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Jak to bylo dříve?

Elizabeth sedí dědovi na klíně. Chce přesně
vědět, jaký byl život dříve.
Elizabeth: Grandpa, what was it like when you
were young?
Děda: I'm still young!
Elizabeth: You know what I mean! Be serious!
What was it like when you were a little boy?
Děda: Well, when I grew up, it was after the war.
We had very little food and had to work all the
time.
Elizabeth: Why didn't you just go to the grocery
store?
Děda: It wasn't that easy. They didn't have any
food either. There were mass shortages.
Elizabeth: Did you go to school like I do?
Děda: Sure. But I only went until I was sixteen.
I had to support the family after your great grandfather died.
Elizabeth: And then mum came!
Děda: Yes. She was the first in a line of three
daughters and two sons. My wife, that is your
grandmother and I did not waste any time!
Elizabeth: What was mum like when she was my
age?
Děda: She read books all day long.
Elizabeth: Did your dad make you do homework
like my dad does?
Děda: Of course. But I was more interested in
playing football and building engines.
Elizabeth: Did you do a good job?
Děda: Yes, I believe I played rather well.
Elizabeth: Did you want to play professional football?
Děda: Not really, it was just a pasttime. What do
you want to be when you grow up?
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Elizabeth: I want to be a vet!
Děda: Come on, give me a hug!
Slovíčka
all the time
to be good at
something
child
children
to come – came
– come
daughter
to die
to eat – ate – eaten
easy
eight
father
food
the first
to go to school
grandfather
grandmother
to grow – grew –
grown
homework
husband
in a line of …
just
little
to mean – meant –
meant
mass shortages pl
mother
often

celou dobu
být dobrý v čem
dítě
děti
přijít
dcera
umřít
jíst
jednoduchý
osm
otec
jídlo
první
chodit do školy
děda
babička
vyrůstat
domácí úkoly
manžel
v řadě čeho …
právě, zde: zkrátka
malý, málo
mínit
velký nedostatek
matka
často
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Gramatika
parents
pasttime
professional
to remember
something
school
serious
sixteen
son
to support
sure
three
until
vet
the War
to waste time
wife
Come on!
What were you like?

rodiče
aktivita volného času
profesionálně
vzpomenout si
na co
škola
vážně, seriózně
šestnáct
syn
podpořit
jistě
tři
dokud
veterinář
2. světová válka
ztrácet čas
manželka
Ale jdi!
Jaký jsi byl?

Infobox
to remember znamená vzpomínat, vzpomenout si
to remember
I remember when I was a little boy …
Vzpomínám si, že když jsem byl malý chlapec …
To remind someone of something/someone
znamená připomenout komu co/koho
She reminds me of my mother.
Připomíná mi moji matku.

Rozkaz
V anglickém výrazu you nenajdeme rozdíl mezi familiárním ty a zdvořilou formou oslovení Vy. Abychom
mohli vyjádřit rozkaz či výzvu, používáme v angličtině
infinitiv bez to.
Př.:
Be good!
Be nice to your sister!
Believe me!
Have a piece of cake!
Think of me!
Take some bread!

Buď hodný!
Buď na svou sestru milý!
Věř mi!
Dej si kousek koláče!
Mysli na mě!
Vezmi si chleba!

Abychom vyjádřili rozkaz zdvořileji, můžeme ho podle
následujícího vzoru opsat nebo dodat please.
Za tímto účelem použité sloveso could je současně
tvar pomocného sloves can pro past tense.
Př.:
Be nice!
Buď milý!
Take out the rubbish!
(odpadky)
Vynes odpadky!

Could you please be nice.
Mohl bys být prosím
milejší!
Could you please take
out the rubbish.
Mohl bys prosím vynést
odpadky!

Použití past tense
Past tense v angličtině vyjadřuje to, že se jedná o děj
či událost v minulosti.
Může se také týkat příběhu, který se odehrával
v minulosti. Situace jsou ukončené a nezasahují do
přítomnosti.
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Existují k tomu určitá signální slova, která odkazují na
dobu, či moment v minulosti, např. yesterday (včera),
two minutes ago (před dvěma minutami), last Friday
(minulý pátek), five years ago (před pěti lety)…
Př.:
When I was a little girl, I played outside a lot.
Když jsem byla malá holka, hrála jsem si hodně
venku.
As a little boy, I wanted to be a firefighter.
Jako malý chlapec jsem se chtěl stát hasičem.
Výraz used to slouží k tomu, abychom popsali ukončené, pravidelné akce v minulosti.
Př.:
When I was 12 I used to play the piano.
Když mi bylo 12, hrával jsem na klavír.
We used to go to the mountains when we lived in Germany.
Když jsme žili v Německu, jezdívali jsme na hory.

Cvičení 1:
Doplňte mezery vhodným slovem!
(school, food, little, grandfather, sure, good)
1. He is a _ _ _ _ _ _ _ _ _ student. He does
his homework all the time.
2. James likes going to _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
3. After World War Two, there was
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . (2 slova)
4. I am absolutely _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ that he
is coming to the party.
5. My _ _ _ _ _ _ _ _ _ is the father of my father.
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Cvičení 2:
Tvořte rozkaz!
1. to give — a hug — your father
________________________
2. to remember — to support — your — children (zdvořilá forma)
________________________
3. to be — thoughtful
________________________
4. to wait for — the bus
________________________
5. to remind me — to do — my homework
(zdvořilá forma)
________________________
________________________

Cvičení 3:
Dokončete věty! Zakřížkujte správné zakončení!
1. When Geoffrey was little,
a. he is going to play football.

