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1
present
Flower is a nice present.
I buy Christmas presents.
I like your present.
Open your present, please.
Your present is in this box.
dárek
Květina je pěkný dárek.
Kupuji vánoční dárky.
Líbí se mi tvůj dárek.
Otevři tvůj dárek, prosím.
Tvůj dárek je v této krabici.
clothes
I need to buy new clothes.
I buy clothes in this shop.
Will you change your clothes?
She is walking in her new clothes.
Where are your clothes?

oblečení
Potřebuji koupit nové oblečení.
Kupuji oblečení v tomto obchodě.
Budeš si měnit tvoje oblečení?
Ona se prochází v jejím novém oblečení.
Kde je tvoje oblečení?
about
The film is about love.
The book is about one old man.
It’s all about money.
I will read about life in New York.
The story is about busy people.
o (něčem)
Ten film je o lásce.
Ta kniha je o jednom starém muži.
Je to všechno o penězích.
Budu číst o životě v New Yorku.
Ten příběh je o zaneprázněných lidech.
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find
I want to find gold.
I cannot find my keys.
John will find me.
We cannot find our hotel.
Let’s find Jack.
najít
Chci najít zlato.
Nemohu najít moje klíče.
John najde mě.
My nemůžeme najít náš hotel.
Pojďme najít Jacka.
friendly
Julia likes friendly people.
We will have a friendly meeting.
Is your family friendly?
Eric is not very friendly.
This is a friendly party.

přátelský
Julia má ráda přátelské lidi.
Budeme mít přátelské setkání.
Je tvoje rodina přátelská?
Eric není velmi přátelský.
Toto je přátelská párty.
want
I want a house at the sea.
I don’t know what he wants.
She wants to kiss me.
He wants to have children with me.
What do you want?
chtít
Chci dům u moře.
Nevím, co on chce.
Ona chce políbit mě.
On chce mít děti se mnou.
Co chceš?
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will
Tomorrow I will visit my parents.
I will be busy next week.
What will you do tomorrow?
Next month I will go on holiday.
She will play in London next year.
budoucí čas
Zítra navštívím moje rodiče.
Budu zaneprázdněný příští týden.
Co budeš dělat zítra?
Příští měsíc pojedu na dovolenou.
Ona bude hrát v Londýně příští rok.
usually
I usually eat 4 times a day.
We usually ski in winter.
I am usually a friendly woman.
I usually have lunch at noon.
Do you usually work hard?

obvykle
Já obvykle jím 4 krát denně.
My obvykle lyžujeme v zimě.
Já jsem obvykle přátelská žena.
Obvykle mám oběd v poledne.
Pracuješ obvykle tvrdě?
blood
I don’t give blood.
Blood is usually red.
Doctors must work with blood.
Animals want my blood.
We never drink blood here.
krev
Nedávám krev.
Krev je obvykle červená.
Doktoři musí pracovat s krví.
Zvířata chtějí mojí krev.
My nikdy nepijeme krev tady.

4
win
I want to win today.
Can I win quickly?
She will win this game.
What can I win?
David will win a lot of money.
vyhrát
Chci dnes vyhrát.
Mohu vyhrát rychle?
Ona vyhraje tuto hru.
Co mohu vyhrát?
David vyhraje hodně peněz.
exercise
They only exercise in gym.
She likes to exercise every day.
People also exercise in water.
I am healthy because I exercise.
I want to exercise with you.

cvičit
Oni pouze cvičí v posilovně.
Ona ráda cvičí každý den.
Lidé také cvičí ve vodě.
Jsem zdravý, protože cvičím.
Chci cvičit s tebou.
times
I call my wife two times a day.
I run four times a week.
I walk in park 3 times a month.
I visit my parents 2 times a month.
I don’t need sex 3 times a day.
krát
Volám své manželce 2x denně.
Běhám čtyřikrát týdně.
Procházím se v parku 3x měsíčně.
Navštěvuji moje rodiče 2x měsíčně.
Nepotřebuji sex třikrát denně.
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next
She will come next month.
We will visit you next week.
Next year I will buy a car.
She will win next game.
What will you do next week?
příští, další
Ona přijede příští měsíc.
My tě navštívíme příští týden.
Příští rok si koupím auto.
Ona vyhraje příští hru.
Co budeš dělat příští týden?
child
My child is clever and beautiful.
This man is not a child.
My child has blue eyes.
This child is hungry.
Your child will go to school.

