
 1

Přehled učiva ve 3. 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 nestíhají všechno potřebné napsat do sešitu. Jedná se o informativní materiál, který 
rozhodně nezastoupí zápisky z hodin ve škole. 
 
Byl napsán na základě žádostí rodičů, kteří neovládají angličtinu, nicméně se chtějí  lépe vyznat v 
učebnici psané pouze anglicky. Materiál obsahuje gramatická pravidla  a slovní zásobu učebnic  
Chit Chat 1 a Happy Street 1 New Edition.  
 
Materiál samozřejmě není překladem učebnice, ale obsahuje maximum slovíček a vazeb v českém 
jazyce, které se v obou publikacích vyskytují. Pokusily jsme se je uspořádat jednak chronologicky, 
tak jak se s nimi žák v učebnici setkává a zároveň vytvořit logické celky tematicky ucelené.  
 
Za základ je vzata učebnice Chit Chat 1 (používaná v nejazykových třídách) a témata, která jsou v 
učebnici Happy Street 1 obsažnější nebo rozdílná, resp. slovní zásoba a komunikační situace 
nezmiňované  v Chit Chat 1, rozšiřující znalosti žáků v třídách zaměřených na jazykovou výuku,  
jsou uvedena na konci materiálu jako rozšiřující. U žáků  jazykově orientovaných  se tedy 
předpokládá, že si oba materiály spojí a příslušné výrazy si vyhledají v obou částech materiálu. 
 
U sloves není ve slovní zásobě uváděna předložka "to" a u podstatných jmen není uváděn člen "a", 
podobně jako v normálním slovníku. Slůvka nejsou řazená abecedně, avšak v tematických celcích 
přibližně chronologicky podle obou učebnic. 
 
Materiál nezastupuje výpisky z hodin a nevylučujeme, že v hodinách angličtiny budou učitelé 
probírat témata hlouběji nebo jiným způsobem.Věříme, že materiál bude i tak pro naše žáky a jejich 
rodiče platnou pomůckou při studiu anglického jazyka. 
 
        Autorky:   Ing. Eva Hubálková 
          Marie Dolejšová 
 
    
Učebnice CHIT CHAT 1 
 
 
 
Komunikační situace:  Hello.   Ahoj. 
(seznámení)   What´s your name? Jak se jmenuješ? 
    My name ´s....... Jmenuji se........ 
    I´m......   Já jsem......... 
    Goodbye.  Nashledanou. 
 
 
 
 
Slovní zásoba:  green (zelená)        white (bílá) brown (hnědá)  black(černá) 
(barvy)   red (červená)        blue (modrá)        yellow (žlutá) 
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Základní číslice:  1  (Numbers) 
 
u některých číslic musíme dát pozor na tzv. spelling - uspořádání hlásek ve slově (vyznačeno) 
       
one jedna  seven   sedm 

two  dvě eight osm 

three tři nine  devět 

four  čtyři  ten deset 

five pět eleven  jedenáct 

six šest twelve dvanáct 
          
 
Slovní zásoba:  bag (taška) pen (pero) rubber (guma)       ruler (pravítko) 
(škola)   book (kniha) pencil (tužka)  pencil-case  (penál)  
             girl (dívka) boy (chlapec) 
 
 
 
Množné číslo podstatných jmen: 
 
 Množné číslo podstatných jmen se obvykle tvoří pomocí přípony     - s    (-es) 
    one bag ........   two bags 
 
 
 
Komunikační situace:  What´s this?  Co je toto?  A rubber. Guma 
    bug (brouk) 
    Are you ready?     ....... Jsi připraven? 
 
 
 
 
Povely: Povely (rozkazy) používáme, pokud někomu potřebujeme něco přikázat. 
   Avšak, pokud "povel" doplníme zdvořilostním obratem "prosím",  
  změní se ve zdvořilou žádost. 
 
Stand up.......   Postav se      ..................................     Stand up, please..........    Postav se, prosím. 
 
