VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER ONLINE COURSE FOR BEGINNERS

Lesson 1: Introduce yourself

























Hello. – Dobrý den. Zdravím. Ahoj.
(neutrální pozdrav, který lze použít ve
formálních i neformálních situacích)
Hi. – Ahoj. Ahojky. Čau. (pozdrav, který
použijete spíše v neformálních situacích)
I – já
you – ty, vy
it – to, ono
this – tohle, toto
I am / I’m – já jsem
you are / you’re – ty jsi, vy jste
it is / it’s – to je, ono je
this is – tohle je, toto je
yes - ano
no - ne
what – co, jaký
your – tvůj, váš
my - můj
name – jméno
What’s your name? – Jak se jmenuješ /
jmenujete?
My name is… - Jmenuji se….
friend – kamarád, přítel
very – velmi, velice
nice – milý, hezký
meet – seznámit se, potkat, sejít se
(It’s) nice to meet you. – Těší mě. Rád vás
poznávám.
It’s very nice to meet you. – Velmi mě
těší.









too – také, taky
Nice to meet you too. – Také mě těší.
me – mě, mně, mnou
It’s me. – To jsem já.
Mr - pan
Mrs - paní
Ms / Miss - slečna

Lesson 2: I don’t understand















do – pomocné sloveso, tvoří otázku
v přítomném čase prostém (Do you
understand? – Rozumíš? Do you speak
English? – Mluvíš anglicky?)
do – dělat, udělat
do not / don’t – pomocné sloveso, tvoří
zápor v přítomném čase prostém (I don’t
understand. – Nerozumím. I don’t speak
English. – Nemluvím anglicky.)
to be sorry – omlouvat se, být líto
I’m sorry. – Omlouvám se. Je mi to líto.
understand – rozumět, chápat, pochopit
speak - mluvit
English – angličtina, anglický, Angličan
well - dobře
repeat – zopakovat, říct něco znovu
please - prosím
can – moci, umět, modální sloveso (I can
speak English. – Umím anglicky., Can you
repeat it please? – Můžeš to prosím
zopakovat?)



cannot / can’t – nemoci, neumět, modální
sloveso (I can’t speak English. – Neumím
anglicky.)
like – líbit se, mít rád
beautiful – krásný, nádherný




Lesson 3: Who is this?





who – kdo
he – on (člověk)
she – ona (člověk)
it – ono, on, ona, to (zvířata, věci,
rostliny…)
we – my
they – oni, ony
he is / he’s – on je
she is / she’s – ona je
we are / we’re – my jsme
they are / they’re – oni jsou, ony jsou








Lesson 4: Where are you from?










where – kde, kam
from – od, z
Where are you from? – Odkud jsi?
from here - odsud
the Czech Republic – Česká republika
Slovakia - Slovensko
France - Francie
England - Anglie
Spain - Španělsko
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Germany - Německo
America - Amerika
Italy – Itálie
I am not / I’m not – já nejsem
you are not / you aren’t – ty nejsi, vy
nejste
it is not / it isn’t – to není, ono není
he is not / he isn’t – on není
she is not / she isn’t – ona není
we are not / we aren’t – my nejsme
they are not / they aren’t – oni nejsou,
ony nejsou
to be true – být pravda
to be right – mít pravdu

Lesson 5: Bye! See you soon!










know – znát, vědět
to be late – jít pozdě, přijít pozdě
see - vidět
see you – na viděnou, tak ahoj, uvidíme
se
Nice to see you. – Rád tě vidím. Rád
jsem tě viděl.
soon – brzy
see you soon – brzy se uvidíme
goodbye – nashledanou
bye (bye) – tak ahoj, tak zatím, zatím
čau

Lesson 6: How can I get there?






















Excuse me. – Promiňte. (při oslovení)
somewhere – někde, někam
in – v, ve
to be lost – být ztracený, ztratit se
does – pomocné sloveso, vytváří otázku
v přítomném čase prostém u on, ona,
ono (Does she know? – Ví to ona?, What
colour does he like? – Jakou barvu má on
rád?)
does not / doesn’t – pomocné sloveso,
vytváří zápor v přítomném čase prostém
u on, ona, ono (She doesn’t know. – Ona
to neví., He doesn’t like English. – On
nemá angličtinu rád.)
tell – říci, povědět (komu co)
street – ulice
café – kavárna
at a café – v kavárně
the – určitý člen, to, ten, ta (mluvíme o
něčem konkrétním, o něčem už
zmíněném…)
of – koho, čeho (the street of Sherlock
Holmes, the book of my friend)
that – tamten, tamta, tamto (ukazujeme
na nějakou vzdálenou věc, člověka)
man - muž
woman - žena
how - jak
help – pomoci, pomoc
need - potřebovat
find - najít

















there – tam, tamhle
here – tady, zde
get – dostat se, dostat
near - blízko
far - daleko
go – jít, jet
turn – zabočit, odbočit
straight - rovně
left – levý, vlevo
right – pravý, vpravo
then – potom, poté, pak
thank you - děkuji
thank you very much – velice vám děkuji,
moc děkuji
thanks - díky
you’re welcome – není zač

Lesson 7: At a café











How are you? – Jak se máš?
I’m fine. – Mám se fajn. Mám se dobře.
I’m great. – Mám se skvěle.
I’m doing okay. – Mám se dobře.
Not bad. – Není to špatné. Není to zlé.
Ujde to.
So so. – Jakž takž.
I’ve been better. – Už jsem se měl líp. Nic
moc.
today – dnes, dneska
that - že
I could – mohl jsem (modální sloveso,
minulý čas od can)
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I could not / couldn’t – nemohl jsem,
(modální sloveso, minulý čas od can’t)
all right – dobře, v pořádku
to be hungry – mít hlad
to be thirsty – mít žízeň
want - chtít
drink – pít, nápoj
eat - jíst
I would like – chtěl bych, rád bych
but - ale
have - mít
cup – hrnek, šálek, hrneček
coffee - káva
waiter – číšník, obsluha u stolu
waitress – číšnice, obsluha u stolu
to be ready – být připravený
a, an – neurčitý člen
order – objednat si, objednávka
What can I get you? – Co si dáte? Co vám
mohu přinést?
I’ll have… - Dám si…
I would like to have… - Dal bych si…
red wine – červené víno
white wine – bílé víno
glass – sklenka, skelnice
espresso - espresso
milk - mléko
with – s, se
water - voda
all – všechno, vše, všechny
That’s all, thank you. – To je vše, děkuji.



Anything else? – Ještě něco? Dáte si něco
dalšího?

Lesson 8: Can I pay, please?
























pay (for) – platit, zaplatit (za co)
I’ll pay. – Zaplatím.
I would like to pay. – Chtěl bych zaplatit.
bill – účet (britská angličtina)
check – účet (americká angličtina)
Can I have the bill please? – Můžete mi
prosím donést účet? = Zaplatím.
Of course. – Samozřejmě. Jistě.
together – společně, spolu
pay together – zaplatit dohromady
separately – odděleně, zvlášť
pay separately – zaplatit zvlášť
or - nebo
This is on me. – Já to zaplatím.
kind – laskavý, milý
to be …. of somebody – být … od někoho
(It’s kind of you. – To je od tebe milé. It’s
very generous of him. – To je od něj velmi
velkorysé.)
generous – štědrý, velkorysý
responsible - zodpovědný
How much is it? / How much does it cost?
– Kolik to stojí?
cost – stát (o ceně)
tea - čaj
tea cup – čajový šálek, šálek na čaj
wine glass – sklenka na víno











dinner - večeře
Pound - libra
Euro - euro
Dollar - dolar
Czech Crown – česká koruna
keep the change – nechat si drobné
give a tip – dát dýško
Have a nice day. – Mějte se hezky.
day – den

číslovky





















one – jedna
two – dvě
three – tři
four – čtyři
five – pět
six – šest
seven – sedm
eight – osm
nine – devět
ten – deset
eleven – jedenáct
twelve – dvanáct
thirteen – třináct
fourteen – čtrnáct
fifteen – patnáct
sixteen – šestnáct
seventeen – sedmnáct
eighteen – osmnáct
nineteen – devatenáct
twenty – dvacet
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thirty – třicet
forty – čtyřicet
fifty – padesát
sixty – šedesát
seventy – sedmdesát
eighty – osmdesát
ninety – devadesát
one hundred – sto
one thousand - tisíc

Lesson 9: On the phone




















have to / must - muset
to be busy – být zaneprázděný, mít hodně
práce, nemít čas
to be free – být volný, mít volno, mít čas
phone – telefon, mobil
student - student
book – kniha
sister - sestra
room – pokoj, místnost
ring - zvonit
call – zavolat, telefonovat
about – o, ohledně
our – náš, naše
cancel - zrušit
everything - všechno
feel – cítit, cítit se
so – tak, takže
days of the week – dny v týdnu
week – týden
Monday – pondělí
















Tuesday – úterý
Wednesday – středa
Thursday – čtvrtek
Friday – pátek
Saturday – sobota
Sunday - neděle
on Monday – v pondělí
What about…? – Co takhle…? Co třeba…?
A co…? (při domlouvání)
wait (for) – čekat, počkat (na koho, co)
wait a moment – počkejte chvilku
check – zkontrolovat, mrknout se,
podívat se na
diary – diář, deník
suit – hodit se, vyhovovat
See you on Friday. – Uvidíme se v pátek.

