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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

KURZ PRO (NEJEN VĚČNÉ) 

ZAČÁTEČNÍKY 
 

Lesson 1: Introduce yourself 

• téma: představení se, seznamovaní se s 

lidmi 

• gramatika: tvary slovesa být u I, you, it 

• výslovnost: Jak se učit anglickou 

výslovnost? (EH Premium) 

 

Lesson 2: I don’t understand 

• téma: co říct, když někomu nerozumím 

• gramatika: přítomný čas prostý u všech 

osob kromě třetí osoby jednotného času  

• gramatika: pomocné sloveso DO, DON‘T 

• gramatika: modální sloveso CAN / CAN’T 

• gramatika: životnost vs neživotnost 

v angličtině (rozdíl mezi HE, SHE a IT) 

• výslovnost: Proč je anglická výslovnost 

tak těžká? (EH Premium) 

 

Lesson 3: Who is this? 

• téma: představování, seznamování se s 

lidmi 

• gramatika: tvary osobních zájmen 

• gramatika: tvary slovesa být u všech 

osobních zájmen 

• gramatika: zkrácené tvary slovesa být 

• gramatika: tvoření otázky u slovesa být 

• gramatika: tvoření množného čísla 

• výslovnost: Anglická fonetická abeceda (EH 

Premium) 

 

Lesson 4: Where are you from? 

• téma: jak se zeptat, odkud kdo je, 

seznamování se s lidmi 

• slovní zásoba: názvy států 

• gramatika: záporné tvary slovesa být 

• gramatika: zkrácené záporné tvary slovesa 

být 

• výslovnost: Jak si při procvičování 

výslovnosti dát okamžitou zpětnou vazbu? 

(EH Premium) 

 

Lesson 5: Bye! See you soon! 

• téma: loučení se 

• slovní zásoba: jak říct, že jdu pozdě; jak říct, 

že něco vím nebo znám 

• žádná nová gramatika ☺ 

• výslovnost: Přízvuk v angličtině (EH 

Premium) 

Lesson 6: How can I get there? 

• téma: ptaní se na cestu, jak zdvořile 

požádat o pomoc, jak oslovit člověka na 

ulici 

• slovní zásoba: co říct, když se ztratím nebo 

něco hledám 

• slovní zásoba: děkování 

• gramatika: přítomný čas prostý pro 3. 

osobu jednotného čísla (on, ona, ono) 

• gramatika: pomocné sloveso DOES, 

DOESN’T 

• gramatika: rozkazovací způsob (udělej to, 

běž tam…) 

• gramatika: určitý člen THE 

• gramatika: rozdíl mezi THIS a THAT 

• gramatika: předložka OF aneb 2. pád 

(koho, čeho) v angličtině 

• výslovnost: Jak na koncovku ES a její 

výslovnost? (EH Premium) 

 

Lesson 7: At a café 

• 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) 

https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-1/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-2/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-3/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-4/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-5/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-6/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-7/
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• slovní zásoba: výraz ELSE (co ještě, kam 

ještě, kdo ještě, jěště něco…) 

• gramatika: modální sloveso COULD, 

COULDN’T  

• gramatika: výraz WOULD LIKE 

(SOMETHING / TO DO SOMETHING) 

• gramatika: určitý versus neurčitý člen 

• výslovnost: Zkrácené tvary v angličtině (EH 

Premium) 

 

Lesson 8: Can I pay, please? 

• téma: placení v restauraci či kavárně 

• slovní zásoba: jak si říct o účet, fráze 

spojené s placením 

• slovní zásoba: základní číslovky 

• slovní zásoba: jak se zeptat, kolik co stojí 

• 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) 

 

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 

• gramatika: modální sloveso MUST 

• gramatika: opisný tvar HAVE TO 

• výslovnost: Jak vyslovovat koncovku ING? 

(EH Premium) 

 

Lesson 10: What time is it? 

• 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) 

 

Lesson 11: I need your help 

• 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 

• gramatika: přivlastňovací zájmena 

• gramatika: 2. stupeň přídavných jmen 

• výslovnost: Anglický spelling a abeceda (EH 

Premium) 

 

Lesson 12: Never mind 

• 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) 

 

Lesson 13: To sum it up… 

• 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) 

https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-8/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-9/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-10
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-11/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-12/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-13/
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Lesson 14: At the airport 

• 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) 

 

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! 

• 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) 

• gramatika: rozdíl mezi which a who 

• výslovnost: Jak na výslovnost koncovky ED? 

(EH Premium) 

 

Lesson 17: I can’t wait. 

• 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 18: I lost my job. 

• téma: hledání práce, ztráta zaměstnání 

• slovní zásoba: přirovnávání pomocí AS… 

AS… 

• gramatika: otázky na podmět 

• gramatika: vazba TO BE GOING TO 

• gramatika: HAVE TO (opisný tvar od 

must) 

• výslovnost: Intonace v otázkách (EH 

Premium) 

 

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) 

 

https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-14/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-15/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-16/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-17/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-18/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-19/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-20/
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Lesson 21: I know how difficult it can be 

• 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 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) 

 

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) 

 

Lesson 24: What about going shopping? 

• 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. 