Let´s go Pojďme  Do it again Udělej to znovu 

Look Podívej se  Quiet, please Prosím, utište se 

Listen Poslouchej  Come on Pospěš si 

Point  (to) Ukaž  (na)  Help (me) Pomoz (mi) 

Stop Zastav. (Přestaň)  Write Napiš 

Sit down Sedni si  Come (here)  Pojď (sem) 
 
Pochvala: Well done  ...  Výborně Excellent  ...  Výtečně Good ...... Dobře 
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Časování slovesa    BÝTI      Oznamovací věta kladná 
 
I am - Já jsem          Já píšeme v angličtině vždycky  
                                     velkým písmenem 
 

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 
 

Sloveso býti v otázce:  Pouze přehodíme osobní zájmeno a tvar slovesa býti 

I am  ......       Am I .....?   He /  She  /  It is.....  Is he/she/it......? 
You are....  Are you...?   They are....   Are they.......? 
We are.....  Are we.....? 
 
Zápor slovesa býti utvoříme tak, že k tvaru pro oznamovací kladnou větu přidáme not = ne 
 
I am not    =  I´m not        ......    já nejsem 
you are not  = you aren´t   ...... ty nejsi, vy nejste 
he is not = he isn´t   ...... on není 
she is not  = she isn´t        ...... ona není 
it is not = it isn´t  ...... to (ono) není 
we are not = we aren´t   ...... my nejsme 
they are not  = they aren´t   ...... oni nejsou 
 
Tzv. zkrácené tvary se používají hlavně v hovorové angličtině, při konverzaci. 
 
Pro zareagování na tzv. zjišťovací otázku odpovídáme krátkou odpovědí. Specifikou krátké 
odpovědi je, že musí obsahovat jednak souhlas a zároveň jakési potvrzení. To znamená, že prosté 
české ano, ne nelze použít, ale vždy krátkou odpověď. 
 
Pro sloveso býti vypadá krátká odpověď následovně: 
 
Příklad: 
Are you ready?   (Jsi hotov?)......................Yes, I am.                 No, I am not. (No, I´m not) 
Is he ready?     (Je on hotov?).................Yes, he is.                  No, he isn´t. 
 
 
Slovní zásoba: room (místnost, pokoj) window (okno) clock (hodiny) 
(nábytek)  board (tabule)  chair (židle)  furniture (nábytek) 
   desk (pracovní stůl) table (stůl, stolek) door (dveře) 
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Komunikační situace:   What colour is ........?   Jakou barvu má.....? 
    How old are you?   Kolik je ti let? 
    I am 8 (years old).   Je mi osm (let). 
    What´s your favourite colour? Jaká je tvoje oblíbená barva? 
 
    What´s this?         Co je tohle? 
x    It´s a........  To je nějaký (jeden)....... 
    Is it a.....?  Je to ........?   
     Yes, it is.   //  No, it isn´t.  Ano, to je.// Ne, to není. 
 
 
 
Člen neurčitý u podstatných jmen   A / AN 
 
 a / an    .... neurčitý člen dáváme před podstatná jména,  
   1) o nichž hovoříme poprvé  
   2) chceme vyjádřit, že se jedná o počet jeden 
   3) po vazbě there is a.... (tam je jeden (nějaký) 
 
 a ..... u podstatných jmen, která začínají   !!! VYSLOVOVANOU  !!! souhláskou 
 an.... u podstatných jmen, která začínají   !!! VYSLOVOVANOU  !!!  samohláskou 
  
 v angličtině má neurčitý člen velmi důležité postavení a jeho používání je nejen  
 nevyhnutelné, ale mnohdy jeho nepoužití se považuje za hrubou gramatickou chybu,  
 neboť v textu jednoznačně identifikuje podstatné jméno 
 
 (ve slovní zásobě není člen použit, protože se obvykle ve slovnících neuvádí) 
  
příklad použití neurčitého členu:     What´s this?   It´s a car.             It´s a red car. 
              Co je to?        To je (nějaké) auto.    To je (nějaké) červené auto. 
              jedno         jedno 
            
              What´s this?    It´s an egg.           It´s an orange egg 
       To je vajíčko.            To je oranžové vajíčko. 
 
