
we have – we’ve
they are – they’re
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they have – they’ve
that is – that’s
you are not – you aren’t
he has not – he hasn’t
he had not – he hadn’t
I do not – I don’t
I have not – I haven’t
I shall not – I shan’t
he does not – he doesn’t
I will not – I won’t
I must not – I mustn’t
I need not – I needn’t
I can not – I can’t
he is not – he isn’t
he was not – he wasn’t
he did not – he didn’t
they were not – they weren’t

She does it well.
Ona to dělá dobře.
We do it again.
Děláme to znovu.
You do it for fun.
Děláte to pro zábavu.
They do it carefully.
Dělají to pečlivě.
I do it every Sunday.
Dělám to každou neděli.
We do it regularly.
Děláme to pravidelně.

Sloveso TO DO (dělat)

You do it skillfully.
Děláte to šikovně.

I do it well.
Dělám to dobře.

They do it every day.
Dělají to každý den.

You do it slowly.
Děláš to pomalu.

Who does it every month?
Kdo to dělá každý měsíc?

He does it quickly.
Dělá to rychle.

They do it every morning.
Dělají to každé ráno.
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