• 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) 

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) 

 

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“ 

https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-21/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-22/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-23/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-24/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-25/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lekce-26/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lekce-27/
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• 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) 

 

Lesson 29: Nothing can stop us now 

• 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 

• 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lekce-28/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lekce-29/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lekce-30/
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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 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 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 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 

https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-1/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-2/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-3/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-4/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-5/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-6/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-7/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-8/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-9/
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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, 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: 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 

 

Lesson 12: The Little Drummer Boy 

• téma: tradiční anglická koleda 

• slovní zásoba: kultura anglicky mluvících 

zemí, Vánoce 

• gramatika: modální sloveso SHALL 

 

Lesson 13: Fantastic tour of London by bus 

• 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 

• slovní zásoba: jak vyjádřit kromě (EXCEPT, 

EXCEPT FOR) 

• slovní zásoba: předložka UNDER 

• slovní zásoba: rozdíl mezi EACH a EVERY 

 

Lesson 15: Quiz time 

• 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 

 

 

https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-10/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-11/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-12/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-13/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-14/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-15/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-16/


 

9 
 

REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

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 

 

Lesson 19: Healthy Garfield 

• téma: komiks, zdraví 

• slovní zásoba: (ne)zdravý životní styl 

• slovní zásoba: výraz WAY BETTER / WORSE 

/ SCARIER… THAN… 

• slovní zásoba: hovorový výraz GOTTA 

 

Lesson 20: Health check-up 

• téma: trénink poslechových dovedností, u 

doktora 

• slovní zásoba: objednávání se k doktorovi, 

preventivní prohlídka  

• slovní zásoba: domlouvání se na termínu 

• slovní zásoba: předložka UNTIL 

 

Lesson 21: At the doctor‘s 

• 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: 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 23: Stressed Out 

• téma: poslech písně 

• slovní zásoba: stres, moderní doba 

• slovní zásoba: vzpomínky na dětství 

• slovní zásoba: výraz HOW COME 

• slovní zásoba: výraz LATTER 

• slovní zásoba: výraz EACH OTHER (se, 

jeden druhého, jeden druhému) 

 

Lesson 24: DIY Christmas gift ideas 

• 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 

• 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) 

https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-17/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-18/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-19/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-20/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-21/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-22/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-23/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-24/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-25/
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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. 

 

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: 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 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-26/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-27/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-28/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-29/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-30/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-30/
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LEKCE, KTERÉ SE BUDOU HODIT 

NA CESTÁCH 
 

Ptaní se na cestu 

Objednávání si v kavárně či restauraci 

Placení v kavárně či restauraci 

Rezervace letenek, cestování letadlem 

Odbavení na letišti 

Jídlo a pití na palubě letadla 

Na recepci v hotelu 

Jak vyhláskovat své jméno, jména ulic... 

Co se nachází v hotelovém pokoji 

Stěžování si na recepci hotelu 

Řešení problémů na recepci hotelu 

Chození po památkách, poznávací výlety 

Na pokladně muzea, galerie, nějaké památky... 

Na turistických informacích 

Na ambasádě, ztráta pasu 

Ptejte se na cestu jako profík 

Jak rozumět popisu cesty a navigování 

 

Přijet do Prahy. Přiletět do Itálie. Přicestovat do 

Thajska. Jak to říct anglicky? 

Frázová slovesa na dovolenou 

Jet autem, cestovat letadlem, být ve vlaku... 

Jakou předložku použít? 

Jsme tři. Přijde nás pět. Jak to říct? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-6/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-7/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-8/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-13/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-14/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-3/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-5/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-6/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-7/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-8/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-9/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-13/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-14/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-16/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-29/
https://englishhacker.cz/anglictina-na-dovcu-ptejte-se-na-cestu-jako-profik/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jak-rozumet-popisu-cesty-a-navigovani/
https://englishhacker.cz/prijet-do-prahy-dorazit-do-prace-priletet-do-italie-umite-to-rict-spravne/
https://englishhacker.cz/prijet-do-prahy-dorazit-do-prace-priletet-do-italie-umite-to-rict-spravne/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-ktera-se-na-dovolene-budou-hodit/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jet-autem-cestovat-letadlem-byt-ve-vlaku/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-bylo-nas-pet-prijdeme-dva-jsme-tri/
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ANGLICKÉ GRAMATICKÉ ČASY 
 

gramatické časy v angličtině úvod 

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 

minulý čas u slovesa být 

minulý čas prostý tvoření a použití 

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 

 

 

budoucí čas s WILL versus GOING TO versus 

přítomné časy 

budoucí čas průběhový tvoření a použití 

budoucí čas prostý versus budoucí čas 

průběhový 

vyjádření budoucích dějů pomocí vazby TO BE 

ABOUT TO 

další způsoby vyjádření budoucnosti (vazby BE 

TO / BE DUE TO + modální slovesa COULD / 

MAY MIGHT) 

úvod do „perfect“ časů aneb co mají 

předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas 

společného 

předpřítomný čas prostý tvoření a použití 

10 nejčastějších použití předpřítomného času 

prostého 

předpřítomný čas prostý versus minulý čas 

prostý 

předpřítomný čas prostý versus přítomný čas 

prostý 

předpřítomný čas průběhový tvoření a použití 

předpřítomný čas prostý versus předpřítomný 

čas průběhový 

 