 
POZOR!!!    Pokud podstatnému jménu předchází přídavné jméno, které jej charakterizuje,  
  člen dáváme před toto přídavné jméno, i více přídavných jmen, a tvar členu (a/an) 
   se potom řídí "slovem" za členem 
   
  It´s a car.    To je (nějaké/ jedno) auto. 
  It´s a red car.    To je červené auto. 
  It´an old red car.   To je staré červené auto. 
  It´s an old black and red car.  To je staré černočervené auto. 
 
 
POZOR!!!       It´s red.        (před samostatně stojícím přídavným jménem člen nesmí být!!!!) 
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Základní číslice 2:  pozor na spelling - uspořádání hlásek ve slově (vyznačeno)  
 

thirteen třináct  seventeen sedmnáct 

fourteen čtrnáct  eighteen osmnáct 

fif teen patnáct  nineteen devatenáct 

sixteen šestnáct  twenty dvacet 
 
Malá pomůcka na zapamatování „spellingu“: 
 
číslice 11 ......    ELEVEN 

číslice 12  .....    TWELVE 

číslice 20  ....     TWENTY 

 
 
Slovní zásoba:  fish (ryba) spider (pavouk) dog (pes)     bird (pták)  
(zvířata)  rabbit (králík )         cat (kočka) mouse (myš)      dinosaur (dinosaurus) 
   pet (domácí mazlíček) 
    
Slovní zásoba:    
(přídavná jména) 

loud (hlasitý)  big (velký) fat (tlustý) little (malý) 
  warm (teplý)  fine (dobrý, příjemný) hot (horký) dark (tmavý) 
   

sun (slunce)  moon (měsíc - planeta) 
 
 
 
 
 
 
Slovní zásoba:  
Nálady:             scared (vystrašený)  sad (smutný)   happy (šťastný) 
   thirsty (žíznivý)  angry (rozzlobený)  hungry (hladový) 
   tired (unavený) 
  
   
 
Nálady, stavy mysli - v angličtině VŽDYCKY  ve spojení se slovesem BÝTI 
v češtině je někdy možný i překlad pomocí mít     I am hungry = Jsem hladový = Mám hlad  
        I am angry  =  Jsem rozzlobený  = Mám zlost. 
        I am scared  = Jsem vystrašený  =  Mám strach. 
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Komunikační situace:   Pozdravy: Good morning          Dobrý den, dobré ráno. 
      Good afternoon Dobré odpoledne 
      Good evening  Dobrý večer   
    
  How are you? = Jak se máš?...................I am fine. = Mám se dobře.  
 
   What´s the matter?   Co se děje?    
   Here you are.   Tady to máš.    
   Try this.   Zkus tohle. 
 
 
 
Slovní zásoba:       
(části těla  1 )   

 an eye (oko)              an ear (ucho)               
 a mouth (ústa)               a nose (nos)                 a face (obličej) 
 tyto části těla píšeme se členem  

   
                           !!!!!    hair (vlasy)  !!!!!          vlasy jsou vždy bez členu 
                       
                         blond hair (světlé vlasy) short hair (krátké vlasy) long hair (dlouhé vlasy) 
 
 
 
 Slovní zásoba:  an arm (paže)  a hand (ruka)  a head (hlava)  
(části těla 2) 

a leg (noha)                a body (tělo)  
    
                           !!!!  a  foot (chodidlo)           !!!!  feet (chodidla)... bez členu 

 
(slovesa - pohyb) clap (tlesknout) wave  (mávat) kick (kopnout) 
   stamp  (dupat) shake (třást)  
 
Povely:              clap your hands..................tleskej rukama 
                           wave your arms................. mávej pažemi 
                           kick your leg...................... kopej nohou 
                           stamp your feet................. dupej chodidly 
                           shake your head............... potřásej hlavou 
 
!!!   Pokud je před podstatným jménem přivlastňovací zájmeno,  
                                                                    přivlastňovací  zájmeno  člen   nahrazuje 
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Časování slovesa    MÍTI 
 
 
Oznamovací kladná věta... 
 
I have got      =    I´ve got já mám    

you have got =    you´ve got ty máš, vy máte  he has got     =     he ´s got on má 

   she has got   =     she´s got ona má 

we have got    =  we´ve got my máme  it has got      =     it´s got to má 

they have got  = they´ve got oni mají    
 
Sloveso mít má podobně jako sloveso být tvar "plný" a tvar "zkrácený"   v e všech osobách. 
I zde tvar "zkrácený" by m ěl být používaný spíše v komunikačních situacích, nicméně je 
potřeba oba dva tvary bezpečně umět. 
 
