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Lesson 6: How can I get there?
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téma: ptaní se na cestu, jak zdvořile
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něco hledám
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slovní zásoba: jak říct, že je něco od
někoho laskavé, hezké, milé, štědré…
výslovnost: Jak v angličtině vyslovovat P, T,
K a D? (EH Premium)
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•
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téma: kavárna, objednávání si
slovní zásoba: objednávání si v kavárně či
restauraci
slovní zásoba: jak se optat, jak se kdo má a
co na to odpovědět
slovní zásoba: spojka THAT (že)
slovní zásoba: spojka BUT (ale)

Lesson 9: On the phone
•
•
•

téma: komunikace po telefonu
slovní zásoba: jak zrušit lekci, schůzku +
domlouvání se na novém termínu
gramatika: způsoby přivlastňování
v angličtině

•
•
•
•
•

gramatika: přivlastňování pomocí ‘s
gramatika: přítomný čas průběhový
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gramatika: opisný tvar HAVE TO
výslovnost: Jak vyslovovat koncovku ING?
(EH Premium)
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téma: co je za den, kolik je hodin
slovní zásoba: vyjadřování času v angličtině
slovní zásoba: co jsou to frázová slovesa
gramatika: předmětné tvary osobních
zájmen (mně, jim, jí, něm, tím…)
gramatika: vazba TO BE SUPPOSED TO
výslovnost: Co je to schwa a jak se
vyslovuje? (EH Premium)
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téma: jak mluvit o budoucích dějích
slovní zásoba: jak někomu pogratulovat
slovní zásoba: porovnávání v angličtině
gramatika: sloveso po předložce (koncovka
ing)
gramatika: budoucí čas prostý
gramatika: modální sloveso WILL
gramatika: přítomný čas průběhový pro
budoucnost
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•
•
•

gramatika: přivlastňovací zájmena
gramatika: 2. stupeň přídavných jmen
výslovnost: Anglický spelling a abeceda (EH
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téma: rezervace letenek, vybírání termínu
slovní zásoba: vyjádření data
slovní zásoba: jak říct, že mi něco vadí či
nevadí
gramatika: modální sloveso SHOULD
gramatika: řadové číslovky
gramatika: vazba there is / there are
výslovnost: Jak na výslovnost anglického
TH? (EH Premium)
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téma: rezervace letenek, cestování
letadlem
slovní zásoba: shrnutí informací, cestování
letadlem
gramatika: začátek věty infinitivem
(abych…)
gramatika: infinitiv v angličtině
gramatika: tázací dovětky (question tags)
výslovnost: Intonace u tázacích dovětků
(EH Premium)
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téma: odbavení na letišti
slovní zásoba: komunikace na odbavovací
přepážce na letišti
gramatika: počitatelnost a nepočitatelnost
podstatných jmen
gramatika: reflexivní zájmena
výslovnost: Anglické dvojhlásky (EH
Premium)
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výslovnost: Jak na výslovnost koncovky ED?
(EH Premium)
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téma: běžná konverzace o ději v minulosti
slovní zásoba: nepravidelná slovesa
slovní zásoba: rozdíl mezi also a too
slovní zásoba: zvolání What a…?
slovní zásoba: rozdíl mezi much, many a a
lot of
slovní zásoba: výrazy I’d like to, I’d love to,
I’d be happy to
gramatika: minulý čas prostý u
nepravidelných sloves
gramatika: modální sloveso WOULD ve
zkráceném tvaru
výslovnost: Jak moc francouzština ovlivnila
angličtinu? (EH Premium)

Lesson 15: How was the party?
•
•
•
•
•

téma: běžná konverzace o ději v minulosti
slovní zásoba: jak se zeptat, jaké co bylo
slovní zásoba: jak někoho někam pozvat
gramatika: sloveso být v minulém čase
(WAS / WERE)
výslovnost: Jak se ve výslovnosti liší V a W?
(EH Premium)

Lesson 16: Tell me more!
•
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téma: běžná konverzace o ději v minulosti
slovní zásoba: porovnávání v angličtině
gramatika: minulý čas prostý u
pravidelných sloves
gramatika: stupňování dlouhých i krátkých
přídavných jmen (2. i 3. stupeň)