předminulý čas prostý tvoření a použití 

předminulý čas prostý versus minulý čas prostý 

předpřítomný čas prostý versus předminulý čas 

prostý 

předminulý čas průběhový tvoření a použití 

předminulý čas prostý versus předminulý čas 

průběhový 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-1-uvod/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-2-big-picture/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-2-big-picture/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-3-tvoreni-pritomneho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-4-pouziti-pritomneho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-5-stavova-versus-dynamicka-slovesa/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-6-tvoreni-pritomneho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-7-pouziti-pritomneho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-8-pritomny-cas-prosty-versus-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-8-pritomny-cas-prosty-versus-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-9-minuly-cas-u-slovesa-byt/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-10-tvoreni-minuleho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-11-pouziti-minuleho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-12-tvoreni-minuleho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-13-pouziti-minuleho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-14-minuly-cas-prosty-versus-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-15-used-to/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-16-tvoreni-budouciho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-17-pouziti-budouciho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-18-vyjadreni-budoucich-deju-pomoci-pritomneho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-18-vyjadreni-budoucich-deju-pomoci-pritomneho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-19-vyjadreni-budoucich-deju-pomoci-pritomneho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-19-vyjadreni-budoucich-deju-pomoci-pritomneho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-20-vazba-to-be-going-to/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-20-vazba-to-be-going-to/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-21-going-to-vs-will-vs-pritomne-casy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-21-going-to-vs-will-vs-pritomne-casy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-22-tvoreni-budouciho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-23-pouziti-budouciho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-24-budouci-cas-prosty-versus-budouci-cas-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-24-budouci-cas-prosty-versus-budouci-cas-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-25-vazba-to-be-about-to/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-25-vazba-to-be-about-to/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-26-dalsi-zpusoby-vyjadreni-budoucnosti/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-26-dalsi-zpusoby-vyjadreni-budoucnosti/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-26-dalsi-zpusoby-vyjadreni-budoucnosti/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-27-uvod-do-pred-casu/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-27-uvod-do-pred-casu/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-27-uvod-do-pred-casu/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-27-uvod-do-pred-casu/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-28-tvoreni-predpritomneho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-29-pouziti-predpritomneho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/10-nejcastejsich-pouziti-predpritomneho-casu/
https://englishhacker.cz/10-nejcastejsich-pouziti-predpritomneho-casu/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-30-predpritomny-cas-prosty-versus-minuly-cas-prosty/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-30-predpritomny-cas-prosty-versus-minuly-cas-prosty/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-31-predpritomny-cas-prosty-versus-pritomny-cas-prosty/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-31-predpritomny-cas-prosty-versus-pritomny-cas-prosty/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-32-tvoreni-predpritomneho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-33-pouziti-predpritomneho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-34-predpritomny-cas-prosty-versus-predpritomny-cas-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-34-predpritomny-cas-prosty-versus-predpritomny-cas-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-35-tvoreni-predminuleho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-36-pouziti-predminuleho-casu-prosteho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-37-minuly-cas-prosty-vs-predminuly-cas-prosty/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-38-predpritomny-cas-prosty-vs-predminuly-cas-prosty/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-38-predpritomny-cas-prosty-vs-predminuly-cas-prosty/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-39-tvoreni-predminuleho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-40-pouziti-predminuleho-casu-prubehoveho/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-41-predminuly-cas-prosty-vs-predminuly-cas-prubehovy/
https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-41-predminuly-cas-prosty-vs-predminuly-cas-prubehovy/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

DALŠÍ GRAMATIKA 
 

Jak funguje 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) 

Slovosled v nepřímých otázkách 

Záporné otázky v angličtině. Ano či ne? 

Echo questions: Otázky, které nemají slovosled 

otázky 

Otázky na podmět: Nejjednodušší otázky 

v angličtině? 

Dvojí zápor v angličtině: Ano nebo ne? 

Apostrof v angličtině: Co všechno umí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/nastrahy-anglickeho-slovosledu-a-jak-na-nej/
https://englishhacker.cz/nastrahy-anglickeho-slovosledu-a-jak-na-nej/
https://englishhacker.cz/kdy-v-otazce-a-zaporu-nepouzit-pomocne-sloveso/
https://englishhacker.cz/kdy-v-otazce-a-zaporu-nepouzit-pomocne-sloveso/
https://englishhacker.cz/kdy-u-slovesa-have-v-otazce-a-zaporu-nepouzit-pomocne-sloveso/
https://englishhacker.cz/kdy-u-slovesa-have-v-otazce-a-zaporu-nepouzit-pomocne-sloveso/
https://englishhacker.cz/podminkove-vety-neboli-conditionals/
https://englishhacker.cz/kdy-v-slovosledu-nejcasteji-chybujete-aneb-neprime-otazky/
https://englishhacker.cz/zaporne-otazky-v-anglictine-ano-ci-ne/
https://englishhacker.cz/echo-questions-otazky-ktere-nemaji-slovosled-otazky/
https://englishhacker.cz/echo-questions-otazky-ktere-nemaji-slovosled-otazky/
https://englishhacker.cz/otazky-na-podmet-aneb-nejjednodussi-otazky-v-anglictine/
https://englishhacker.cz/otazky-na-podmet-aneb-nejjednodussi-otazky-v-anglictine/
https://englishhacker.cz/dvoji-zapor-v-anglictine-ano-nebo-ne/
https://englishhacker.cz/apostrof-v-anglictine-maly-ale-sikovny-pomocnik/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

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  

Hovorové zkrácené verze modálních sloves 

v minulém čase (musta, coulda, shoulda, 

woulda, mighta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-2/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-7/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-9/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-9/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-9/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-18/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-11/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-12/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-8/
https://englishhacker.cz/online-kurz-anglictiny-lesson-17/
http://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-22
http://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-11
http://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-27
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-musta-shoulda-coulda-woulda-mighta/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-musta-shoulda-coulda-woulda-mighta/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-musta-shoulda-coulda-woulda-mighta/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

ANGLICKÉ PŘEDPONY 
 

RE 

OVER 

UN 

IM 

IR 

IL 

IN 

MIS 

DIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-1-re/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-2-over/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-3-un/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-4-im/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-5-ir/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-6-il/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-7-in/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-8-mis/
https://englishhacker.cz/anglicke-predpony-9-dis/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

FRÁZE Z MLUVENÉ ANGLIČTINY 
 

Make sense 

By heart 

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 

 

 

Have a soft spot for 

Over the top 

And rightly so 

Make do 

Every cloud has a silver lining 

Go south 

Oh well... 

Put one’s finger on something 

Chef’s kiss 

No to určitě! To těžko! 

Z hlavy ti to neřeknu. Jen tak z hlavy. 