 
Použijeme při popisu osoby. Do you know Paul? Znáš Pavla? 
     He´s got red hair. On má zrzavé vlasy. 
     He´s got glasses. On má brýle. 
 
  
    Zápor slovesa MÍT           
 
I have not got = I haven´t got já nemám  

you have not got = you haven´t got ty nemáš 
vy nemáte 

 

he has not got = he hasn´t got on nemá  

she has not got = she hasn´t got ona nemá  

it has not got = it hasn´t got to nemá  

we have not got = we haven´t got my nemáme  

they have not got = they haven´t got oni nemají  

 
Otázka MÍT                                                             Krátká odpověď = přitakání 
 
 Have I got...? Mám....?  Yes, I have – Ano, mám. No, I haven´t  - Ne, nemám. 

Have you got...? Máš....? 

Máte...? 

 Yes, you have. – Ano, máš. 
                           Ano, máte. 

No, you haven´t. – Ne, nemáš. 
                               Ne, nemáte.       

Has he got....? Má (on)...?  Yes, he has. – Ano, on má. No, he hasn´t. – Ne, on nemá. 

Has she got.... ? Má (ona)...?  Yes, she has.–Ano, ona má. No, she hasn´t.- Ne, ona nemá. 

Has it got.....? Má to.....?  Yes, it has. – Ano, to má. No, it hasn´t. – Ne, to nemá. 

Have we got...? Máme....?  Yes, we have. – Ano, my 
máme. 

No, we haven´t. – Ne, my 
nemáme. 

Have they got...? Mají....?  Yes, they have. – Ano, oni 
mají. 

No, they haven ´t – Ne, oni 
nemají. 
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Slovní zásoba:  mum (maminka) me (já)  grandma (babička) 
(členové rodiny) dad (tatínek)  sister (sestra)  brother (bratr) 
   
    
Komunikační situace:  Who is this?  Kdo je to? 
    It ´s my.....  To je můj..... 
     
   How many ........    have you got? Kolik.........máš? 
   How many sisters have you got? Kolik sester máš ? 
     
Odpovídáme:  pokud nemám  (mám nula sester)   ..............    I  haven´t  got  a  sister 
   nebo Já nemám žádné sestry   ......................     I haven´t got any sisters. 

Já mám jednu sestru.....................................      I have got one sister. 
   Já mám jednu sestru.....................................      I have got a sister. 
   Já mám dvě (a více)   ....................................      I have got two sisters. 
 
    
 

I have got an idea!   Mám nápad! 
     

!!!! It´s me. To jsem já.    
 

ME        =           JÁ     ........    zde na konci věty 
 
 
 

Slovní zásoba:    
(oblečení) clothes shop (obchod s oděvy)      skirt (sukně)      shirt (košile) 
  jumper (svetr) T- shirt (tri čko) coat (kabát)  hat (klobouk) 
  jacket (bunda) jeans (džíny)  shoes (boty)  trousers (kalhoty)
   

crazy (bláznivý)  spot (skvrna)   dot (puntík) 
   
 
 
  monster (strašidlo)  police officer (strážník, policista)  
   key (klíč)   cage (klec) 
 
Slovní zásoba:  
(jídlo)  chicken  (kuřecí maso) sausages (párky)  salad (salát) 

  chips (hranolky)  vegetables (zelenina)  potatoes (brambory) 

  apples (jablka)  oranges (pomeranče) ice cream (zmrzlina) 

  chocolate (čokoláda)  yoghurt (jogurt)  eggs (vajíčka) 

  pie (koláč)   cereal (cereálie) 

   
 

breakfast (snídaně)  lunch (oběd)   dinner (večeře) 
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Komunikační situace:  Do you like apples?   Máš rád jablka? (Chutnají ti jablka?) 
 
    Yes, I do.  // No, I don´t. Ano, mám. // Ne, nemám. 
   
         What do you like for breakfast? Co máš rád k snídani? 
 