Lesson 10: What time is it?










pick up the phone – zvednout telefon
(frázové sloveso)
answer the phone – zvednout telefon
answer – odpovědět, odpověď
question - otázka
try – zkusit, vyzkoušet, snažit se, pokusit
se
later - později
finally – konečně, nakonec
him – jemu, (s) ním, (o) něm, němu, něho
(předmětný tvar od „he“)
her – jí, (s) ní, (o) ní, ní, ni (předmětný
tvar od „she“)























us – nás, nám, námi (předmětný tvar od
„we“)
them – jim, nimi, nim, nich (předmětný
tvar od „they“)
why - proč
home – domov
at home - doma
to be supposed to do something – mít
něco udělat (I’m supposed to call him
today. – Dnes mu mám zavolat.)
wrong – špatný, nesprávný, v nepořádku
to be wrong – mýlit se, nemít pravdu
oh (my) god – ach bože
time - čas
a.m. – ráno, dopoledne (od 0:01 do
11:59)
p.m. – odpoledne, večer (od 12:00 do
23:59)
What time is it? – kolik je hodin
It’s three o’clock. – Jsou tři hodiny.
It’s a quarter past five. – Je čtvrt na šest.
It’s half past five. – Je půl šesté.
It’s a quarter to six. – Je tři čtvrtě na šest.
at x o’clock – v x hodin
hang on – vydržet, počkat (frázové
sloveso)
Just hang on. – Vydrž chvíli. Jen chvíli
počkej.
I’m on my way. – Jsem na cestě.
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Lesson 11: I need your help

























welcome (to) – přivítat, vítat (kde)
kindly – laskavě, mile
come – přijít, jít, přicházet
Thank you for coming. – Díky, že jste
přišel.
No problem. – V pohodě. Nic se nestalo.
Není problém.
book – zarezervovat, zamluvit
plane ticket - letenka
flight - let
hotel - hotel
because - protože
fly – letět, létat, cestovate letadlem
next – další, příští
parent - rodič
mother / mum – matka / máma, mamka
father / dad – otec / táta, taťka
anniversary - výročí
wedding - svatba
his - jeho
her - její
its – jeho, její (neživotné)
their - jejich
congratulations - gratuluji
will – modální sloveso, tvoří budoucí čas
prostý (I will help you. / I’ll help you. –
Pomůžu ti.)
will not / won’t – modální sloveso, tvoří
zápor v budoucím čase prostém (I won’t
help you. – Nepomůžu ti.)





















think – myslet, myslet si, přemýšlet
I think so. – Myslím že ano. Myslím, že je
to tak.
I don’t think so. – Myslím že ne. Nemyslím
si (že to tak je).
good – dobrý
better - lepší
bad – špatný
worse - horší
on the Internet – na internetu
than - než
airport – letiště
agree (with) – souhlasit (s kým, čím)
definitely – rozhodně, určitě
cheap - levný
turn on – zapnout, spustit (frázové
sloveso)
turn off – vypnout (frázové sloveso)
laptop - notebook
computer - počítač
TV - televize
light - světlo

Lesson 12: Never mind








favourite - oblíbený
website – webová stránka
always – vždy, vždycky
use – použít, používat
tip – tip, rada
look for – hledat (frázové sloveso)
sure – jistě, jistý, jasně





























date – datum
What date is today? – Jaké je dnes
datum?
I should – měl bych (modální sloveso)
I shouldn’t – neměl bych (modální
sloveso)
select – vybrat, zvolit (z nabídky…)
the first – první
the second – druhý
the third – třetí
the fifth – pátý
the tenth – desátý
the sixteenth – šestnáctý
the twenty third – dvacátý třetí
the twentieth – dvacátý
the seventieth – sedmdesátý
January – leden
February – únor
March – březen
April – duben
May – květen
June – červen
July – červenec
August – srpen
September – září
October – říjen
November – listopad
December – prosinec
It’s 29th May. (čte se: It’s the twenty
ninth of May.) – Je 29. května.
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See you on 29th May. (čte se: See you on
the twenty ninth of May.) – Uvidíme se
29. května.
month – měsíc (kalendářní)
in July – v červenci
year – rok
in 2019 – v roce 2019
there is/ there are – vazba, která
vyjadřuje, že někde něco je nebo existuje
(There are five people in the house. –
V domě je pět lidí., There is an answer to
the question. - Na tu otázku existuje
odpověď.)
morning - ráno
afternoon - odpoledne
evening - večer
night - noc
if – jestli, kdyby
possible – možný, možné
only – jenom, jen
mind - vadit
I don’t mind. – Nevadí mi to.
Never mind. – Nevadí. To nevadí. To
neřeš.
Do you mind? – Vadí ti to?
Would you mind if…? – Vadilo by ti,
kdyby…?

Lesson 13: To sum it up…



sum up – shrnout (frázové sloveso)
summary - shrnutí

























to sum it up – abych to shrnul
return ticket - zpáteční jízdenka, letenka
one-way ticket – jednosměrná jízdenka,
letenka
depart – odjet, odletět
departure – odlet, odjezd
arrive – přijet, přiletět, dorazit
arrival – příjezd, přílet
return – vrátit se, návrat
travel – cestovat
travel class – cestovní třída
Economy Class – turistická třída
Business Class – byznys třída
First Class – první třída
prefer – preferovat, dávat přednost
seat – sedadlo, místo k sezení
window seat – sedadlo u okna
amazing - úžasný
price - cena
again – znovu, opět
direct flight – přímý let
take – vzít, vzít si, brát, brát si
take a taxi – vzít si taxíka
I’ll take it. – Vezmu si to.

Lesson 14: At the airport




that's why - proto
at the airport - na letišti
check-in desk - odbavovací přepážka na
letišti
























smile at - usmát se na, usmívat se na
passport - cestovní pas
Here you go. / Here you are. - Tady máš.
Tady máte. Na.
much - hodně (u nepočitatelných
podstatných jmen jako time, money, rain,
snow...)
how much - kolik (u nepočitatelných
podstatných jmen jako time, money, rain,
snow...)
luggage – zavazadlo, zavazadla (v
angličtině nepočitatelné podstatné
jméno!)
check in - odbavit
How much luggage are you checking in?
Kolik zavazadel odbavujete?
many - hodně (u počitatelných
podstatných jmen jako books, people,
lessons, phones....)
how many - kolik (u počitatelných
podstatných jmen jako books, people,
lessons, phones....)
How many books do you have? - Kolik
knih máš?
suitcase - kufr
place - místo, umístit, položit
Place your luggage here. - Položte své
zavazadlo tady.
up - nahoru, nahoře
down - dolů, dole
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He's down there. - On je tamhle dole.
It's up there. - Je to tamhle nahoře.
weight - váha, hmotnost
What's the weight of your suitcase? - Jaká
je hmotnost vašeho kufru?
Thank God. - Díky bohu. Ještě že tak.
myself - mně samého
yourself - tebe samého
himself - jeho samého
herself - jí samé
itself - ono samé
ourselves - nás samé
yourselves - vás samé
themselves - je samé
He thinks to himself - On si pomyslí
Do you know yourself well? - Znáš sám
sebe dobře?
They see themselves. - Oni vidí sami sebe.
boarding pass - palubní lístek
gate number - číslo gateu (příchod k
letadlu)
bottom - spodek, spodní část, vespod
on the bottom of a flight ticket - ve spodní
části letenky
on – na, na povrchu něčeho
on a table - na stole

Lesson 15: How was the party?



