•
•
•
•

Lesson 18: I lost my job.
•
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téma: hledání práce, ztráta zaměstnání
slovní zásoba: přirovnávání pomocí AS…
AS…
gramatika: otázky na podmět
gramatika: vazba TO BE GOING TO
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•
•

gramatika: HAVE TO (opisný tvar od
must)
výslovnost: Intonace v otázkách (EH
Premium)

Lesson 21: I know how difficult it can be
•
•
•

Lesson 19: I have no idea.
•
•
•
•
•
•
•

téma: hledání zaměstnání
slovní zásoba: výraz LET’S… (pobídka)
gramatika: tvoření příslovcí
gramatika: rozdíl mezi THESE a THOSE
gramatika: neurčitá zájmena ANY, NO,
SOME a EVERY
gramatika: rozdíl mezi AS a LIKE (jako)
výslovnost: Melodie a rytmus angličtiny
(EH Premium)

Lesson 20: How would you describe yourself?
•
•
•
•
•
•

téma: pracovní pohovor
slovní zásoba: koncovka ER
slovní zásoba: koncovka ING
slovní zásoba: rozdíl mezi LEARN a TEACH
slovní zásoba: jak vyjádřit před x dny,
hodinami, roky, měsíci…
výslovnost: Jak na výslovnost koncovky
ER? (EH Premium)

•
•
•

téma: pracovní pohovor
slovní zásoba: jak vyjádřit několikrát za
měsíc, do roka, denně…
slovní zásoba: jak vyjádřit, že je načase
něco udělat
gramatika: zápor v angličtině (jeden zápor
ve větě)
gramatika: rozdíl mezi before a ago
výslovnost: Jak na výslovnost anglického R?
(EH Premium)

•
•
•
•

Lesson 24: What about going shopping?
•
•
•

Lesson 22: Will you let me know?
•
•
•
•
•
•
•

téma: hledání bydlení
slovní zásoba: názvy místností
slovní zásoba: jak vyjádřit „vlastní, svůj“
slovní zásoba: významy slovíčka TOO
slovní zásoba: rozdíl mezi SO a SUCH
gramatika: minulý čas průběhový
výslovnost: Nevyslovované souhlásky na
začátku slov (EH Premium)

•
•
•

téma: nakupování
slovní zásoba: zkoušení si oblečení či bot
v obchodě, komunikace s prodavačem
slovní zásoba: jak vyjádřit „jít běhat, jet
nakupovat, jít plavat…“
slovní zásoba: rozdíl mezi SAY a TELL
gramatika: přítomné přací věty (I wish…)¨
výslovnost: Rozdíl ve výslovnosti krátkého a
dlouhého O (EH Premium)

Lesson 25: I’ve already seen it.
•
•
•

Lesson 23: Adam’s daily routines

•

•
•
•

•
•

téma: denní režim
slovní zásoba: každodenní činnosti
slovní zásoba: rozdíl mezi O’CLOCK a HOUR

slovní zásoba: frekvenční příslovce
gramatika: vazba USED TO
gramatika: slovesné vzorce
výslovnost: Intonace v celých větách a
souvětích (EH Premium)

téma: domlouvání se na večerní program
slovní zásoba: kino
gramatika: předložky v otázkách (O kom to
mluvíš? S kým tam jdeš?...)
gramatika: předložky ve vztažných větách
(To je ten muž, o kterém mluvím…)
gramatika: předpřítomný čas prostý
výslovnost: Výslovnost širokého e a
otevřeného æ (EH Premium)
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Lesson 26: Don’t forget your umbrella
•
•
•
•
•
•
•
•
•

téma: konverzace o počasí
slovní zásoba: jak vyjádřit „za tři hodiny,
za dva dny, za pět minut…“
slovní zásoba: vazba WHAT IS
SOMETHING / SOMEBODY LIKE?
slovní zásoba: rozdíl mezi LITTLE a A
LITTLE
gramatika: změna stavu se slovesem GET
gramatika: stupňování nepravidelného
příslovce hodně, více, nejvíce
gramatika: stupňování nepravidelného
příslovce málo, méně, nejméně
gramatika: SINCE a FOR v předpřítomném
čase
výslovnost: Tipy a triky, jak si zjednodušit
výslovnost TH (EH Premium)