Nechce se mi. Nemám náladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-1-make-sense/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-2-by-heart/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-3-not-at-all/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-4-to-be-worth-doing-something/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-5-learn-a-lesson/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-6-a-point-of-view/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-7-out-of-the-question/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-8-only-a-matter-of-time/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-9-make-ends-meet/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-10-on-the-other-hand/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-11-call-it-a-day/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-12-at-all-costs/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-13-as-far-as-something-is-concerned/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-14-i-dont-buy-it/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-15-i-wont-have-it/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-17-ring-a-bell/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-17-ring-a-bell/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-18-hands-down/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-19-have-a-soft-spot-for/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-20-over-the-top/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-21-and-rightly-so/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-22-make-do/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-23-every-cloud-has-a-silver-lining/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-24-go-south/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-25-oh-well/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-26-put-ones-finger-on-something/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-27-chefs-kiss/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-no-to-urcite-to-tezko/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-z-hlavy-ti-to-nereknu-jen-tak-z-hlavy/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-nechce-se-mi/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

FRÁZOVÁ SLOVESA 
 

Figure out 

Get rid of 

Give up 

Take after 

Run out of 

Give away 

Come over 

Get along 

Point out 

Look up 

Hang out 

Chicken out 

Miss out 

Do without 

Naučte se 7 parádních zvířecích sloves 

Frázová slovesa na dovolenou 

Put off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-1-figure-out/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-2-get-rid-of/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-3-give-up/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-4-take-after/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-5-run-out-of/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-6-give-away/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-7come-over/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-8-get-along/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-9-point-out/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-10-look-up/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-11-hang-out/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-12-chicken-out/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-13-miss-out/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-14-do-without/
https://englishhacker.cz/naucte-se-7-paradnich-zvirecich-frazovych-sloves/
https://englishhacker.cz/frazova-slovesa-ktera-se-na-dovolene-budou-hodit/
https://englishhacker.cz/frazove-sloveso-put-off-znate-jeho-4-vyznamy/


 

18 
 

REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

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 

If vs. when 

Soon vs. early 

It vs. that 

Tall vs. high 

Stop doing nebo stop to do something? 

 

I vs. me 

Like doing nebo like to do something? 

Go vs. come 

Hear about vs. hear of something 

Made of vs. made of something 

Historic / historical, economic / economical, 

classic / classical 

Just vs. only 

To me nebo for me? 

Think about nebo think of? 

Should nebo to be supposed to? 

Next nebo another? 

Talk with, talk to, speak with nebo speak to? 

Sometimes, sometime nebo some time? 

Remember doing nebo remember to do? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/plete-se-1-hear-vs-listen-to/
https://englishhacker.cz/plete-se-2-kitchen-vs-cuisine/
https://englishhacker.cz/plete-se-3-say-vs-tell/
https://englishhacker.cz/plete-se-4-speak-vs-talk/
https://englishhacker.cz/plete-se-5-borrow-vs-lend/
https://englishhacker.cz/plete-se-6-before-vs-ago-vs-in-front-of/
https://englishhacker.cz/plete-se-7-what-vs-how/
https://englishhacker.cz/plete-se-8-small-vs-little/
https://englishhacker.cz/plete-se-9-quick-vs-fast/
https://englishhacker.cz/plete-se-10-other-vs-another/
https://englishhacker.cz/plete-se-11-popular-vs-favourite/
https://englishhacker.cz/plete-se-12-lose-vs-loose/
https://englishhacker.cz/plete-se-13-want-vs-wont/
https://englishhacker.cz/plete-se-14-if-vs-when/
https://englishhacker.cz/plete-se-15-early-vs-soon/
https://englishhacker.cz/plete-se-16-it-vs-that/
https://englishhacker.cz/plete-se-17-tall-vs-high/
https://englishhacker.cz/stop-doing-nebo-stop-to-do-something/
https://englishhacker.cz/plete-se-18-i-vs-me/
https://englishhacker.cz/like-to-do-nebo-like-doing/
https://englishhacker.cz/plete-se-19-go-vs-come/
https://englishhacker.cz/hear-about-nebo-hear-of-something/
https://englishhacker.cz/made-of-nebo-made-from-something/
https://englishhacker.cz/otestujte-se-historic-historical-economic-economical-classic-classical/
https://englishhacker.cz/otestujte-se-historic-historical-economic-economical-classic-classical/
https://englishhacker.cz/plete-se-20-just-vs-only/
https://englishhacker.cz/to-me-nebo-for-me/
https://englishhacker.cz/think-about-nebo-think-of/
https://englishhacker.cz/plete-se-21-should-vs-to-be-supposed-to/
https://englishhacker.cz/plete-se-22-next-nebo-another/
https://englishhacker.cz/mluvit-s-nekym-talk-with-talk-to-speak-with-nebo-speak-to/
https://englishhacker.cz/plete-se-23-sometimes-sometime-nebo-some-time/
https://englishhacker.cz/remember-doing-nebo-remember-to-do/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

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 

Eventually vs. eventuálně 

Absolve vs. absolvovat 

Host vs. host 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/false-friends-1-actual-vs-aktualni/
https://englishhacker.cz/false-friends-2-chef-vs-sef/
https://englishhacker.cz/false-friends-3-konkretni-vs-concrete/
https://englishhacker.cz/false-friends-4-deska-vs-desk/
https://englishhacker.cz/false-friends-5-control-vs-kontrolovat/
https://englishhacker.cz/false-friends-6-apartment-vs-apartma/
https://englishhacker.cz/false-friends-7-sympathetic-vs-sympaticky/
https://englishhacker.cz/false-friends-8-action-vs-akce/
https://englishhacker.cz/false-friends-9-eventually-vs-eventualne/
https://englishhacker.cz/false-friends-10-absolve-vs-absolvovat/
https://englishhacker.cz/false-friends-11-host-vs-host/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

ANGLICKÉ PŘEDLOŽKY 

 
Řekne se „na ulici“ in the street, on the street 

nebo at the street? 

Jak říct anglicky DO zítřka, DO šesti hodin, DO 

týdne? 

Jak rozumět popisu cesty a navigování? 

Jak říct v sobotu večer, ráno 9. května, na tvé 

narozeniny...? 

Made OF nebo made FROM something? 

Přijet do Prahy. Dorazit do práce. Přiletět do 

Itálie. Umíte to říct správně? 

Až v pondělí, až příští týden, až za měsíc. Jak 

přeložit české „až“? 

TO me nebo FOR me? Jak vyjádřit „pro mě“? 

Jet autem, cestovat letadlem, být ve vlaku... 

Myslet si co o čem. Přemýšlet o čem. Pomyslet 

na co. Think about nebo think of? 

U nás, u stolu, u řeky, u doktora, u počítače... 