back - zpátky, zpět
meeting - schůzka, sraz
as usual - jako obvykle
Long time no see. - Dlouho jsme se
neviděli.
I was - byl jsem
you were - ty jsi byl, vy jste byli
he was - on byl
she was - ona byla
it was - to bylo
we were - my jsme byli
they were - oni byli
I was not / I wasn't - nebyl jsem
you were not / you weren't - nebyl jsi,
nebyli jste
she was not / she wasn't - ona nebyla
he was not / he wasn’t – on nebyl
it was not / it wasn’t – to nebylo
they were not / they weren't - oni nebyli
Where were you? - Kde jste byli?
How was the party? - Jaká byla party /
oslava?
How was your day? - Jaký jsi měl den?
How were the meetings? - Jaké byly
schůzky?
really - opravdu, skutečně, vážně
Really? - Opravdu? Vážně?
happy - šťastný, spokojený, rád











to be happy to (do something) – rád něco
udělat
She's really happy to see me.
Ona mě opravdu moc ráda vidí.
news - novinka, novinky, zprávy
(nepočitatelné)
to be engaged - být zasnoubený
probably - pravděpodobně, nejspíš
invite (somebody to something) – pozvat
(koho na co)
Can I invite you to a café? - Můžu vás
pozvat do kavárny?
I would be very happy to... - Moc rád
bych...
family - rodina

Lesson 16: Tell me more!







now - teď, nyní
talk - mluvit, promluvit si, povídat si
What are you talking about? - O čem to
mluvíš?
I helped you. - Pomohl jsem ti. (minulý
čas prostý u pravidelného slovesa, kladná
věta)
I didn't help you. - Nepomohl jsem ti.
(minulý čas prostý u pravidelného
slovesa, zápor)
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Did I help you? - Pomohl jsem ti? (minulý
čas prostý u pravidelného slovesa,
otázka)
more - více, víc
Tell me more. - Řekni mi víc.
absolutely - naprosto, absolutně
love - milovat, zbožňovat
ceremony - obřad, slavnost
nice / nicer / the nicest – hezký, hezčí,
nejhezčí
cheap / cheaper / the cheapest – levný,
levnější, nejlevnější
beautiful / more beautiful / the most
beautiful – krásný, krásnější, nejkrásnější
expensive / more expensive / the
take place - konat se, odehrávat se
The wedding is taking place in June. Svatba se koná v červnu.
Where did it take place? - Kde se to
konalo?
chateau - zámek
the world - svět
in the world - na světě, ve světě
which - který, což (u neživotných)
who - kdo, který, koho, kterého (u
životných, lidí)
This is the chateau which I love. - Tohle je
zámek, který zbožňuju.
This is the friend who I love. - Tohle je
kamarád, kterého zbožňuju.








minute - minuta
wait a minute - Počkej minutku.
show - ukázat
Can you show me? - Můžeš mi to ukázat?
photo – fotka, fotografie
take a photo – vyfotit, udělat snímek, fotit







Lesson 17: I can’t wait.












be was were been - být (nepravidelné
sloveso)
have had had - mít (nepravidelné sloveso)
can could could - moci, umět
(nepravidelné sloveso)
take took taken - vzít, brát (nepravidelné
sloveso)
tell told told - říci, povědět komu co
(nepravidelné sloveso)
meet met met - poznat někoho, potkat,
seznámit se, sejít se (nepravidelné
sloveso)
understand understood understood rozumět, chápat (nepravidelné sloveso)
speak spoke spoken - mluvit
(nepravidelné sloveso)
know knew known - vědět, znát
(nepravidelné sloveso)
see saw seen - vidět (nepravidelné
sloveso)












find found found - najít (nepravidelné
sloveso)
get got got - dostat se, dostat něco, získat
(nepravidelné sloveso)
go went gone - jít, jet (nepravidelné
sloveso)
do did done - dělat (nepravidelné sloveso)
drink drank drunk - pít (nepravidelné
sloveso)
eat ate eaten - jíst (nepravidelné sloveso)
pay paid paid - platit, zaplatit
(nepravidelné sloveso)
cost cost cost - stát o ceně (nepravidelné
sloveso)
keep, kept, kept - nechat si (nepravidelné
sloveso)
give gave given - dát někomu něco
(nepravidelné sloveso)
ring rang rung - zvonit (nepravidelné
sloveso)
feel felt felt - cítit, cítit se (nepravidelné
sloveso)
come came come - jít, přijít, přicházet
(nepravidelné sloveso)
fly flew flown - létat, letět, cestovat
letadlem (nepravidelné sloveso)
think thought thought - myslet, myslet si
(nepravidelné sloveso)
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The phone rang. – Telefon zazvonil.
(minulý čas prostý u nepravidelného
slovesa, kladná věta)
Did the phone ring? – Zvonil ten telefon?
(minulý čas prostý u nepravidelného
slovesa, otázka)
Yes, it did. – Ano, zazvonil. (minulý čas
prostý, krátkrá verze odpovědi)
No, it didn’t. – Ne, nezazvonil. (minulý čas
prostý, krátká verze odpovědi, zápor)
The phone didn’t ring. – Telefon nezvonil.
(minulý čas prostý u nepravidelného
slovesa, zápor)
cookies - sušenky
also - také, taky
She also thinks I was right. - Ona si taky
myslí, že jsem měl pravdu.
She thinks I was also right. - Ona si myslí,
že jsem měl také pravdu.
What a beautiful place. - To je ale krásné
místo.
What a great book. - To je ale super
knížka.
What an expensive car. - To je ale drahé
auto.
boring - nudný
visit - navštívit
one day - jednou, jednoho dne
I'd like to. - To bych rád.(neutrálnější)
I'd love to. - To bych moc rád.














I'd be happy to. - To bych moc rád.
I could - mohl bych, mohl jsem
(podmiňovací způsob od „can“)
We could travel more. - Mohli bychom
více cestovat.
Could you help us? - Mohli byste nám
pomoci?
a lot of - hodně, mnoho (používá se s
počitatelnými i nepočitatelnými)
I have a lot of time. - Mám hodně času.
We have a lot of books. - Máme hodně
knih.
plan - plánovat, naplánovat, plán
trip - výlet
sound - znít, zvuk
That sounds great. - To zní skvěle.
I can't wait. - Nemůžu se dočkat.

Lesson 18: I lost my job.









look - vypadat
quite - docela
sad - smutný, smutně
nervous - nervózní, nervózně
ask - zeptat se
happen - stát se, přihodit se
What happened? - Co se stalo?
Who saw us? - Kdo nás viděl? (otázka na
podmět)




















Who did it? - Kdo to udělal? (otázka na
podmět)
Who loves him? - Kdo ho miluje? (otázka
na podmět)
lose lost lost - ztratit, přijít o něco
(nepravidelné sloveso)
job – práce, zaměstnání
boss - šéf, nadřízený
last - minulý, poslední
last day - poslední den
last week - minulý týden
salary - výplata
hear heard heard - slyšet (nepravidelné
sloveso)
I'm sorry to hear that. - To nerad slyším.
To mě mrzí.
to be going to do something - chystat se
něco udělat (3. způsob vyjádření
budoucího času)
I'm going to meet my friends. - Chystám
se setkat s přáteli.
He's going to help you. - On se ti chystá
pomoct.
Are you going to fly somewhere? Chystáte se někam letět?
What are you going to do? - Co se chystáš
udělat? Co budeš dělat?
She isn't going to look for it. - Ona se to
nechystá hledat.
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We aren't going to go there. Nechystáme se tam jít.
guess - myslet si, domnívat se, hádat
another - další, jiný
I had to (do something). - Musel jsem
(něco udělat).
I didn't have to (do something). - Nemusel
jsem (něco udělat).
Did you have to do it? - Musel jsi to
udělat?
I'll have to (do something). - Budu muset
(něco udělat).
I won't have to (do something). - Nebudu
muset (něco udělat).
Will you have to (do something)? - Budeš
muset (něco udělat)?
something - něco
as soon as possible - co nejdřív
as much as possible - co nejvíc
worry - dělat si starosti, strachovat se, mít
obavy
Don't worry. - Nedělej si starosti. Neměj
obavy. Neboj se.