•
•

gramatika: zástupné zájmeno THE ONE,
THE ONES
výslovnost: Výslovnost předložky OF (EH
Premium)

•
•
•

Lesson 28: You need a break
•
•
•
•
•

téma: balení před cestou a povinná
panika ☺
slovní zásoba: rozdíl mezi DO a MAKE
gramatika: RECENTLY a SO FAR
v předpřítomném čase
gramatika: násobné číslovky (jednou,
pětkrát…)
výslovnost: Výslovnost dlouhého schwa
(EH Premium)

•
•
•
•

slovní zásoba: jak říct, že jste za něco
vděční
slovní zásoba: jak říct, že máte z něčeho
strach
slovní zásoba: jak vyjádřit „Chci, abys
něco udělal. Potřebuju, abys něco
udělal.“
gramatika: vazba GET USED TO
gramatika: vazba BE USED TO
gramatika: rozdíl mezi USED TO, BE USED
TO a GET USED TO
výslovnost: Jak si zlepšovat výslovnost
pomocí metody Shadowing (EH Premium)

Lesson 29: Nothing can stop us now
Lesson 27: Easier said than done.
•
•
•
•
•
•

téma: co je čí, balení před cestou
slovní zásoba: jak vyjádřit „u mě, u jeho
rodičů, u Jany…“
slovní zásoba: slovíčko TIME při tvorbě
slov
slovní zásoba: jak vyjádřit „jeden z…“
slovní zásoba: jak vyjádřit „čím… tím…“
gramatika: tvary přivlastňovacích zájmen
„mine, yours, hers, his, its, ours, theirs“

•
•
•

téma: zažehnání krize s balením před
cestou ☺
gramatika: předpřítomný čas průběhový
výslovnost: Výslovnost dlouhého A (EH
Premium)

Lesson 30: I’m really grateful I met you
•

téma: před cestou
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PROHLUBOVACÍ KURZ PRO
POKROČILEJŠÍ STUDENTY
Lesson 1: Why learning Czech can be hard
•
•
•
•
•
•
•

téma: učení se cizích jazyků
slovní zásoba: zkušenost s učením se cizího
jazyka
slovní zásoba: různé významy slova LIKE
slovní zásoba: hovorový význam slova
PRETTY
slovní zásoba: významy výrazu KIND OF
slovní zásoba: předložka OVER
gramatika: rozdíl mezi LIKE DOING a LIKE
TO DO

Lesson 3: What’s on the menu?
•
•
•
•

téma: menu na palubě letadla
slovní zásoba: jídlo a pití, nápojový lístek,
menu
slovní zásoba: rozdíl mezi FOOD a MEAL
tip: jak si na Memrise vybrat jen ta
slovíčka, která se chcete učit

Lesson 4: Samwise the Brave
•
•
•
•
•

téma: sledování filmové scény
slovní zásoba: význam příběhů
slovní zásoba: různé významy slova RIGHT
slovní zásoba: různé významy slova WAY
+ fráze
gramatika: zdůraznění pomocí DO / DOES
/ DID

Lesson 2: True Colors
•
•
•
•
•

téma: poslech písně
slovní zásoba: přípona NESS (happiness,
darkness…)
slovní zásoba: výraz MAKE SOMEBODY DO
SOMETHING
slovní zásoba: výraz LET SOMEBODY DO
SOMETHING
slovní zásoba: výraz SOMETHING MAKES
SOMEBODY HAPPY / TIRED / CRAZY…

Lesson 5: At the reception desk
•
•
•
•

téma: komunikace na recepci hotelu
slovní zásoba: vyplňování formuláře
s osobními údaji
slovní zásoba: objednávka hotelového
pokoje
slovní zásoba: výraz ASK SOMEBODY TO
DO SOMETHING

Lesson 6: Spell your name please
•
•

téma: hláskování neboli spelling
slovní zásoba: anglická abeceda

Lesson 7: In a hotel room
•
•
•
•
•
•

téma: hotelový pokoj, pobyt v hotelu
slovní zásoba: vybavení hotelového pokoje,
nábytek
slovní zásoba: výraz NO LONGER
slovní zásoba: předložka ABOVE
slovní zásoba: předložka BESIDE
gramatika: rozdíl mezi SO THAT a TO (jak
vyjádřit „aby“)