Jak vyjádřit českou předložku u? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-in-at-nebo-on-the-street/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-in-at-nebo-on-the-street/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jak-rict-do-zitrka-do-sesti-hodin-do-tydne/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jak-rict-do-zitrka-do-sesti-hodin-do-tydne/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jak-rozumet-popisu-cesty-a-navigovani/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jak-rict-v-sobotu-vecer-rano-9-kvetna-na-tve-narozeniny/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jak-rict-v-sobotu-vecer-rano-9-kvetna-na-tve-narozeniny/
https://englishhacker.cz/made-of-nebo-made-from-something/
https://englishhacker.cz/prijet-do-prahy-dorazit-do-prace-priletet-do-italie-umite-to-rict-spravne/
https://englishhacker.cz/prijet-do-prahy-dorazit-do-prace-priletet-do-italie-umite-to-rict-spravne/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-az-v-pondeli-az-pristi-tyden-az-za-mesic/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-az-v-pondeli-az-pristi-tyden-az-za-mesic/
https://englishhacker.cz/to-me-nebo-for-me/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jet-autem-cestovat-letadlem-byt-ve-vlaku/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-u-nas-u-reky-u-sebe-u-stolu/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-u-nas-u-reky-u-sebe-u-stolu/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

ANGLICKÁ VÝSLOVNOST 
 

Výslovnost anglického TH 

Výslovnost e a otevřeného æ 

Jak na výslovnost slov s OUGH 

Anglické TH versus F, S, D a T 

O anglické výslovnosti s Adamem Carsonem 

5 jednoduchých tipů pro lepší anglickou 

výslovnost 

Jak na výslovnost koncovky ING? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/jak-na-vyslovnost-anglickeho-th/
https://www.youtube.com/watch?v=LZiGZp6bUBs
https://englishhacker.cz/jak-na-vyslovnost-slov-s-ough/
https://englishhacker.cz/anglicke-th-versus-f-s-d-a-t/
https://englishhacker.cz/o-anglicke-vyslovnosti-s-adamem-carsonem/
https://englishhacker.cz/5-jednoduchych-tipu-pro-lepsi-anglickou-vyslovnost/
https://englishhacker.cz/5-jednoduchych-tipu-pro-lepsi-anglickou-vyslovnost/
https://englishhacker.cz/jak-na-vyslovnost-koncovky-ing/
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CESTOVATELSKÉ VLOGY 
 

Let Me Take You to Strasbourg 

10 Great Day in Barcelona and Beyond 

Hiking in Low Tatras 

My Vacation in Thassos, Greece 

Croatian Adventure 

One-Day Trip to Rosa Coeli Monastery 

Hiking in Slovakia 

Tuscany Road Trip 

My Summer Vacation in Samos, Greece 

A Hike to a Protected Maple Tree 

Top 7 places to visit in the Czech-Saxon 

Switzerland 

The World of Jellyfish 

My first Bicycle Trip of 2021 

Let’s Go Geocaching 

Relax in Budapest 

A Summer Vacation in Austria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://englishhacker.cz/navstivte-se-mnou-do-strasburk/
https://englishhacker.cz/vlog-10-great-days-in-barcelona-and-beyond/
https://englishhacker.cz/vlog-hiking-in-low-tatras/
https://englishhacker.cz/vlog-my-vacation-in-thassos-greece/
https://englishhacker.cz/vlog-croatian-adventure/
https://englishhacker.cz/vlog-one-day-trip-to-rosa-coeli-monastery/
https://englishhacker.cz/vlog-hiking-in-slovakia/
https://englishhacker.cz/vlog-tuscany-road-trip/
https://englishhacker.cz/vlog-my-summer-vacation-in-samos-greece/
https://englishhacker.cz/vlog-a-hike-to-a-protected-maple-tree/
https://englishhacker.cz/vlog-top-7-places-to-visit-in-the-czech-saxon-switzerland/
https://englishhacker.cz/vlog-top-7-places-to-visit-in-the-czech-saxon-switzerland/
https://englishhacker.cz/vlog-vlog-the-world-of-jellyfish/
https://englishhacker.cz/vlog-my-first-bicycle-trip-of-2021/
https://englishhacker.cz/vlog-lets-go-geocaching/
https://englishhacker.cz/vlog-relax-in-budapest/
https://englishhacker.cz/vlog-a-summer-vacation-in-austria/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

ANGLICKY S HUDBOU 
 

Last Christmas by Wham! 

Koleda The Little Drummer Boy 

True Colors z filmu Trolls 

Manic Monday by The Bangles 

Thriller by Michael Jackson 

Memories by Maroon 5 

Our Last Summer z muzikálu Mamma Mia 

Happy Xmas (War is Over) by John Lennon 

Another Day of Sun (La La Land) 

Koleda Good King Wenceslas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-last-christmas-by-wham/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-12/
https://englishhacker.cz/prohlubovaci-kurz-lesson-2/
https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-manic-monday-by-the-bangles/
https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-thriller-by-michael-jackson/
https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-memories-by-maroon-5/
https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-our-last-summer-mamma-mia-abba/
https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-happy-xmas-war-is-over-by-john-lennon/
https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-another-day-of-sun-la-la-land/
https://englishhacker.cz/anglicky-s-hudbou-koleda-good-king-wenceslas/
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ANGLICKY S FILMY A SERIÁLY 
 

Učte se anglicky se scénou z filmu Last 

Christmas 

Učte se anglicky se scénou z filmu Titanic 

Učte se anglicky se scénou z Harryho Pottera 

Učte se anglicky se scénou z filmu Inside Out (V 

hlavě) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/ucte-se-anglicky-se-scenou-z-filmu-last-christmas/
https://englishhacker.cz/ucte-se-anglicky-se-scenou-z-filmu-last-christmas/
https://englishhacker.cz/ucte-se-anglicky-se-scenou-z-filmu-titanic/
https://englishhacker.cz/ucte-se-anglicky-se-scenou-z-harryho-pottera-halloween-edition/
https://englishhacker.cz/ucte-se-anglicky-se-scenou-z-filmu-v-hlave-inside-out/
https://englishhacker.cz/ucte-se-anglicky-se-scenou-z-filmu-v-hlave-inside-out/
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REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

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? 