    I like oranges.   Mám rád pomeranče. 
 
    Say and do     Řekni a udělej 
    Whose......................is this?  Čí............ je toto? 
    Have you got........?   Máš? 
    What´s this?    Co je toto? 
    Do you like.......?   Máš rád.........? 
 
 
 
Slovní zásoba:  hippo (hroch)  lion (lev) giraffe (žirafa) monkey (opice) 
(zvířata 2)  elephant (slon) snake (had) ostrich (pštros) penguin (tučňák)
   crocodile (krokodýl)  eagle (orel)  parrot (papoušek) 
    
  wings (křídla) grass (tráva)  leaves (listí)  fruit (ovoce) 
  nuts (ořechy)  animal (zvíře) 
 
  put down (položit)  wait (čekat)  know (vědět) 
 
 

Popis obrázku: Pokud popisujeme obrázek, v angličtině používáme vazbu 
 
   There is  a.....   pro jednotné číslo        a 
   There are.......   pro množné číslo   podstatných jmen 
 

Vazba tam je     nebo   tam jsou    nám zajistí správný slovosled věty.   
 
 Tam je (tam jsou) ...KDO, CO ......  KDE  (na obrázku). 
    
 There is a lion  in the picture.   Tam je lev na obrázku. 
 There are monsters in the picture.   Tam jsou lvi na obrázku. 
 
   Při popisu musíme vždycky dávat pozor, 
   aby v celé větě bylo buď jednotné číslo nebo množné číslo. 
 
 
Věty, které nám pomohou při popisu: 
 
  There is a............    There are............  Tam je....  Tam jsou..... 
 
  It´s......................     To je...... 
 
  She´s got...........      He´s got.............  Ona má.....   On má....... 
   
  He´s ..................      She´s .................  On je...... Ona je..... 
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Slovní zásoba:  Let´s play  Hrajme 
   How do you spell ? Jak hláskuješ? 
 
 
 
 
 
Ve třetí třídě se učíme hodně slovíček a hodně slovních spojení, která se nám hodí při základní 
a jednoduché komunikaci. Vzhledem k tomu, že výuka jazyka je hodně intuitivní a postavená 
na upevnění vazeb, které později rozvíjíme, detailní vysvětlení mnoha gramatických pravidel 
ponecháváme až do vyšších ročníků a výuku soustředíme na opakování a zapamatování si 
jednak slovní zásoby a pak  ucelených frází, aniž bychom zatím hlouběji p řemýšleli o jejich 
gramatické stavbě. 
   
 
 
 
Rozšiřující učivo pro žáky jazykově zaměřených  3.tříd: 
 
učebnice Happy Street 1 
 
Výrazy, které jsme zmínily v rámci slovní zásoby a komunikačních situací, resp. i gramatických 
pravidel pro třídy, které pracují s učebnicí Chit Chat 1 již v této části rozšiřující slovní zásoby a 
komunikačních situací neopakuji a žáci si je budou muset vyhledat v předešlé části textu.  
 
 
 
Slovní zásoba a komunikační situace  
seznamování: 
 
  Welcome (Vítejte) Come and play (Přijď si hrát)  today (dnes) 
  Who ´s this?   (Kdo je to?)  Hi!  (čau)  garden (zahrada) 
   
  woof (haf)  miaow (mňau)  game (hra) again (znovu, opět) 
  skittle (kuželka)  magnifying glass (lupa, zvětšovací sklo) 
   
  Knock the skittles over     ................        Shoď kuželky. 
  See you tomorrow!     ......................  Uvidíme se zítra! 
 
 
Slovní zásoba škola: 
   
  ring   ( zazvonit) school (škola)  teacher (učitel)  

  fun (legrace)  school assembly (shromáždění ve smyslu kontrola docházky) 

  PE lesson (tělocvik) music lesson (hudební výchova) recorder (flétna zobcová) 

  playtime (velká přestávka ve škole)  school canteen (školní jídelna) 
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Komunikační situace:  Pick it up    ..........................  Zvedni to 
   Can I borrow your......., please? Mohu si půjčit (tvůj).............., prosím? 
    Here you are.    Tady to máš. 
   Show me something....  Ukaž mi něco........ 
    Here is something....   Tady je něco..... 
     