Lesson 19: I have no idea.




the same - stejný, stejně
different - jiný, rozdílný
honest - čestný, upřímný
























honestly - upřímně, abych byl upřímný,
namouduši
nicely - mile, hezky
responsibly - zodpovědně
nervously - nervózně
happily - šťastně
sadly - smutně
idea - nápad, myšlenka
Any ideas? - Nějaké nápady?
I have no idea. - Netuším. Nemám ponětí.
go through - projít si, prozkoumat
(frázové sloveso)
note - poznámka
We should go through our notes. - Měli
bychom si projít své poznámky.
these - tito, tyto, tyhle, ty (ukazujeme na
několik blízkých věcí, lidí)
those - tamti, tamty, tamta (ukazujeme
na několik vzdálenějších věcí, lidí)
people - lidé, lidi
hope - naděje, doufat
I hope so. - Doufám že ano.
There is always hope. - Vždycky je tu
naděje.
interesting - zajímavý, poutavý
What an interesting idea. - To je ale
zajímavý nápad.
Let's do it. - Pojďme to udělat.
Let's go there now. - Pojďme tam teď.























Let's tell my parents. - Pojďme to říct
mým rodičům.
to be interested in - mít zájem o, zajímat
se o...
I'm not interested. - Nemám zájem.
He's interested in that job. - On má o tu
práci zájem.
Are you interested in having dinner with
me? - Máš zájem dát si se mnou večeři?
any – jakýkoli (v kladné větě)
I would drink anything now. - Teď bych
vypil cokoli.
some – nějaký (u nepočitatelných nebo u
počitatelných v množném čísle)
some news – nějaká novinka
(nepočitatelné)
a person / some people – nějaký člověk /
nějací lidé
no - žádný
I have no books. - Nemám žádné knihy.
nothing - nic
I'll tell you nothing. - Nic ti neřeknu.
every - každý
every day - každý den
apply for - ucházet se o, zažádat o,
požádat o (frázové sloveso)
apply for a job – ucházet se o práci
job interview - pracovní pohovor
yeah - jo, ano (hovorově)
start - začít, začátek
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Let's start. - Pojďme začít.
maybe - možná
work - pracovat, práce
go to work - jít do práce, chodit do práce
at work - v práci
teacher - učitel(ka)
as – jako (uvádíme nějaký fakt)
work as a teacher - pracovat jako
učitel(ka)
As a teenager, she liked Madonna. - Jako
teenager měla ráda Madonnu.
like - jako (přirovnání)
He looks like his dad. - On vypadá jako
jeho táta.
Why not? - Proč ne?

Lesson 20: How would you describe
yourself?











decide - rozhodnout se, rozhodovat
language - jazyk (ten, kterým se mluví)
school - škola
language school - jazyková škola
interviewer - ten, kdo vede pohovor, kdo
pokládá otázky, tazatel
thinker - myslitel
traveller - cestovatel
helper - pomocník
giver - dárce
eater - jedlík






















drinker - pijan, ten, kdo něco pije
user - uživatel
caller - volající
describe - popsat, popisovat, vylíčit
How would you describe yourself? - Jak
byste se popsal?
hardworking - pracovitý
reliable - spolehlivý
consider - považovat, pokládat, zvažovat,
uvažovat
I consider myself hardworking. - Považuji
se za pracovitého.
What do you consider interesting? - Co
považujete za zajímavé?
Are you considering this? - Uvažuješ o
tom?
communicate - komunikovat, hovořit
to be good / great / bad / worse / better…
at something – být v něčem dobrý /
skvělý / špatný / horší / lepší…
I'm good at communicating with people. Jsem dobrý v komunikování s lidmi.
She's great at taking photos. - Ona je
skvělá ve fotografování.
We're quite bad at this. - V tomto jsme
docela špatní. Tohle nám moc nejde.
He's worse at English than me. - On je v
angličtině horší než já.
I was better at this. - Byl jsem v tom lepší.
learn - učit se něco
























quick - rychlý
quickly - rychle
I learn quickly. - Učím se rychle.
slow - pomalý
slowly - pomalu
Could you speak slowly? - Mohl byste
mluvit pomalu?
previous - předchozí, předcházející
experience - praxe, zkušenost
(nepočitatelné)
work experience - pracovní zkušenosti,
praxe
Tell me about your previous work
experience. - Povězte mi o vašich
předchozích pracovních zkušenostech.
teach taught taught - učit něco nebo
někoho (nepravidelné sloveso)
private - soukromý, privátní
during - během, v průběhu čeho
studies - studium
university - vysoká škola, univerzita
during my studies at a university - během
mých studií na univerzitě
five days ago - před pěti dny
many months ago - před mnoha měsíci
twenty minutes ago - před dvaceti
minutami
how many years ago - před kolika lety
move - přestěhovat se, stěhovat se
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We moved to Prague a year ago. - Před
rokem jsme se přestěhovali do Prahy.
excellent - výborně, skvěle (formální)
to be experienced in - mít praxi,
zkušenost v něčem, být zkušený v něčem
I'm experienced in teaching. - Mám
zkušenost s učením.
language learning - studium, učení se
jazyka
travelling - cestování
thinking - myšlení, uvažování
understanding - porozumění
speaking - mluvení
waiting - čekání

Lesson 21: I know how difficult it can be












continue - pokračovat
Let's continue. - Pokračujme.
to be continued - pokračování příště (na
konci zvlášť napínavé epizody seriálu,
filmu apod.)
foreign - cizí, zahraniční
foreign language - cizí jazyk
foreign country - cizí země
foreigner - cizinec
difficult - těžký, složitý, obtížný
easy - jednoduchý, lehký
leave left left - opustit, odejít, odjet,
zanechat (nepravidelné sloveso)





















leave a job - odejít z práce, opustit práci
leave home - odejít z domu
Don't leave. - Neodcházej. Neodjížděj.
Why did you leave your previous job? Proč jste odešel ze své předchozí práce?
vacant position - volné pracovní místo
Are there any vacant positions? - Jsou tu
nějaká volná pracovní místa?
there was - tam bylo, bylo tam (minulý
čas od vazby there is)
there were - tam byli, byli tam (minulý čas
od vazby there are)
There was no vacant position at the café. V té kavárně nebylo žádné volné pracovní
místo.
There were many books in his room. - V
jeho pokoji bylo mnoho knih.
anymore - už ne (v záporné větě)
He doesn'ť want it anymore. - On už to
nechce.
There was no vacant position for me
anymore. - Už tam pro mě nebylo žádné
volné pracovní místo.
We can't do it anymore. - Už to
nemůžeme dělat.
nowhere - nikde
nobody - nikdo
She has no money. / She doesn't have any
money. - Ona nemá žádné peníze. (jeden
zápor v anglické větě)
























We saw nobody there. / We didn't see
anybody there. - Nikoho jsme tam
neviděli. (jeden zápor v anglické větě)
I could find it nowhere. / I couldn't find it
anywhere. - Nikde jsem to nemohl najít.
(jeden zápor v anglické větě)
it's time to do something - je načase něco
udělat
It's time to leave. - Je načase odejtí.
it was time to do something - bylo načase
něco udělat
It was time to find another job. - Bylo
načase najít si jinou práci.
new - nový
old - starý
How old are you? - Kolik je ti / vám let?
How old is he? - Kolik je mu let?
I'm thirty years old. - Je mi třicet.
expectation - očekávání
salary expectations - představa o výplatě
What are your salary expectations? - Jak si
představujete svou výplatu?
appreciate - ocenit, být vděčný, vážit si
I'd appreciate - ocenil bych, byl bych
vděčný za...
long-term - dlouhodobý
short - krátký
short-term - krátkodobý
We'd appreciate a long-term job. - Ocenili
bychom dlouhodobou práci.
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low - nízký
low salary - nízká výplata
no lower than - ne nižší než
I'd appreciate a salary no lower than… Ocenil bych výplatu ne nižší než…
high - vysoký (ale ne o člověku)
high salary - vysoká výplata, velká výplata
a month - měsíčně, za měsíc
seven hundred pounds a month - sedm
set liber měsíčně
I want a salary no lower than one
thousand dollars a month. - Chci výplatu
ne nižší než tisíc dolarů měsíčně.
a year - ročně, za rok
a week - týdně, za týden
a day - denně, za den
three cups of coffee a day - tři šálky kávy
denně
a minute - za minutu
before - před (nějakou událostí, časově)
before the meeting - před tou schůzkou
before she returned home - před tím než
se vrátila domů
finish - dokončit, dodělat, skončit
before we finish - před tím, ještě než
skončíme
Let's finish the work. - Pojďme tu práci
dokončit.
offer - nabídnout, nabízet, nabídka







Can I offer you tea? - Mohu vám
nabídnout čaj?
employee - zaměstanec
benefits - výhody, benefity
employee benefits - zaměstnanecké
výhody
Do you offer your employees any
benefits? - Nabízíte svým zaměstancům
nějaké benefity?