dítě
Moje dítě je chytré a krásné.
Tento muž není dítě.
Moje dítě má modré oči.
Toto dítě je hladové.
Tvoje dítě půjde do školy.
call
I need to call my mother.
I will call from your mobile.
Call me tomorrow, OK?
I am calling from my office.
Can I call you back?
volat
Potřebuji zavolat mé matce.
Zavolám z tvého mobilu.
Zavolej mi zítra, OK?
Volám z mé kanceláře.
Mohu zavolat ti zpět?
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alone
My mother lives alone.
I run alone every evening.
You are not alone.
I want to be alone.
Is Charles there alone?
sám
Moje máma žije sama.
Běhám sám každý večer.
Ty nejsi sám.
Já chci být sám.
Je Karel tam sám?
healthy
I eat well and I am healthy.
It’s good to be healthy.
Robert eats healthy food.
I will buy healthy things.
This meat is not healthy.

zdravý
Jím dobře a jsem zdravý.
Je dobré být zdravý.
Robert jí zdravé jídlo.
Budu kupovat zdravé věci.
Toto maso není zdravé.
see
I want to see your eyes.
See you next week.
I see you first time.
I have glasses and I see well.
Do you see this document here?
vidět
Chci vidět tvoje oči.
Uvidíme se příští týden.
Vidím tě poprvé.
Mám brýle a vidím dobře.
Vidíš tento dokument tady?
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November
November is not a last month.
I will buy a new pc in November.
November has thirty days.
Next month will be November.
I will be busy in November.
listopad
Listopad není poslední měsíc.
Koupím nový počítač v listopadu.
Listopad má třicet dní.
Příští měsíc bude listopad.
Budu zaneprázdněný v listopadu.
wait
I am waiting at bus station.
She is waiting in your office.
Please, wait here five minutes.
I don’t want to wait two years.
I cannot wait long time.

čekat
Čekám u autobusového nádraží.
Ona čeká ve vaší kanceláři.
Prosím, počkej tady pět minut.
Nechci čekat dva roky.
Nemůžu čekat dlouho.
tired
Our dog is tired.
Look at her. She is tired.
I am tired and I will go to bed.
Why are you tired?
You must be tired.
unavený
Náš pes je unavený.
Podívej se na ní. Ona je unavená.
Jsem unavený a půjdu do postele.
Proč jsi unavený?
Ty musíš být unavený.
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need
I need to find a hotel.
We need your help.
I don’t need it but I want it.
What information do you need?
We need to buy tickets.
potřebovat
Potřebuji najít hotel.
My potřebujeme tvojí pomoc.
Nepotřebuji to, ale chci to.
Jaké informace potřebujete?
My potřebujeme koupit lístky.
chair
This chair is from wood.
Where is my chair?
Can I sit on this chair?
We need four chairs in our kitchen.
I will buy a new chair to my office.

židle
Tato židle je ze dřeva.
Kde je moje židle?
Mohu sedět na této židli?
Potřebujeme čtyři židle v naší kuchyni.
Koupím si novou židli do mé kanceláře.
try
Let’s try it again.
I like to try new things.
You can try it again and again.
Try to be nice and friendly.
I will try new pizza.
zkusit, zkoušet
Pojďme to zkusit znovu.
Rád zkouším nové věci.
Můžeš to zkusit znovu a znovu.
Zkus být milý a přátelský.
Vyzkouším novou pizzu.
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also
I also want to travel.
I also know this man.
Bill is also from Canada.
I am also young.
You can also wait here.
také
Já také chci cestovat.
Já také znám tohoto muže.
Bill je také z Kanady.
Já jsem také mladá.
Ty můžeš také počkat tady.
people
Old people don’t work here.
Do you speak with new people?
You will study with young people.
Rich people want money.
People are looking at you.

lidé
Staří lidé tady nepracují.
Mluvíš s novými lidmi?
Budeš studovat s mladými lidmi.
Bohatí lidé chtějí peníze.
Lidé koukají na tebe.
stand
I can’t stand long time.
Please, stand up.
Why are you standing here?
I am standing at the window.
She is standing at the bar.
stát
Nemůžu stát dlouho.
Prosím, vstaň.
Proč stojíš tady? (teď)
Já stojím u okna. (teď)
Ona stojí u baru. (teď)
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color
What color is your mobile?
Golf players love green color.
She loves pink color.
I see a lot of colors.
Your eyes have brown color.
barva
Jaké barvy je tvůj mobil?
Golfový hráči milují zelenou barvu.
Ona miluje růžovou barvu.
Vidím hodně barev.
Tvoje oči mají hnědou barvu.
have
I have a new guitar.
We have trees on the garden.
We have a problem.
Do you have ketchup?
I don’t have cigarettes.