Jak se tento rok konečně naučit anglicky (aneb 

jak dodržet svá novoroční předsevzetí)? 

10 výrazů, které se v britské angličtině řeknou 

jinak než v americké 

 

 

Dalších 10 výrazů, které se v britské angličtině 

řeknou jinak než v americké 

Anglické zkratky (ASAP, FIY, IMO, ATM, LOL...) 

Anglické zkratky 2 (CU, BRB, DIY, TGIT, FAQ...) 

Hovorové zkráceniny GONNA, WANNA, GOTTA, 

HAFTA a HASTA 

Hovorové zkráceniny KINDA, SORTA, LOTTA a 

OUTTA 

Hovorové zkráceniny LEMME, GIMME, DUNNO 

a ‘CAUSE 

Jak na výslovnost slov s OUGH 

Anglické TH versus F, S, D a T 

THAT: Kdy lze v angličtině vynechat a kdy ne? 

Proč to, co se naučíte, za chvíli zapomenete a 

co s tím? 

Binomials aneb vyšperkujte si svou slovní 

zásobu 

Záporné otázky v angličtině: ano či ne? 

7 způsobů, jak říct anglicky prosím 

Au! Fuj! Uf! aneb citoslovce v angličtině 

 

 

Místo VERY řekněte radši tohle... 

Novinové titulky v angličtině: Jak jim rozumět? 

Echo questions: Otázky, které nemají slovosled 

otázky 

Otázky na podmět: Nejjednodušší otázky 

v angličtině? 

Cognates: Slova, která miluje každý student 

angličtiny 

Apostrof v angličtině: Co všechno umí? 

Naučte se 7 strašidelných idiomů a frází 

Dvojí zápor v angličtině: Ano nebo ne? 

Naučte se 10 anglických výrazů se slovesem 

TAKE 

Přeložíte těchto 10 českých přirovnání do 

angličtiny? 

EnglishMe! aplikace pro studenty angličtiny 

Jaká je vaše úroveň angličtiny? Udělejte si test! 

 

 

 

https://englishhacker.cz/proc-nejste-blazni-kdyz-mluvite-sami-se-sebou-anglicky/
https://englishhacker.cz/memrise-jak-se-ucit-anglicka-slovicka/
https://englishhacker.cz/memrise-jak-se-ucit-anglicka-slovicka/
https://englishhacker.cz/jak-na-metodu-zpetneho-prekladu/
https://englishhacker.cz/jak-na-vyslovnost-anglickeho-th/
https://www.youtube.com/watch?v=LZiGZp6bUBs
https://englishhacker.cz/jak-cist-knihy-v-anglictine-a-dostat-svou-anglictinu-na-vyssi-uroven/
https://englishhacker.cz/slovnik-ne-mluvnik/
https://englishhacker.cz/5-tipu-jak-vyuzit-kurz-anglictiny-na-jazykove-skole-v-zahranici-na-maximum/
https://englishhacker.cz/5-tipu-jak-vyuzit-kurz-anglictiny-na-jazykove-skole-v-zahranici-na-maximum/
https://englishhacker.cz/jak-si-englishhackerovska-videa-prevest-do-mp3/
https://englishhacker.cz/jak-si-englishhackerovska-videa-prevest-do-mp3/
https://englishhacker.cz/chci-se-naucit-anglicky/
https://englishhacker.cz/proc-nepotrebujete-talent/
https://englishhacker.cz/muze-byt-clovek-prilis-stary-aby-se-naucil-anglicky/
https://englishhacker.cz/muze-byt-clovek-prilis-stary-aby-se-naucil-anglicky/
https://englishhacker.cz/tenhle-rok-se-konecne-naucim-anglicky/
https://englishhacker.cz/tenhle-rok-se-konecne-naucim-anglicky/
https://englishhacker.cz/10-slov-ktera-se-v-britske-anglictine-reknou-jinak-nez-v-americke/
https://englishhacker.cz/10-slov-ktera-se-v-britske-anglictine-reknou-jinak-nez-v-americke/
https://englishhacker.cz/dalsich-10-vyrazu-ktere-se-v-britske-anglictine-reknou-jinak-nez-v-americke/
https://englishhacker.cz/dalsich-10-vyrazu-ktere-se-v-britske-anglictine-reknou-jinak-nez-v-americke/
https://englishhacker.cz/uhodnete-vyznam-techto-10-anglickych-zkratek/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-gonna-wanna-gotta-hafta-hasta/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-gonna-wanna-gotta-hafta-hasta/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-kinda-sorta-lotta-outta/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-kinda-sorta-lotta-outta/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-dunno-gimme-lemme-cause/
https://englishhacker.cz/hovorove-zkraceniny-dunno-gimme-lemme-cause/
https://englishhacker.cz/jak-na-vyslovnost-slov-s-ough/
https://englishhacker.cz/anglicke-th-versus-f-s-d-a-t/
https://englishhacker.cz/that-kdy-lze-v-anglictine-vynechat-a-kdy-ne/
https://englishhacker.cz/proc-to-co-se-naucite-za-chvili-zapomenete-a-co-s-tim/
https://englishhacker.cz/proc-to-co-se-naucite-za-chvili-zapomenete-a-co-s-tim/
https://englishhacker.cz/binomials-aneb-vysperkujte-si-svou-slovni-zasobu/
https://englishhacker.cz/binomials-aneb-vysperkujte-si-svou-slovni-zasobu/
https://englishhacker.cz/zaporne-otazky-v-anglictine-ano-ci-ne/
https://englishhacker.cz/7-zpusobu-jak-rict-anglicky-prosim/
https://englishhacker.cz/au-fuj-uf-aneb-citoslovce-v-anglictine/
https://englishhacker.cz/misto-very-reknete-radsi-tohle/
https://englishhacker.cz/novinove-titulky-v-anglictine-jak-jim-rozumet/
https://englishhacker.cz/echo-questions-otazky-ktere-nemaji-slovosled-otazky/
https://englishhacker.cz/echo-questions-otazky-ktere-nemaji-slovosled-otazky/
https://englishhacker.cz/otazky-na-podmet-aneb-nejjednodussi-otazky-v-anglictine/
https://englishhacker.cz/otazky-na-podmet-aneb-nejjednodussi-otazky-v-anglictine/
https://englishhacker.cz/cognates-slova-ktera-miluje-kazdy-student-anglictiny/
https://englishhacker.cz/cognates-slova-ktera-miluje-kazdy-student-anglictiny/
https://englishhacker.cz/apostrof-v-anglictine-maly-ale-sikovny-pomocnik/
https://englishhacker.cz/naucte-se-7-paradnich-halloweenskych-idiomu-a-frazi-%f0%9f%8e%83/
https://englishhacker.cz/dvoji-zapor-v-anglictine-ano-nebo-ne/
https://englishhacker.cz/naucte-se-10-anglickych-vyrazu-se-slovesem-take/
https://englishhacker.cz/naucte-se-10-anglickych-vyrazu-se-slovesem-take/
https://englishhacker.cz/prelozite-techto-10-ceskych-prirovnani-do-anglictiny/
https://englishhacker.cz/prelozite-techto-10-ceskych-prirovnani-do-anglictiny/
https://englishhacker.cz/englishme-aplikace-pro-studenty-anglictiny/
https://englishhacker.cz/jaka-je-vase-uroven-anglictiny-udelejte-si-test/
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POSLECH 
 