Lesson 22: Will you let me know?












browse - prohlížet, procházet, brouzdat
all the time - pořád, neustále, v jednom
kuse
My brother browses the Internet all the
time. - Můj bratr pořád brouzdá po
internetu.
I was browsing the Internet all day. - Celý
den jsem brouzdal po internetu. (minulý
čas průběhový, kladná věta)
We were looking for it all morning. Hledali jsme to celé ráno. (minulý čas
průběhový, kladná věta)
She wasn't thinking about leaving her job.
- Nepřemýšlela o tom, že by odešla ze své
práce. (minulý čas průběhový, zápor)
They weren't travelling last year. - Oni
minulý rok necestovali. (minulý čas
průběhový, zápor)




















What were you doing there? - Co jsi tam
dělal? (minulý čas průběhový, otázka)
Where was it happening? - Kde se to
dělo? (minulý čas průběhový, otázka)
live - žít, bydlet
Where do you live? - Kde bydlíš?
too - příliš, moc
He's too hardworking. - Je příliš pracovitý.
She lives too far from us. - Ona bydlí příliš
daleko od nás.
too much sugar - příliš mnoho cukru, moc
cukru
too many people - příliš mnoho lidí, moc
lidí
flat - byt
rent - pronajmout, pronajmout si
afford - dovolit si něco (finančně)
We can't afford it. - Nemůžeme si to
dovolit.
buy bought bought - koupit, koupit si
(nepravidelné sloveso)
my own house - můj vlastní dům, svůj
dům
Use your own laptop. - Použij svůj vlastní
notebook.
He can't buy his own flat. - On si nemůže
koupit svůj vlastní byt.
She should talk about her own problems. Ona by se měla bavit o svých vlastních
problémech.
13

VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER ONLINE COURSE FOR BEGINNERS























This is our own website. - Tohle je naše
vlastní webová stránka.
Was it their own idea? - Byl to jejich
vlastní nápad?
small - malý
big - velký
kitchen - kuchyň
bed - postel
bedroom - ložnice
bath - vana
bathroom - koupelna
living room - obývací pokoj
special - zvláštní, speciální, výjimeční
I saw nothing special there. - Neviděl jsem
tam nic zvláštního.
even - dokonce, i, ani
Even my parents agreed with me. Dokonce i mí rodiče se mnou souhlasili.
He doesn't even know what he wants. On ani neví, co chce.
It was even more expensive than we
thought. - Bylo to dokonce ještě dražší,
než jsme mysleli.
so - tak, takový (pojí se s přídavným
jménem)
so boring - tak nudný
You don't have to speak so slowly. Nemusíš mluvit tak pomalu.
such - tak, takový (pojí se s podstatným
jménem)






such a boring lesson - tak nudná lekce
Do you know such a place? - Znáš takové
místo?
English is such a beautiful language. Angličtina je tak krásný jazyk.
let me know - dát mi vědět

Lesson 23: Adam’s daily routines














because of - kvůli
I had to move to Prague because of my
new job. - Kvůli své nové práci jsem se
musel přestěhovat do Prahy.
daily - denní, každodenní
routine - rutina, stereotyp
daily routines - denní režim, každodenní
rutina
change - změnit, změnit se, změna
a little - trochu
His daily routines changed a little. - Jeho
denní režim se trochu změnil.
used to - vazba, která vyjadřuje, co jsme v
minulosti dělávali, ale už to dávno
neděláme
I used to work here. - Kdysi jsem tu
pracoval. Pracovával jsem tu.
She used to live in England. - Kdysi žila v
Anglii.






















We didn't use to go for trips with them. Nejezdívali jsme s nimi na výlety. Kdysi
jsme s nimi na výlety nejezdili.
They didn't use to be late. - Oni
nechodívali pozdě. Kdysi nechodili pozdě.
Where did he use to work? - Kde on kdysi
pracoval?
Did it use to be easier? - Bývávalo to
jednodušší?
get up - vstávat, vstát (ráno) (frázové a
nepravidelné sloveso)
hour - hodina (ve smyslu 60 minut)
We got up two hours later today. - Dnes
jsme vstávali o dvě hodiny později.
She learns English every day for two
hours. - Ona se učí anglicky každý den dvě
hodiny.
She learns English every day at two
o'clock. - Ona se učí anglicky každý den ve
dvě hodiny.
tooth - zub
teeth - zuby (nepravidelné množné číslo)
brush my teeth - čistit si zuby
breakfast - snídaně
have breakfast - snídat
have something for breakfast - dát si něco
k snídani, mít něco k snídani
What did you have for breakfast? - Co jsi
měl k snídani?
lunch - oběd
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have lunch - obědvat
We're having lunch. - Právě obědváme.
have something for lunch - mít něco k
obědu, dát si něco k obědu
have dinner - večeřet
have something for dinner - dát si něco k
večeři, mít něco k večeři
I don't know what I'll have for dinner
today. - Nevím, co si dnes dám k večeři.
prepare - připravit
prepare yourself - připravit se na něco
She always prepares breakfast for her
family. - Ona pro svou rodinu vždy
připravuje snídani.
He prepared himself for it. - On se na to
připravil.
usually - obvykle
What time do you usually have lunch? - V
kolik hodin obvykle obědváte?
often - často
How often do you brush your teeth? - Jak
často si čistíte zuby?
sometimes - někdy, občas
He sometimes calls us. - On nám občas
volá.
never - nikdy
We never go to the café. - Do té kavárny
nikdy nechodíme.
egg - vejce (jedno)
bacon - slanina























bread - chléb
butter - máslo
Would you like to have eggs with bacon
for breakfast? - Dal by sis k snídani vajíčka
se slaninou?
after - po, poté (časově, opak before)
After he got up, he prepared breakfast. Poté, co vstal, připravil snídani.
after work – po práci
go by bus - jet autobusem
go by train - jet vlakem
go by car - jet autem
Do you go to work by your own car or by
bus? - Jezdíš do práce vlastním autem
nebo autobusem?
go on foot - jít pěšky, chodit pěšky
He never goes to work on foot. - On nikdy
nechodí do práce pěšky.
colleague - kolega, spolupracovník
nearby - nedaleký, blízký, nedaleko,
kousek
I usually have lunch with my colleagues in
the nearby restaurant. - Obvykle
obědvám se svými kolegy v nedaleké
restauraci.
cook - vařit, kuchař, kuchařka
She's a really amazing cook. - Ona je
opravdu úžasná kuchařka.
What are you cooking? - Co to vaříš?








read read read - číst, číst si (nepravidelné
sloveso)
I like reading. - Rád čtu.
She loves cooking. - Ona zbožňuje vaření.
Ona strašně ráda vaří.
I like preparing breakfast for my family. Rád pro svou rodinu připravuju snídaně.
They love having eggs for breakfast. - Oni
hrozně rádi snídají vajíčka.
go to bed - jít spát, jít do postele

Lesson 24: What about going shopping?














say said said - říci (nepravidelné sloveso)
say something to somebody - říci co komu
What did you say? - Co jsi říkal?
He said nothing. - On nic neřekl.
She said she couldn't go there. - Ona
řekla, že tam nemohla jít. - "You're right",
they said.
"Máš pravdu," řekli.
shop - obchod, krámek, nakupovat
Do you like shopping? - Máš rád
nakupování? Nakupuješ rád?
go shopping - jít nakupovat
go running - jít běhat
go camping - jet kempovat
She went shopping with me. - Ona šla se
mnou nakupovat.
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wear wore worn - nosit, mít na sobě,
chodit v čem (nepravidelné sloveso)
T-shirt - tričko
jeans - džíny, rifle
dress - šaty
clothes - oblečení (nepočitatelné slovo)
I never wear these jeans. - Tyhle rifle
nikdy nenosím.
What is she wearing? - Co to má ona na
sobě?
He wore the black T-shirt. - On měl na
sobě to černé tričko.
have nothing to wear - nemít co na sebe
have nothing to eat - nemít co jíst
She has nothing to do. - Ona nemá co
dělat.
We have nothing to drink. - Nemáme co
pít.
have something to wear - mít co na sebe
have something to cook - mít co vařit
He has something to offer. - On má co
nabídnout.
They have something to read. - Oni mají
co číst.
have nobody to ask - nemít se koho
zeptat
I have nobody to call. - Nemám komu
zavolat.
have somebody to tell - mít komu co říct
have nowhere to live - nemít kde bydlet




















have somewhere to work - mít kde
pracovat
We have somewhere to go after the party.
- Po té party máme kam jít.
shopping mall - nákupní středisko,
obchodní dům, obchoďák
blue - modrý
try on - vyzkoušet si oblečení v obchodě,
než si ho koupím (frázové sloveso)
Can I try on this blue dress? - Můžu si
vyzkoušet tyhle modré šaty?
Could we try this on? - Mohli bychom si
tohle vyzkoušet?
shop assistant - prodavač, prodavačka
size - velikost
What size are you? - Jakou máte velikost?
I need a bigger size. - Potřebuju větší
velikost.
fitting room - kabinka na zkoušení
oblečení v obchodě
over there - tamhle, tam (při ukazování
směru nebo umístění něčeho)
on the left - nalevo
on the right - napravo
put on - obléknout si, dát si na sebe něco
(frázové sloveso)
put put put - dát něco někam, položit
něco někam (nepravidelné sloveso)
Hang on, I'll put on my clothes. - Vydrž,
obléknu se / hodím na sebe oblečení.





