mít
Mám novou kytaru.
My máme stromy na zahradě.
My máme problém.
Máte kečup?
Nemám cigarety.
last
Last number is seven.
Last song is for you.
It is her last book.
Her last album is my favorite.
What is your last name?
poslední
Poslední číslo je sedm.
Poslední píseň je pro tebe.
To je její poslední kniha.
Její poslední album je moje oblíbené.
Jaké je tvoje příjmení?
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brown
I love your brown hair.
Do you see brown shoes?
Chocolate is brown.
We have a little brown dog.
I want this brown cake.
hnědý
Miluji tvé hnědé vlasy.
Vidíš hnědé boty?
Čokoláda je hnědá.
Máme malého hnědého psa.
Chci tento hnědý koláč.
clean
I will clean the bathroom.
I cannot clean today.
You must clean your room.
Let’s clean the floor now.
I don’t like to clean.

uklízet
Uklidím koupelnu.
Nemůžu dneska uklízet.
Musíš uklidit tvůj pokoj.
Pojďme uklidit tu podlahu teď.
Nerad uklízím.
swimming pool
I will be at the swimming pool.
Jump to the swimming pool.
She is sitting at the swimming pool.
At the hotel is swimming pool.
I go to swimming pool on Friday.
bazén
Budu u bazénu.
Skoč do bazénu.
Ona sedí u bazénu. (teď)
U hotelu je bazén.
Chodím do bazénu v pátek.

12
welcome
Welcome home.
Welcome to our house.
Welcome back.
Welcome to our team.
Welcome to California.
vítat
Vítej doma.
Vítejte v našem domě.
Vítej zpátky.
Vítej v našem týmu.
Vítejte v Kalifornii.
can
I can also cook well.
Can I help you?
Can I open this box?
You can run with me.
Can you help me?

moci, umět
Umím také vařit dobře.
Mohu vám pomoci?
Mohu otevřít tuto krabici?
Můžeš běžet se mnou.
Můžeš mi pomoci?
client
I have clients from Europe.
Sharon is my favorite client.
This company is our big client.
My clients are usually rich.
I will visit my client tomorrow.
klient
Mám klienty z Evropy.
Sharon je moje oblíbená klientka.
Tato firma je náš velký klient.
Moji klienti jsou obvykle bohatí.
Navštívím mého klienta zítra.
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her
I am her driver.
Where is her luggage?
It is her problem.
Her clothes are in the bedroom.
It’s her favorite restaurant.
její
Já jsem její řidič.
Kde je její zavazadlo?
To je její problém.
Její oblečení jsou v ložnici.
To je její oblíbená restaurace.
change
We need to change money.
Change your life today.
Some things we cannot change.
You can change your job.
You can’t change your parents.

změnit, vyměnit
Potřebujeme vyměnit peníze.
Změň svůj život dnes.
Nějaké věci nemůžeme změnit.
Můžeš změnit tvojí práci.
Nemůžeš vyměnit tvé rodiče.
boy
He is a boy with blue eyes.
This boy is very clever.
We want a boy, not a girl.
It’s a boy.
Boys, come here.
kluk, chlapec
On je kluk s modrýma očima.
Tento kluk je velmi chytrý.
Chceme kluka, ne holku.
Je to kluk.
Kluci, pojďte sem.
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favorite
Golf is my favorite hobby.
Bruce is my favorite actor.
What is your favorite drink?
Jazz is her favorite music.
Where is your favorite place?
oblíbený
Golf je můj oblíbený koníček.
Bruce je můj oblíbený herec.
Jaký je tvůj oblíbený nápoj?
Jazz je její oblíbená hudba.
Kde je tvoje oblíbené místo?
and
Do you want coffee and water?
I speak English and Spanish.
Good evening ladies and gentlemen.
I am watching Tom and Jerry.
I have a son and daughter.