Jak konečně vyzrát na poslech v angličtině? 

Co poslouchat, abyste se zlepšili v angličtině? 

Jak vypadá cesta za ovládnutím poslechu? 

Jak při poslechu v hlavě nepřekládat slovo od 

slova? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/jak-konecne-vyzrat-na-poslech-v-anglictine/
https://englishhacker.cz/co-poslouchat-abyste-se-zlepsili-v-poslechu/
https://englishhacker.cz/jak-vypada-cesta-za-ovladnutim-poslechu/
https://englishhacker.cz/jak-pri-poslechu-v-hlave-neprekladat-slovo-od-slova/
https://englishhacker.cz/jak-pri-poslechu-v-hlave-neprekladat-slovo-od-slova/
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KRÁTKÁ CVIČENÍ NA YOUTUBE 
 

My English-related Christmas present 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSoMyH4Egcw&ab_channel=EnglishHacker


 

28 
 

REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

NEMVLUTE CZENGLISH 
 

Podle mě... 

Mám narozeniny, máme výročí, mám svátek... 

Já taky. 

Bylo nás pět. Jsme tři. Přijdeme dva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-podle-me/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-podle-me/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-ja-taky/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-bylo-nas-pet-prijdeme-dva-jsme-tri/
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JAK SE ANGLICKY ŘEKNE... 
 

7 způsobů, jak říct anglicky prosím  

Au! Fuj! Uf! aneb citoslovce v angličtině 

No to určitě! To těžko! 

Mám narozeniny, máme výročí, má svátek... 

Přeložíte těchto 10 českých přísloví do 

angličtiny? 

Cognates: Slova, která miluje každý student 

angličtiny 

Historic / historical, economic / economical / 

classic / classical 

Jet autem, cestovat letadlem, být ve vlaku... 

aneb anglické předložky a dopravní prostředky 

Přemýšlet o čem, myslet na co, vzpomenout si 

na co, vybavit si co. Jak to říct anglicky 

správně? 

Měl bych, mám, měl jsem něco udělat. Jak to 

říct anglicky? 

Z hlavy ti to neřeknu. Jen tak z hlavy. 

Já taky. Jak to říct anglicky (pozor na 

Czenglish!) 

7+ způsobů, jak říct anglicky sám, sama, samo 

Naučte se 7 strašidelných idiomů a frází 

Jak říct správně anglicky „někdy“? Ne vždy je to 

sometimes! 

Nechce se mi. Nemám na to náladu. 

Mluvit s někým. Talk with, talk to, speak with 

nebo speak to someone? 

Další: Řekne se to next nebo another? 

Pamatuji si, že mám něco udělat. Vzpomímám 

si, že jsem dělal tohle. Jak to říct anglicky? 

Naučte se 10 anglických výrazů se slovesem 

TAKE 

Přeložíte těchto 10 českých přirovnání do 

angličtiny? 