come back - vrátit se, přijít zpátky
(frázové sloveso)
He came back with a smaller size. - On se
vrátil s menší velikostí.
fit - padnout, sedět, být akorát
The T-shirt fitted me well. - To tričko mi
padlo dobře.
Does it fit you? - Je ti to akorát?
suit – slušet, sedět
The shoes really suit you. - Ty boty ti
opravdu sluší.
The dress suited her. - Ty šaty jí slušely.
look - podívat se, vypadat
look at - podívat se na něco, někoho
Look at the beautiful shoes. - Podívej na ty
krásné boty.
Look at me. - Podívej se na mě.
wish - přát si, přání
I wish - Kéž by, kéž bych, kéž bychom
I wish I could afford the dress. - Kéž bych
si mohla ty šaty dovolit.
I wish we could travel more. - Kéž bychom
mohli víc cestovat.
I wish you were here. - Kéž bys tu byl.
I wish she wasn't late. - Kéž by nepřišla
pozdě.
I wish they understood me. - Kéž by mi
rozuměli.

Lesson 25: I’ve already seen it.
16

VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER ONLINE COURSE FOR BEGINNERS


















voice - hlas
novel - román
novella - novela
by - předložka, která říká, kdo je autorem
nějakého díla
I want to read the new novel by Rowling. Chci si přečíst ten nový román od
Rowlingové.
What do you think about the book by
King? - Co si myšlíš o té knize od Kinga?
What are you waiting for? - Na co čekáš?
Who are you waiting for? - Na koho
čekáš?
What did you agree with? - S čím jsi
souhlasil?
Who did you agree with? - S kým jsi
souhlasil?
What were you thinking about? - O čem
jsi přemýšlel?
Who were you thinking about? - O kom jsi
přemýšlel?
These are the people who I’m waiting for.
- To jsou ti lidé, na které čekám.
This is the book which I'm waiting for. Tohle je ta kniha, na kterou čekám.
She's the employee who I want to talk
about. - Ona je ten zaměstnanec, o
kterém chci mluvit.






















This is the problem which we have to
think about. - Tohle je ten problém, o
kterém musíme přemýšlet.
Is this the job which she wants to apply
for? - Je tohle ta práce, o kterou se ona
chce ucházet?
He isn't the man who I'm looking for. - On
není ten muž, kterého hledám.
the cinema - kino
at the cinema - v kině
tonight - večer, dnes večer
What are you doing tonight? - Co dnes
večer děláš?
I'm all for it. - Jsem pro. (nadšený souhlas
s něčím)
They'll be all for it, I'm sure.
Oni budou pro, jsem si jistý.
be on - dávat v kině, v televizi, v divadle....
být na programu (frázové sloveso)
What's on TV tonight? - Co dnes večer
dávají v televizi?
What's on at the cinema? - Co dávají v
kině?
tomorrow - zítra
yesterday - včera
What was on TV yesterday? - Co včera
dávali v televizi?
Do you know what's on at the cinema
tomorrow? - Víš, co zítra dávají v kině?
movie - film (americká angličtina)




















film - film (britská angličtina)
This new film by Spielberg could be
interesting. - Tenhle nový film od
Spielberga by mohl být zajímavý.
I've seen the film. – Ten film už jsem viděl.
(předpřítomný čas prostý s
nepravidelným slovesem, kladná věta)
She's repeated it. - Ona to zopakovala
(předpřítomný čas prostý s pravidelným
slovesem, kladná věta)
We haven't paid. - Neplatili jsme.
(předpřítomný čas prostý s
nepravidelným slovesem, zápor)
It hasn't happened. - Nestalo se to.
(předpřítomný čas prostý s pravidelným
slovesem, zápor)
Where have you been?
Kde jsi byl? (předpřítomný čas prostý s
nepravidelným slovesem, otázka)
Have they arrived?
Dorazili oni? (předpřítomný čas prostý s
pravidelným slovesem, otázka)
Have you told him? Yes, I have. No, I
haven’t. – Pověděl jsi mu to? Ano,
pověděl. Ne, nepověděl. (předpřítomný
čas prostý s nepravidelným slovesem,
krátká verze odpovědi)
Has it started? Yes, it has. No, it hasn’t. Už to začalo? Ano, začalo. Ne, nezačalo.
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(předpřítomný čas prostý s pravidelným
slovesem, krátká verze odpovědi)
already - už (v předpřítomném čase ve
větách typu: Už jsem něco udělal.)
We've already finished the work. - Už
jsme tu práci dokončili.
yet - ještě ne (v předpřítomném čase ve
větách typu: Ještě jsem něco nedělal.)
He hasn't left yet. - On ještě neodešel.
ever - už (v předpřítomném čase v
otázkách typu: Už jsi někdy něco dělal?)
Have you ever been here before? - Už jsi
tu někdy předtím byl?
never - nikdy (v předpřítomném čase ve
větách typu: Ještě jsem to nikdy nedělal.)
I've never read a book in English. - Ještě
nikdy jsem nečetl knihu v angličtině.
just - právě (v předpřítomném čase ve
větách typu: Právě jsem něco udělal.)
She's just come home. - Ona právě přišla
domů.

Lesson 26: Don’t forget your umbrella





in a week - za týden, v době jednoho
týdne
in two hours - za dvě hodiny
in ten years - za deset let
I'll be there in five minutes. - Budu tam za
pět minut.




















See you in four days. - Uvidíme se za čtyři
dny.
get ready for something - připravit se na
něco
We're getting ready for the trip. - Právě se
připravujeme na ten výlet.
get lost - ztratit se
I got lost in London yesterday. - Včera
jsem se ztratil v Londýně.
get dressed - obléci se, obléknout se,
hodit na sebe oblečení
You should get dressed as soon as
possible. - Měl by ses co nejdřív obléct.
get married - vdát se, oženit se, vzít se
I'm getting married tomorrow. - Zítra se
žením / vdávám.
get drunk - opít se
Don't get drunk at the party! - Neopij se
na té party!
get hungry - dostat hlad
She got hungry and ate all the cookies. Ona dostala hlad a snědla všechny ty
sušenky.
get thirsty - dostat žízeň
We're getting thirsty. - Dostáváme žízeň.
get interested in something - začít se
zajímat o něco
I got interested in English two years ago. Před dvěma lety jsem se začal zajímat o
angličtinu.























get nervous - znervóznět
He always gets nervous when he travels. On vždycky znervózní, když cestuje.
get old - zestárnout
They got old so quickly. - Oni zestárli tak
rychle.
get better - zlepšit se
I want to get better at English. - Chci se
zlepšit v angličtině.
get worse - zhoršit se
It's getting worse. - Zhoršuje se to.
weather - počasí
What is the weather like today? - Jaké je
dnes počasí?
What is your new boss like? - Jaký je tvůj
nový šéf?
What was it like? - Jaké to bylo?
What was it like to live in England? - Jaké
to bylo žít v Anglii?
What is the weather supposed to be like
tomorrow? - Jaké má být zítra počasí?
a season of a year - roční období
What is the weather like during this
season of a year in London? - Jaké je
počasí v Londýně během tohoto ročního
období?
spring - jaro
summer - léto
autumn - podzim
winter - zima
18
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It often rains here in autumn. - Na podzim
tu často prší.
It doesn't snow very often in the Czech
Republic in winter. - V České republice v
zimě moc často nesněží.
Is it snowing or raining? - Sněží nebo prší?
cold - chladno, chladný, zima, studený
I'm cold. - Je mi zima.
It was raining all day yesterday and it was
cold. - Včera celý den pršelo a byla zima.
warm - teplo, teplý
It's cold, you should wear warm clothes. Je zima, měl by sis na sebe vzít teplé
oblečení.
Are you warm? - Je ti teplo?
little / less / the least - málo, méně,
nejméně (u nepočitatelných)
She has little work today. - Ona má dnes
málo práce.
We have little sugar. - Máme málo cukru.
I have less work this month. - Tento měsíc
mám méně práce.
less cold - méně chladný, méně chladno
March is less cold than February. - Březen
je méně chladný než únor.
less boring - méně nudný
I hope that the meeting will be less boring
today. - Doufám, že dnes ta schůzka bude
méně nudná.


