Slovní zásoba barvy: 
 
  orange (oranžová)  pink (růžová)  purple (fialová, nachová) 
  grey (šedá) 
 
 
Slovní zásoba - názvy zemí: 
  penfriend (kamarád, s nímž si dopisuji)  letter (dopis) 
   

Canada (Kanada) 
the  UK = United Kingdom (Spojené království = Velká Británie) 
the Czech Republic    (Česká republika) 
the USA  (USA) 
 

  !!!   Názvy zemí bývají bez členu, avšak některé musí mít určitý člen the 
 
 
 
Komunikační situace:  Where´s  Carl  from?  Odkud je (pochází) Carl? 
    Write soon.   Napiš brzo. 
    This is me.   To jsem já. 
    What about you?  A jak se máš ty? 
 
 
 
Slovní zásoba:  car (auto) doll (panenka)  train (vlak) lorry (nákladní auto) 
(hračky)  rocket (raketa)  toy (hračka) 
 
 
 
    
 
Komunikační situace:  What ´s this?  Co je to? 

    Wait and see.  Počkej a dívej se. 

    I know.  Já vím 

    I don´t know.  Já nevím. 

    Tell me what to do. Řekni mi, co mám udělat. 

    It can walk.  Umí to chodit. 

    It can say hello. Umí to říci "ahoj". 
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Povely:  Stand up    ( Stoupni si)  

   Hands up    (Zvedni ruce) 

   Hands down    (Dej ruce dolů) 

   Turn around   (Otoč se dokola) 

   Touch your head (Sáhni si na hlavu) 

   Sit down  (Sedni si) 

   Repeat  (Opakuj) 

 
 
 
Komunikační situace:  Do you want.......?  Chcete........? 

(v obchodě)   Can I have.......?  Mohu dostat.........? 

    Sorry?  How many?  Promiňte, kolik? 

    Anything else?  Něco dalšího? 

    Here you are.   Tady to máte. 

    What can you buy?  Co si můžeš koupit? 

    I like.... //  I don´t like .... Mám rád.... // Nemám rád... 

 
 
Slovní zásoba:  cake (dort, zákusek)  pear (hruška)  steak (řízek) 
(jídlo)   pasta (těstoviny)  biscuits (sušenky) olives (olivy) 
   mushrooms (houby)  peppers (papriky) milk (mléko) 
   juice (šťáva)   apple juice (jablečný mošt)         snack (svačina) 
   brocoli (brokolice)  meal (jídlo)  bread (chléb) 
 
   everything (všechno)  something (něco) 
 
 
 
Slovní zásoba:   ball (míč) kite (papírový drak)  plane (letadlo) 
(sport, hra)   boat (loď) bike (kolo)    
  
    
 
Komunikační situace:  Hide and seek! hra na schovávanou 

    Close your eyes zavři oči 

    Please don´t peek nedívej se 

    Count to twenty počítej do dvaceti 

    Slowly please  prosím pomalu 

    Open your eyes otevři oči 

    You can´t find me nenajdeš mě 
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Povely: Hold my hand    (Drž se mě za ruku)  

  Let´s go to the zebra crossing. (Pojďme na přechod) 

  Is it safe to cross?   ( Je bezpečné přecházet?) 

  Walk, don´t run!   (Jdi pěšky, neběhej!) 

  Stop, look and listen.   (Zastav, podívej se a poslouchej) 

 

 

 

 
Slovní zásoba:  bookcase (knihovnička) cupboard (skříňka, kuchyňská linka) 
(nábytek, vybavení) bed (postel)  wardrobe (šatní skříň)  rug (kobereček,rohožka) 
   fireplace (krb)  sofa (pohovka)  vase (váza) 
   painting (kresba, malba)  bunk bed (patrová postel, palanda) 
 
 
 
Slovní zásoba: 
(místnosti v domě) kitchen (kuchyň)   bathroom (koupelna)   
   bedroom (ložnice, místnost)  sitting room (obývací pokoj) 
 
 
 