Lesson 8: Complaining at the reception desk
•
•
•
•

téma: stížnosti na recepci
slovní zásoba: stěžování si
slovní zásoba: vybavení hotelového pokoje
slovní zásoba: jak vyjádřit, že něco
nefunguje nebo že je něco rozbité

Lesson 9: I’ll get someone to look at it
•

téma: stížnosti na recepci, řešení problémů
na recepci
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•

•
•
•
•
•
•

slovní zásoba: různé patálie, které se vám
můžou přihodit během pobytu v hotelu,
zdvořilá komunikace s recepční
gramatika: rozdíl mezi I HAVE a I HAVE GOT
slovní zásoba: zdvořilý výraz I WONDER IF…
slovní zásoba: zdvořilý výraz WOULD YOU
MIND…?
slovní zásoba: předložka ALONG
slovní zásoba: výraz ENOUGH
slovní zásoba: předložka BY ve významy
„do nějaké doby“

Lesson 10: Halloween is here!
•
•
•

•
•

téma: Halloween a jak se slaví
slovní zásoba: svátky a kultura anglicky
mluvících zemí
slovní zásoba: slovo AS jako spojka
slovní zásoba: výraz HOWEVER

slovní zásoba: výraz ALTHOUGH
gramatika: trpný rod
gramatika: modální sloveso MIGHT

•
•
•

slovní zásoba: jak vyjádřit kromě (EXCEPT,
EXCEPT FOR)
slovní zásoba: předložka UNDER
slovní zásoba: rozdíl mezi EACH a EVERY

Lesson 12: The Little Drummer Boy
•
•

téma: tradiční anglická koleda
slovní zásoba: kultura anglicky mluvících
zemí, Vánoce
gramatika: modální sloveso SHALL

•

Lesson 15: Quiz time
•

•
Lesson 13: Fantastic tour of London by bus
•

téma: Halloween, slavení svátků
slovní zásoba: přídavná jména
s koncovkami ING a ED
gramatika: rozdíl mezi přídavnými jmény
s koncovkou ING a ED (interesting x
interested, surprising x surprised, exciting x
excited…)

Lesson 11: How to celebrate Halloween
•
•

•
•
•

•
•
•

téma: cestování, poznávání památek,
turismus
slovní zásoba: poznávací zájezdy a výlety
s průvodcem, význačná místa
slovní zásoba: jak říct, jak dlouho něco
trvá, jak dlouho něco zabere
slovní zásoba: rozdíl mezi CLOCK a
WATCH

Lesson 14: At the museum ticket office
•
•

téma: komunikace na pokladně
slovní zásoba: kupování lístků a informace
na pokladnách muzeí a památek, otevírací
doba, galerie, muzeum

•

téma: porozumění výkladu o historii,
kultuře či nějakém tématu během
prohlídky památek, kvíz o New Yorku
slovní zásoba: zajímavá turistická místa,
zajímavá fakta, historie, kultura
gramatika: složená přídavná jména
(compound adjectives)

Lesson 16: At the tourist information centre
•
•
•
•
•
•

téma: turistické informace
slovní zásoba: služby turistického centra,
komunikace na turistických informacích
slovní zásoba: zajímavá místa pro turisty
slovní zásoba: ptaní se na cestu a
porozumění popisu cesty
slovní zásoba: předložka BEYOND
slovní zásoba: výraz AS WELL AS
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Lesson 17: BBC 6 Minute Grammar
•
•
•

téma: podcast o gramatice
slovní zásoba: výrazy pro popis
gramatických jevů
gramatika: předminulý čas prostý (past
perfect simple)

Lesson 18: Chaos theory
•
•
•

téma: sledování filmové scény
slovní zásoba: řízení auta
gramatika: podmínkové věty neboli
conditionals

•
•

•

•
•
•
•

téma: u doktora
slovní zásoba: části těla
slovní zásoba: nemoci a choroby, zranění
slovní zásoba: komunikace s doktorem,
popis symptomů, jak porozumět diagnóze,
jak vyjádřit bolest