I got the least money of all the employees.
- Já dostal nejméně peněz ze všech
zaměstnanců.
Why did she have the least wine at the
party? - Proč měla ona na té party
nejméně vína?
few / fewer / the fewest - málo méně
nejméně (u počitatelných)
There are few people at the café. - V té
kavárně je málo lidí.
She knows only few friends here. - Ona tu
zná jen málo přátel.
He's seen fewer films than me. - On viděl
méně filmů než já.
Why do you have fewer books? - Proč máš
méně knih?
Are there fewer rooms in this flat? - Je v
tomto bytě méně pokojů?
They offer the fewest benefits. - Oni
nabízí nejméně benefitů.
There are the fewest cafés in this street. V této ulici je nejméně kaváren.
many, much / more / the most – hodně,
více, nejvíce
He drank the most wine. - On vypil nejvíc
vína.
forget forgot forgotten - zapomenout,
zapomínat (nepravidelné sloveso)
umbrella - deštník



















Don't forget your umbrella and warm
clothes. - Nezapomeň na deštník a teplé
oblečení.
though - ale, ačkoli, nicméně, i když
I took my umbrella. It didn't rain, though.
- Vzal jsem si deštník. Nepršelo ale.
We invited him. He didn't come, though. Pozvali jsme ho. On ale nepřišel.
I'll probably lose my job. I have to try,
though. - Pravděpodobně přijdu o práci.
Musím se ale snažit.
weather forecast - předpověď počasí
Will you check the weather forecast? Mrkneš na předpověď počasí?
What's the weather forecast for
tomorrow? - Jaká je předpověď počasí na
zítra?
since - od nějaké doby
I haven't met him since May. - Od května
jsem ho nepotkal.
She's lived in London since last year. - Ona
žije v Londýně od minulého roku.
We haven't been there since 1999. Nebyli jsme tam od roku 1999.
for - po nějakou dobu
He hasn't gone to the cinema for six
months. - On nešel do kina už šest
měsíců.
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We haven't visited our parents for many
weeks. - Naše rodiče už jsme nenavštívili
mnoho týdnů.
I've learned English for two years. Anglicky se učím už dva roky.
bet bet bet - vsadit se, sázet se
(nepravidelné sloveso)
I bet it's true. - Vsadím se, že je to pravda.
look forward to -- těšit se na
I'm looking forward to the trip with you. Těším se na ten výlet s vámi.
What are you looking forward to? - Na co
se těšíš?
He's looking forward to seeing us. - On se
těší, až nás uvidí.













Lesson 27: Easier said than done









still - stále, ještě, pořád
Are you still here? - Vy jste ještě tady?
I still don't understand. - Pořád tomu
nerozumím.
pack - sbalit se, balit si, pakovat
Have you already packed your suitcase? Už sis sbalil kufr?
She doesn't like packing. - Ona se nerada
balí.
chaos - chaos, zmatek, blázinec
whose - koho, čí?











Whose book is it? - Čí je to kniha?
mine - můj (pokud už nenásleduje co,
žádné podstatné jméno)
The car is mine. - To auto je moje.
yours - tvoje, vaše (pokud už nenásleduje
co, žádné podstatné jméno)
Is this yours? - Je tohle vaše?
hers - její (pokud už nenásleduje co,
žádné podstatné jméno)
The novel was hers. - Ten román byl její.
his - jeho (pokud už nenásleduje co,
žádné podstatné jméno)
I think it's his. - Myslím, že je to jeho.
ours - náš (pokud už nenásleduje co,
žádné podstatné jméno)
That suitcase isn't ours. - Tamten kufr
není náš.
theirs - jejich (pokud už nenásleduje co,
žádné podstatné jméno)
We don't know if the house is theirs. Nevíme, jestli je ten dům jejich.
at your place - u tebe, u vás
at our place - u nás
at my parents' place - u mých rodičů
at our friend's place - u našeho kamaráda
Let's meet at my place. - Setkejme se u
mě.
the last time - naposledy
when was the last time - kdy naposledy...?






















When was the last time you flew
somewhere? - Kdy naposledy jsi někam
letěl?
When was the last time we saw her? - Kdy
naposledy jsme ji viděli?
for the first time - poprvé
for the second time - podruhé
for the third time - potřetí
for the seventh time - posedmé
for the tenth time - podesáté
I cooked for the first time yesterday. Včera jsem poprvé vařil.
many times - mnohokrát
We've seen the film many times. - Ten
film už jsme viděli mnohokrát.
several - několik
She has several books by King. - Ona má
několik knih od Kinga.
several times - několikrát
We go to the cinema several times a
month. - Chodíme do kina několikrát
měsíčně.
the one - ten, ta, to (zástupné zájmeno)
Can you give me the T-shirt? The blue
one? - Můžeš mi dát to tričko? To modré?
this one - tohle, tento, tato (zástupné
zájmeno)
What book do you want? This one by
King? - Jakou knihu chceš? Tuhle od
Kinga?
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that one - tamto, tamto, tamten
(zástupné zájmeno)
Show me the photo. No, that old one. Ukaž mi tu fotku. Ne, tamtu starou.
the ones - ti, ty (zástupné zájmeno v
množném čísle)
I love the novels. The ones by Rowling? Ty romány miluju. Ty od Rowlingové?
these ones - tity, tyto, tyhle (zástupné
zájmeno v množném čísle)
We need cups. These big ones? Potřebujeme hrnečky. Tyhle velké?
those ones - tamti, tamty (zástupné
zájmeno v množném čísle)
Should I buy the plane tickets? Those
cheap ones? - Měl bych koupit ty letenky?
Tamty levné?
recommend - doporučit
They recommended us this hotel. - Oni
nám doporučili tento hotel.
by the way - mimochodem
one of - jeden z, jedna z, jedni z...
This is one of my most favourite films. Tohle je jeden z mých nejoblíbenějších
filmů.
Is he one of your employees? - Je on
jeden z tvých zaměstnanců?
thing - věc



















leave something somewhere - nechat
něco / někoho někde, zapomenout něco
někde
Leave the suitcase here. - Nechte ten kufr
tady.
You should leave several things at home. Měl bys několik věcí nechat doma.
heavy - těžký (na váhu)
light - lehký (na váhu)
without - bez
My suitcase is too heavy even without the
books. - Můj kufr je příliš těžký dokonce i
bez těch knih.
the... the... - čím... tím...
The more, the better. - Čím víc, tím líp.
The fewer things you have, the easier it is
to pack. - Čím méně věcí máš, tím lehčí je
se sbalit.
The warmer the weather is, the happier
we feel. - Čím teplejší je počasí, tím
šťastnější se cítíme.
The sooner you'll come, the better. - Čím
dřív přijdete, tím líp.
Easier said than done. - To se lehko říká,
ale hůř dělá.