Slovní zásoba:    
(město)  castle (hrad, zámek)  house (dům)  flat (byt) 
   bridge (most)   village (vesnice) river (řeka) 
   shop (obchod)   church (kostel) baker´s  (pekař) 
   post box (poštovní schránka)  café (kavárna) 
 
   smell  (vůně, zápach)  yuck  (fuj,  blé!) yammi (mňam) 
 
 
 
Komunikační situace:  I am tired   Jsem unavený 

    Try again   Zkus to znovu 

    Your turn   Jsi na řadě 

    Don´t be silly   Nebuď hloupý 
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Slovní zásoba:  
(lidé)   woman (žena)  baby (dítě)  man (muž) 
   friend (kamarád) 
    
 
 
(charakteristiky) tall (vysoký)  short (malý)  thin (štíhlý, hubený) 
   fat (tlustý)  old (starý)  young (mladý) 
   funny (legrační) 
    

slide (klouzačka) glasses (brýle)  out (venku) 
 
Slovní zásoba:  
(oblečení)  socks (ponožky) trousers (kalhoty) hat (klobouk, čepice) 
   boots (vysoké boty) uniform (uniforma) cap (čepice s kšiltem) 
 
    

mud (bahno, bláto)  fancy dress party (maškarní bál)  
   firefighter (hasič)  badge (odznak) 
 
 
Slovní zásoba:  
(činnosti)  swimming (plavání)  writing (psaní) dancing (tancování) 

   reading (čtení)   running (běhání)  

   riding a bike (ježdění na kole) 

    

 

Povely:  Arms up / Arms down   Ruce nahoru / Ruce dolů 

   Jump to the right /left   Skákej doprava / doleva 

   Kick to the right / left   Vykopni doprava / doleva 

   Hands on hips    Ruce v bok 

   Bend to the right / left  Ukloň se doprava / doleva 

   Rest     Odpočívej 

   Stop, you can´t escape!  Zastav, nemůžeš uniknout! 
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Komunikační situace:  I can dive...............Umím se potápět 

    I can´t see...............Nevidím 

    Can you hear it?.....Slyšíš to? 

    Is it OK?.................Je to v pořádku? 

  
    

 
 
Modální sloveso  CAN / CANNOT              moci, umět  /    neumět 
 
Kladná oznamovací věta                                  Záporná oznamovací věta 
I can swim já umím plavat  I cannot swim = I can´t swim neumím plavat 

you can dive ty se umíš potápět 
vy se umíte potápět 

 you cannot dive = 
you can´t dive 

ty se neumíš 
potápět, vy se 
neumíte potápět 

he can play 
football 

on umí hrát fotbal  he cannot play football =  
he can´t play football 

on neumí hrát 
fotbal 

she can dance ona umí tančit  she cannot dance =  
she can´t dance 

ona neumí tančit 

it can jump umí to skákat  it cannot jump =  
it can´t jump 

neumí to skákat 

we can play tennis umíme hrát tenis  we cannot play tennis= 
we can´t play tennis 

my neumíme hrát 
tenis 

they can kick oni umí kopat  they cannot kick =  
they can´t kick 

oni neumějí kopat 

 
Opět můžeme používat jak "plné" tvary, tak "zkrácené"- při konverzaci upřednostňujeme zkrácené 
 
Otázku u slovesa CAN tvoříme jednoduše tak, že přehodíme osobu a tvar can ... 
 
You can swim  (Ty umíš plavat)  She can help you.   (Ona ti může pomoci) 
 
Can you swim? (Umíš ty plavat?)  Can she help you?   (Může ti ona pomoci?) 
 
 
Krátká odpověď = přitakání: 
příklad: 
 
Can you swim?........Umíš plavat?   Yes, I can Ano, mohu.       Ano, umím. 
       

No, I can´t. Ne, nemohu.     Ne, neumím. 
 
Can you see it?.......Vidíš to?  (Můžeš to vidět?) 

       Yes, I can.    Ano, mohu 

No, I can´t.  Ne, nemohu. 
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Slovní zásoba:  
(sporty)  egg and spoon race .......  závod -  běh s vajíčkem 

   wheelbarrow race   .......  závod trakařů 

   sack race                 ......   skákání v pytli 

   three- legged race   ......   závod -  běh o třech nohách 