Lesson 22: British vs. American healthcare
•
•

téma: komiks, zdraví
slovní zásoba: (ne)zdravý životní styl
slovní zásoba: výraz WAY BETTER / WORSE
/ SCARIER… THAN…
slovní zásoba: hovorový výraz GOTTA

•
•
•
•
•

téma: zdravotnictví
slovní zásoba: zdravotnický systém v UK a
USA, sociální výhody
gramatika: modální sloveso MAY
slovní zásoba: hovorový výraz GONNA
slovní zásoba: předložka WITHIN
slovní zásoba: předložka TOWARDS
slovní zásoba: výraz YET na začátku věty
(a přesto, a přece)

Lesson 20: Health check-up
•
•

téma: trénink poslechových dovedností, u
doktora
slovní zásoba: objednávání se k doktorovi,
preventivní prohlídka

•
•
•
•

Lesson 21: At the doctor‘s

Lesson 19: Healthy Garfield
•
•
•

slovní zásoba: domlouvání se na termínu
slovní zásoba: předložka UNTIL

Lesson 24: DIY Christmas gift ideas
•
•
•
•
•
•
•
•

téma: poslech písně
slovní zásoba: stres, moderní doba

téma: DIY, vyrob si sám
slovní zásoba: vánoční dárky, Vánoce
slovní zásoba: porozumění návodům a
instrukcím
slovní zásoba: koření
slovní zásoba: výraz KEEP ON DOING
SOMETHING
slovní zásoba: výraz ACCORDING TO
slovní zásoba: hovorový výraz WANNA
slovní zásoba: výraz INSTEAD OF

Lesson 25: New Year’s resolutions
•
•
•
•

Lesson 23: Stressed Out
•
•

slovní zásoba: vzpomínky na dětství
slovní zásoba: výraz HOW COME
slovní zásoba: výraz LATTER
slovní zásoba: výraz EACH OTHER (se,
jeden druhého, jeden druhému)

•
•

téma: poslech podcastu
slovní zásoba: novoroční předsevzetí
slovní zásoba: výraz INDEED
slovní zásoba: výraz EITHER … OR … (buď…
anebo)
slovní zásoba: výraz NEITHER … NOR …
(ani… ani)
slovní zásoba: výraz IN ORDER TO (aby)
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•

gramatika: budoucí čas průběhový

Lesson 26: Emergency situation
•
•
•
•
•

téma: nouzové situace, poslechové cvičení
slovní zásoba: pokyny pro případ nouze,
bezpečnostní pokyny
slovní zásoba: ONCE jako spojka
gramatika: vyjádření budoucího děje
pomocí TO BE ABOUT TO DO SOMETHING
gramatika: typ podmínkové věty SHOULD
SOMETHING HAPPEN, DO THIS.

•
•

téma: zločin, kriminalita
slovní zásoba: přepadení na ulici, popis
zločinu, hlášení zločinu na policii
slovní zásoba: další význam výrazu HAVE
SOMETHING DONE
slovní zásoba: výraz IF IT HADN’T BEEN
FOR…
slovní zásoba: výraz HAVE SOMETHING ON
slovní zásoba: výraz AS SOON AS

•
•
•
•

Lesson 29: Lost passport while travelling
Lesson 27: Rachel and Ross get pulled over
•
•
•
•
•
•
•

téma: humorná scéna ze seriálu
slovní zásoba: zastavení policií, pokuty,
překročení povolené rychlosti
slovní zásoba: řízení auta
slovní zásoba: znamení zvěrokruhu
slovní zásoba: výraz HAD BETTER
slovní zásoba: výraz HAVE SOMETHING
DONE a GET SOMETHING DONE
gramatika: minulost u modálních sloves