Bylo nás pět. Jsme tři. Přijdeme dva. Říkáte to 

anglicky správně? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/7-zpusobu-jak-rict-anglicky-prosim/
https://englishhacker.cz/7-zpusobu-jak-rict-anglicky-prosim/
https://englishhacker.cz/au-fuj-uf-aneb-citoslovce-v-anglictine/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-no-to-urcite-to-tezko/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-mam-narozeniny-mame-vyroci-ma-svatek/
https://englishhacker.cz/prelozite-techto-10-ceskych-prislovi-do-anglictiny/
https://englishhacker.cz/prelozite-techto-10-ceskych-prislovi-do-anglictiny/
https://englishhacker.cz/cognates-slova-ktera-miluje-kazdy-student-anglictiny/
https://englishhacker.cz/cognates-slova-ktera-miluje-kazdy-student-anglictiny/
https://englishhacker.cz/otestujte-se-historic-historical-economic-economical-classic-classical/
https://englishhacker.cz/otestujte-se-historic-historical-economic-economical-classic-classical/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jet-autem-cestovat-letadlem-byt-ve-vlaku/
https://englishhacker.cz/anglicke-predlozky-jet-autem-cestovat-letadlem-byt-ve-vlaku/
https://englishhacker.cz/think-about-nebo-think-of/
https://englishhacker.cz/think-about-nebo-think-of/
https://englishhacker.cz/think-about-nebo-think-of/
https://englishhacker.cz/plete-se-21-should-vs-to-be-supposed-to/
https://englishhacker.cz/plete-se-21-should-vs-to-be-supposed-to/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-z-hlavy-ti-to-nereknu-jen-tak-z-hlavy/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-ja-taky/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-ja-taky/
https://englishhacker.cz/7-zpusobu-jak-rict-anglicky-sam-sama-samo/
https://englishhacker.cz/naucte-se-7-paradnich-halloweenskych-idiomu-a-frazi-%f0%9f%8e%83/
https://englishhacker.cz/plete-se-23-sometimes-sometime-nebo-some-time/
https://englishhacker.cz/plete-se-23-sometimes-sometime-nebo-some-time/
https://englishhacker.cz/mluvena-anglictina-nechce-se-mi/
https://englishhacker.cz/mluvit-s-nekym-talk-with-talk-to-speak-with-nebo-speak-to/
https://englishhacker.cz/mluvit-s-nekym-talk-with-talk-to-speak-with-nebo-speak-to/
https://englishhacker.cz/plete-se-22-next-nebo-another/
https://englishhacker.cz/remember-doing-nebo-remember-to-do/
https://englishhacker.cz/remember-doing-nebo-remember-to-do/
https://englishhacker.cz/naucte-se-10-anglickych-vyrazu-se-slovesem-take/
https://englishhacker.cz/naucte-se-10-anglickych-vyrazu-se-slovesem-take/
https://englishhacker.cz/prelozite-techto-10-ceskych-prirovnani-do-anglictiny/
https://englishhacker.cz/prelozite-techto-10-ceskych-prirovnani-do-anglictiny/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-bylo-nas-pet-prijdeme-dva-jsme-tri/
https://englishhacker.cz/nemluvte-czenglish-bylo-nas-pet-prijdeme-dva-jsme-tri/
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SOUČASNÁ ANGLIČTINA 
 

Mansplaining 

Novinové titulky v angličtině: Jak jim rozumět? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/soucasna-anglictina-mansplaining/
https://englishhacker.cz/novinove-titulky-v-anglictine-jak-jim-rozumet/
https://englishhacker.cz/novinove-titulky-v-anglictine-jak-jim-rozumet/


 

31 
 

REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 

MEMRISE 
 

Vše, co potřebujete vědět o Memrise 

Slovní zásoba z kurz pro (nejen věčné) 

začátečníky 

Slovní zásoba z prohlubovacího kurzu pro 

pokročilejší studenty 

Slovní zásoba z video sérii a doplňkových videí 

Jak se zaregistrovat na Memrise 

Jak se přihlásit na Memrise a co dělat, když se 

vám nejde přihlásit 

Jak hledat a přidávat kurzy na Memrise 

Jak se učit slovní zásobu na Memrise 

Co vše si můžete nastavit a změnit v nastavení 

na Memrise 

Jak si vytvořit vlastní kurz na Memrise 

Jak na mobilní aplikaci Memrise 

Vyplatí se vám prémiová verze Memrise? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/memrise-jak-se-ucit-anglicka-slovicka/
https://app.memrise.com/course/600860/start-speaking-english/
https://app.memrise.com/course/600860/start-speaking-english/
https://app.memrise.com/course/1459057/english-hacker-deepening-course/
https://app.memrise.com/course/1459057/english-hacker-deepening-course/
https://app.memrise.com/course/1236274/english-hacker/
https://www.youtube.com/watch?v=cNUAOOAyodw
https://www.youtube.com/watch?v=KLlHy6_5Jbs
https://www.youtube.com/watch?v=KLlHy6_5Jbs
https://www.youtube.com/watch?v=ecFtvOPejhc
https://www.youtube.com/watch?v=ffEYf8wmNcI
https://www.youtube.com/watch?v=7aGrl_oC7NI
https://www.youtube.com/watch?v=7aGrl_oC7NI
https://www.youtube.com/watch?v=j-PuHCjXWdk
https://www.youtube.com/watch?v=xRoYrGQpIp4
https://www.youtube.com/watch?v=osek-MCL1s0
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FRENCH HACKER VÝZVA 
 

Dokážu se naučit francouzsky od píky? + 

Přidejte se k výzvě taky! 

První týden výzvy. Do čeho jsem se to jen 

navezla? 

Moje francouzština po 2 měsících? 

Mám krizi aneb ne vše je růžové v mé French 

Hacker výzvě 

Krize nebo lenost? Motivace při učení? Na co 

se soustředit v začátcích? Q & A!  

Stojí moje francouzština po roce učení vůbec za 

něco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://englishhacker.cz/jdu-do-toho-pridate-se-frenchhacker/
https://englishhacker.cz/jdu-do-toho-pridate-se-frenchhacker/
https://englishhacker.cz/tohle-me-jeste-potrapi-aneb-1-tyden-frenchhacker-vyzvy/
https://englishhacker.cz/tohle-me-jeste-potrapi-aneb-1-tyden-frenchhacker-vyzvy/
https://englishhacker.cz/moje-francouzstina-po-2-mesicich-frenchhacker/
https://englishhacker.cz/prvni-krize-aneb-ne-vsechno-je-ruzove-v-me-frenchhacker-vyzve/
https://englishhacker.cz/prvni-krize-aneb-ne-vsechno-je-ruzove-v-me-frenchhacker-vyzve/
https://englishhacker.cz/krize-nebo-lenost-motivace-na-co-se-soustredit-v-zacatcich-frenchhacker-q-a/
https://englishhacker.cz/krize-nebo-lenost-motivace-na-co-se-soustredit-v-zacatcich-frenchhacker-q-a/
https://englishhacker.cz/stoji-moje-francouzstina-po-roce-uceni-vubec-za-neco-frenchhacker/
https://englishhacker.cz/stoji-moje-francouzstina-po-roce-uceni-vubec-za-neco-frenchhacker/


 

33 
 

REJSTŘÍK LEKCÍ, GRAMATIKY, VIDEO SÉRIÍ A TIPŮ KE STUDIU 
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Upečte si se mnou tradiční britské cukroví 

mince pies 
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