a
Chceš kávu a vodu?
Mluvím anglicky a španělsky.
Dobrý večer dámy a pánové.
Sleduji Toma a Jerryho. (teď)
Mám syna a dceru.
Tuesday
We have a meeting on Tuesday.
Second day is Tuesday.
Can I come on Tuesday?
It will start on Tuesday.
See you on Tuesday afternoon.
úterý
Máme setkání v úterý.
Druhý den je úterý.
Můžu přijít v úterý?
To začne v úterý.
Uvidíme se v úterý odpoledne.
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cigarette
I smoke 15 cigarettes a day.
I need coffee and a cigarette.
Buy also cigarettes.
Can you give me a cigarette?
Where can I buy cigarettes?
cigareta
Kouřím 15 cigaret denně.
Potřebuji kafe a cigaretu.
Kup také cigarety.
Můžete mi dát cigaretu?
Kde můžu koupit cigarety?
live
I live in France.
People live in cities.
My brother lives in village.
Do you live and work here?
We cannot live in water.

žít
Žiji ve Francii.
Lidé žijí ve městech.
Můj bratr žije na vesnici.
Žiješ a pracuješ tady?
Nemůžeme žít ve vodě.
driver
I am not a good driver.
Are you a taxi driver?
He is an old bus driver.
Driver is in the toilet.
She is a young driver.
řidič
Nejsem dobrý řidič.
Jste řidič taxíku?
On je starý řidič autobusu.
Řidič je na záchodě.
Ona je mladá řidička.
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orange
You have new orange shoes.
Coffee is brown, not orange.
Orange has orange color.
Her hair is now orange.
Between red and yellow is orange.
oranžová
Ty máš nové oranžové boty.
Kafe je hnědé, né oranžové.
Pomeranč má oranžovou barvu.
Její vlasy jsou teď oranžové.
Mezi červenou a žlutou je oranžová.
sleep
I sleep at night.
Look, she is sleeping.
You can sleep on the floor.
He cannot sleep in a bus.
I sleep from 11 p.m. to 6 a.m.

spát
Spím v noci.
Podívej, ona spí.
Můžeš spát na podlaze.
On nemůže spát v autobuse.
Spím od jedenácti do šesti ráno.
up
Will you go up?
She cannot stand up.
I will run up.
Look up.
He wants to go up.
nahoru
Půjdeš nahoru?
Ona nemůže vstát.
Já poběžím nahoru.
Podívej se nahoru.
On chce jít nahoru.
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February
In February is a lot of snow.
I will ski in February.
Second month is February.
Summer is not in February.
February has usually 28 days.
únor
V únoru je hodně sněhu.
Budu lyžovat v únoru.
Druhý měsíc je únor.
Léto není v únoru.
Únor má obvykle 28 dní.
lesson
Ladies, lesson number one.
We will have a French lesson.
I will buy ten lessons.
I love our dance lessons.
Our lesson will start at eleven.

lekce, hodina (vyučovací)
Dámy, lekce číslo jedna.
Budeme mít hodinu francouštiny.
Koupím si deset lekcí.
Miluji naše taneční hodiny.
Naše hodina začne v jedenáct.
today
I will speak English today.
Today is not my day.
Today also has 24 hours.
Start today and you will see.
What’s the day today?
dnes
Budu mluvit anglicky dnes.
Dnes není můj den.
Dnešek také má 24 hodin.
Začni dnes a uvidíš.
Jaký den je dnes?
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wife
He has a new young wife.
Can I speak with your wife?
She is a mother and wife.
Jack will come with his wife.
Now you are husband and wife.
manželka
On má novou mladou manželku.
Mohu mluvit s tvou manželkou?
Ona je matka a manželka.
Jack přijde s jeho manželkou.
Teď jste manžel a manželka.
are
I am here but you are there.
They are not stupid.
You are my new friends.
Where are we now?
Children are on the garden.

jsou, jsi, jsme, jste
Já jsem tady, ale ty jsi tam.
Oni nejsou hloupý.
Vy jste moji noví přátelé.
Kde jsme my teď?
Děti jsou na zahradě.
brother
My wife has three brothers.
My brother is a bus driver.
You cannot change your brother.
Do you have a brother or sister?
Big brother is watching you.
bratr
Moje manželka má tři bratry.
Můj bratr je řidič autobusu.
Ty nemůžeš vyměnit tvého bratra.
Máš bratra nebo sestru?
Velký bratr tě sleduje. (teď)