•

Lesson 28: Gareth’s crime story

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

téma: cestování, ztráta pasu
slovní zásoba: komunikace na ambasádě,
vyřizování nového pasu, cestovatelské
tipy
slovní zásoba: výraz FIND YOURSELF
SOMEWHERE
slovní zásoba: výraz RATHER THAN
slovní zásoba: výraz IN ADVANCE
slovní zásoba: výraz SORT OF
slovní zásoba: výraz PRIOR TO
slovní zásoba: výraz HAVE SOMETHING
HANDY
slovní zásoba: výraz NOT ONLY
slovní zásoba: výraz HAPPEN TO DO
SOMETHING

slovní zásoba: výraz FIND SOMETHING
FUNNY / BORING / EXHAUSTING…

Lesson 30: How to become an advanced
speaker
•
•
•
•
•
•
•

téma: tipy k dosažení další úrovně
angličtiny
slovní zásoba: jazykové úrovně, učení se
cizího jazyka, plynulé ovládání jazyka
slovní zásoba: výraz HAVING SAID THAT
slovní zásoba: výraz THEREFORE
slovní zásoba: výraz EVEN IF
slovní zásoba: výraz IN ADDITION TO
tip: větná metoda
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GRAMATICKÉ ČASY
gramatické časy v angličtině úvod

budoucí čas s WILL versus GOING TO versus
přítomné časy

gramatické časy big picture
přítomný čas prostý tvoření a použití
stavová versus dynamická slovesa
přítomný čas průběhový tvoření a použití
přítomný čas prostý versus přítomný čas
průběhový

Pokračování této série videí již brzy. ☺ Ostatní
gramatické časy zatím najdete v lekcích mých
kurzů:
předpřítomný čas prostý a deset jeho
nejčastějších použití
předpřítomný čas průběhový

minulý čas u slovesa být

předminulý čas prostý

minulý čas prostý tvoření a použití

budoucí čas průběhový

minulý čas průběhový tvoření a použití
minulý čas prostý versus minulý čas průběhový
vyjádření minulých dějů pomocí vazby USED TO
budoucí čas prostý tvoření a použití
vyjádření budoucích dějů pomocí přítomného
času prostého
vyjádření budoucích dějů pomocí přítomného
času průběhového
vyjádření budoucích dějů pomocí vazby TO BE
GOING TO
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DALŠÍ GRAMATIKA
Anglický slovosled
Kdy v záporu a otázce (ne)použít pomocné
sloveso
Kdy u slovesa HAVE v otázce a záporu
(ne)použít pomocné sloveso
Podmínkové věty (conditionals)
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MODÁLNÍ SLOVESA
Can
Could
Must a jeho opisný tvar have to v přítomném
čase a ostatních časech
Will
Should
Would v nezkrácené a zkrácené podobě
May
Might
Minulost u modálních sloves
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ANGLICKÉ PŘEDPONY
RE
OVER
UN
IM
IR
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FRÁZE Z MLUVENÉ ANGLIČTINY
Make sense

Have a soft spot for

By heart

Over the top

Not at all
To be worth (doing) something
Learn a lesson
A point of view
Out of the question
(Only) a matter of time
Make ends meet
On the other hand
Call it a day
At all costs
As far as something is concerned
I don’t buy it.
I won’t have it!
A far cry from
Ring a bell
Hands down
14
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FRÁZOVÁ SLOVESA
Figure out
Get rid of
Give up
Take after
Run out of
Give away
Come over
Get along
Point out
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PLETE SE
Hear vs. listen to
Kitchen vs. cuisine
Say vs. tell
Speak vs. talk
Borrow vs. lend
Before vs. ago vs. in front of
What vs. how
Small vs. little
Quick vs. fast
Other vs. another
Popular vs. favourite
Lose vs. loose
Want vs. won‘t
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FALSE FRIENDS
Actual vs. aktuální
Chef vs. šéf
Concrete vs. konkrétní
Desk vs. deska
Control vs. kontrolovat
Apartment vs. apartmá
Sympathetic vs. sympatický
Action vs. akce
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TIPY KE STUDIU A VYCHYTÁVKY
Samomluva: Jak se naučit mluvit anglicky
Memrise: Jak si uložit slovní zásobu do
dlouhodobé paměti
Metoda zpětného překladu
Výslovnost anglického TH
Výslovnost e a otevřeného æ
Jak číst knihy v angličtině
Proč si místo slovníku pořídit mluvník
Jak využít jazykovou školu v zahraničí na
maximum
Jak si videa z YouTube převést do mp3 nebo
mp4
Problém věčného začátečnictví
Potřebujete talent, abyste se naučili anglicky?
Může být člověk příliš starý, aby se naučil
anglicky?
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