Lesson 28: You need a break
















desperate - zoufalý
Why does she look so desperate? - Proč
ona vypadá tak zoufale?
so far - doposud, do této doby, zatím
How many books have you read so far? Kolik knih jsi doposud / zatím četl?
I haven't found it so far. - Zatím jsem to
nenašel. Doposud jsem to nenašel.
leave something for something - odjet,
odletět odněkud někam
We're leaving England. - Odjíždíme z
Anglie.
We're leaving for England. - Odjíždíme do
Anglie.
He left home for work an hour ago. - Před
hodinou odjel z domu do práce.
recently - nedávno, v poslední době
I've seen the film recently. - Ten film jsem
viděl nedávno.
Has she called you recently? - Volala ti
ona poslední dobou?
remember - pamatovat si, zapamatovat
si, vzpomenout si, vzpomínat si
What do you remember? - Co si
pamatuješ?
I remembered all their names. Zapamatoval jsem si všechna jejich
jména.
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put put put - dát něco někam, položit
něco někam, postavit něco někam
(nepravidelné sloveso)
bag - taška, kabela, brašna
Put it there. - Polož to tamhle.
table - stůl
put something in - dát něco dovnitř
něčeho
Can you put this in my bag? - Můžeš mi
tohle dát do tašky?
He put all the money in his suitcase. - On
ty všechny peníze dal do svého kufru.
put something on - dát, položit něco na
povrch něčeho
We should put the glasses on the table. Měli bychom ty sklenky dát na stůl.
Don't put the clothes on your bed. Nedávej to oblečení na postel.
put something down - položit něco, dát
něco dolů
Put it down, it's heavy. - Polož to, je to
těžké.
put something up - dát něco nahoru
We can't put the TV up there. - Tu televizi
nemůžeme dát tam nahoru.
put something back - dát něco zpátky
Put my phone back on the table. - Dej můj
telefon zpátky na stů.
Will you put our money back in our bag? Dáš naše peníze zpátky do tašky?
























out - ven, pryč odněkud, zevnitř ven
take out of - vyndat něco odněkud
Take everything out of your luggage. Vyndejte vše ze svého zavazadla.
I've taken my clothes out of my suitcase. Už jsem své oblečení vyndal z kufru.
They took all my money from my bag. Oni mi z mé tašky vzali všechny peníze.
take something back from - vzít si něco
zpátky od
We have to take our laptop back from
you. - Musíme si od tebe vzít náš
notebook zpátky.
once - jednou
twice - dvakrát
four times - čtyřikrát
seven times - sedmkrát
twenty times - dvacetkrát
fifty five times - padesát pětkrát
You should learn English more than once a
week. - Měl by ses učit anglicky víc než
jednou týdně.
He's seen the film seven times. - On ten
film viděl už sedmkrát.
break - přestávka, pauza, oddech
lunch break - přestávka na oběd
take a break - dát si pauzu
Let's take a break. - Pojďme si dát pauzu.
She takes a break five times a day. - Ona si
dává pauzu pětkrát denně.
















tired - unavený, utahaný
Why are you so tired all the time? - Proč
jsi pořád tak unavený?
make made made - udělat, dělat ve
smyslu vyrobit, vytvářet (nepravidelné
sloveso)
made in China - vyrobeno v Číně
Will you make me a cup of tea? - Uděláš
mi šálek čaje?
He makes great coffee. - On dělá skvělou
kávu.
I made it for her. - Udělal jsem to pro ni
(něco jsem pro ni vyrobil).
I did it for her. - Udělal jsem to pro ni
(nějaký čin).
She can make beautiful cups. - Ona umí
udělat (vyrobit) krásné hrníčky.
She can do a lot of work. - Ona umí udělat
hodně práce.
figure out - přijít na něco, vymyslet nějaké
řešení, vykoumat (frázové sloveso)
We'll figure it out together. - Společně na
to přijdeme.
Have you already figured out who did it? Už jsi přišel na to, kdo to udělal?

22

VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER ONLINE COURSE FOR BEGINNERS

Lesson 29: Nothing can stop us now

















calm down - uklidnit se, zklidnit se
(frázové sloveso)
calm - klidný, poklidný, tichý, pokojný
You should calm down. - Měl by ses
uklidnit.
relief - úleva
to my relief - k mé úlevě
To their relief, everything was all right. - K
jejich úlevě bylo vše v pořádku.
almost - skoro, téměř
I've been waiting for him for almost two
hours. - Čekám na něj už skoro dvě
hodiny. (předpřítomný čas průběhový,
kladná věta)
She's been doing her homework all day. Ona si dělá svůj domácí úkol už celý den.
(předpřítomný čas průběhový, kladná
věta)
We haven't been learning English for an
hour yet. - Anglicky se neučíme ještě ani
hodinu. (předpřítomný čas průběhový,
zápor)
How long have you been working on this?
- Jak dlouho už na tomhle pracujete?
(předpřítomný čas průběhový, otázka)
Has he been waiting for us for almost
three hours? - On na nás čeká už skoro tři



















hodiny? (předpřítomný čas průběhový,
otázka)
panic - panikařit, zpanikařit, ztrácet hlavu
My mum often panics. - Moje mamka
často panikaří.
Don't panic and calm down. - Nepanikař a
uklidni se.
like this - takto, takhle, tímhle způsobem
Don't talk to me like this. - Takhle se
mnou nemluv.
How can you work like this? - Jak takhle
můžete pracovat?
important - důležitý
It's important to learn English. - Je
důležité učit se anglicky.
matter - záležet na něčem, mít význam
It doesn't matter. - Nezáleží na tom.
Nemá to význam.
Adam matters to us. - Na Adamovi nám
záleží. Adam má pro nás význam.
Nothing else matters. - Na ničem jiném
nezáleží. Nic jiného nemá význam.
stop - přestat něco dělat, zastavit
You should stop talking. - Měli byste
přestat mluvit.
We couldn't stop them. - Nemohli jsme je
zastavit.
luckily - naštěstí
Luckily he could help me. - Naštěstí mi on
mohl pomoci.







well - no... (na začátku věty)
strong - silný
This coffee is too strong. - Tahle káva je
příliš silná.
beer - pivo
That makes two of us. - Tak to jsme dva.
(souhlas)

Lesson 30: I’m really grateful I met you












both - oba, oboje
We both didn't understand them. - My
oba jsme jim nerozuměli.
Tea or coffee? I'd like both. - Čaj nebo
kávu? Chtěl bych oboje.
I want you to do it. - Chci, abys to udělal
ty.
We need him to go shopping. Potřebujeme, aby on šel nakoupit.
She'd like me to help her. - Ona by chtěla,
abych jí pomohl.
We're waiting for a taxi to take us there. Čekáme na taxi, aby nás tam vzalo.
What's going on? - Co se děje?
be used to doing something - být zvyklý
něco dělat
I'm used to it. - Jsem na to zvyklý.
He isn't used to his colleagues. - On není
na své kolegy zvyklý.
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Are you used to cooking every day? - Jsi
zvyklý vařit každý den?
We were used to travelling very often. Byli jsme zvyklí cestovat velmi často.
She wasn't used to this clothes. - Ona na
tohle oblečení nebyla zvyklá.
Were you used to working nine hours a
day? - Byl jsi zvyklý pracovat devět hodin
denně?
abroad - zahraničí, cizina
She goes abroad several times a year. Ona cestuje do zahraničí několikrát do
roka.
Would you like to work abroad? - Chtěl
bys pracovat v cizině?
We used to live abroad. - Kdysi jsme
bydleli v zahraničí.
terrible - strašný, hrozný, příšerný
Why am I so terrible at German? - Proč
jsem v němčině tak strašný?
terribly - strašně, hrozně, příšerně
You're terribly wrong! - Hrozně se mýlíš!
be afraid of - bát se něčeho, mít strach z
něčeho
I'm afraid of telling him. - Mám strach mu
to říct.
Don't be afraid of it. - Neboj se toho.
She's terribly afraid of flying. - Ona má
hrozný strach z létání.




















Who are they afraid of? - Koho se oni
bojí?
get used to doing something - zvyknout si
něco dělat
You should get used to it. - Měl by sis na
to zvyknout.
We can't get used to reading English
books. - Nemůžeme si zvyknout na čtení
anglických knih.
She needs to get used to her new job. Ona si potřebuje zvyknout na svou novou
práci.
I haven't got used to teaching yet. - Ještě
jsem si na učení nezvykl.
You'll get used to it. - Zvykneš si na to.
fall fell fallen - padat, spadnout
(nepravidelné sloveso)
fall in love with - zamilovat se do
It's beautiful to fall in love with somebody.
- Je krásné se do někoho zamilovat.
Have you ever fallen in love? - Už ses
někdy zamiloval?
He fell in love with her two years ago. - On
se do ní zamiloval před dvěma lety.
eventually - nakonec
You'll fall in love with flying eventually. Nakonec si létání zamiluješ.
I got used to it eventually. - Nakonec jsem
si na to zvykl.
grateful - vděčný



I'm grateful I could teach you English. Jsem vděčná za to, že jsem vás mohla učit
anglicky. :)
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