❑

b. he often played football.

❑

2. When Sandra was eight,
a. she used to play tennis as a child.

❑

b. she used to read until night came.

❑

3. When I was a girl,
a. we were not that mean.

❑

b. remember just a little.

❑
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4. As a child,
a. Brett was never good.

❑

b. Brett is taking out the rubbish.

❑

Cvičení 4:
Přeložte!
1. Měli málo jídla.
________________________
2. Před 10 lety chodil do školy.
________________________
3. Buď zdvořilý!
________________________
4. Po škole podporuje (ona) svoji rodinu.
________________________

B

První seznámení

Nancy se poprvé setká se svou budoucí tchýní
a tchánem. U stolu sedí Fred, Nancy a také Jill
s Tedem a Fredovi rodiče.
Jill: So, Nancy, Fred tells me that you are a nurse.
Nancy: Actually, it runs in the family. My mother
and grandmother were also nurses. They are both
retired now.
Ted: Did you grow up in Salisbury, Nancy?
Nancy: I spent my childhood in Brighton. And
you?
Jill: For nine generations the Kingsleys have been
involved in textiles in Salisbury until now.
Nancy: That is quite a history.
Ted: Yes, Fred is supposed to inherit the business
some day.
Fred: Dad, could you please not bring that up right
now?

Ted: I suppose it can wait. Yes, that seems to be
a sore subject in this house.
Jill: So what is your family like? Have you got any
brothers and sisters?
Nancy: Yes, I've two brothers and one sister. The
two men are older and my sister is younger.
Ted: And what do they do?
Nancy: My family believes that education is very
important. We all went to university or did further
studies. Strangely enough, we all ended up in the
health field.
Jill: Do you think the cuts in the health budget will
even be worse?
Nancy: No, I don't think so. They're certainly not
getting any worse.
Ted: Fred told us a lot about you, but he didn't
told us where you two met.
Fred: Nancy's Aunt and Uncle introduced us at
a picnic that they had last summer. We started
dating in autumn. Actually, I've asked Nancy to
marry me.
Jill: Don't you think this is a little bit rushed?
Nancy: I think that we are both ready.
Fred: We are both at a point in our lives where we
are financially secure and looking towards the
future. Besides, the wedding wouldn't be until
spring next year.
Slovíčka
aunt
autumn (GB)
to be involved in
something
besides
better

teta
podzim
podílet se
na čem
kromě toho
lepší
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to bring up
brought – brought
brother
brothers and sisters
certainly
childhood
to date
daughter– in– law
education
to end up
exclusively
fall (US)
father– in– law
financially secure
future
generation
to get – got – got
health field
heritage
to introduce someone
to look towards
the future
marriage
to marry
to meet – met – met
to mention
mother– in– law
nurse
older
past
retired
to run in the family
rushed
to seem
siblings
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zmiňovat
bratr
sourozenci
určitě
dětství
mít rande, chodit spolu
snacha
vzdělání
skončit
exkluzivně
podzim
tchán
finančně zajištěn
budoucnost
generace
dostat, stát se
oblast zdravotnictví
dědic, dědictví
představit koho
dívat se do budoucna
manželství
oženit se, vdát se
potkat se
zmínit
tchýně
zdravotní sestra
starší
minulost
být v důchodu
být v rodině
narychlo
vypadat, zdát se
sourozenci

sister
situation
son– in– law
a sore subject
to spend time
spring
to start
strangely enough
summer
to take place –took –
took
uncle
until now
wedding
winter
worse
younger

sestra
situace
zeť
ožehavé téma
strávit čas
jaro
začít
zvláštní, divné
léto
konat se
strýc
doposud
svatba
zima
hůř
mladší

Gramatika
Přídavná jména
Pomocí přídavných jmen podáváme výpověď o vlastnostech či znacích podstatných jmen. V angličtině
zůstávají přídavná jména vždy ve stejném tvaru, je
jedno, zda jsou mužského či ženského rodu.
the
a
a

careful
stupid
terrible

driver
dog
noise

Stupňování přídavných jmen
Přídavná jména se stupňují tak, že se mění základní
forma přídavného jména:
Připojením -er/ -est ke všem jednoslabičným přídavným jménům:
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small – smaller – smallest
short – shorter – shortest
fat – fatter – fattest
large – larger – largest
Připojením -er/ -est ke všem dvouslabičným přídavným jménům, která končí na -y (y se změní na i):
silly – sillier – silliest
angry – angrier – angriest
hungry – hungrier – hungriest

3

Vztažné zájmeno „that“
That coby vztažné zájmeno spojuje hlavní větu a větu
vedlejší.
Př.:
I think that they will work hard.
Myslím, že budou tvrdě pracovat.
It was kind of you that you brought your mother
a birthday cake.
Bylo od tebe milé, že jsi matce přinesl narozeninový
koláč.
Infobox

Postavením more/ most před přídavné jméno u většiny
dvouslabičných přídavných jmen, která nekončí na -y:
careful – more careful – most careful
famous – more famous – most famous

Pozor:
V angličtině před that nestojí čárka, pokud se
nutně jedná o vztažnou větu.

Cvičení 5:
Postavením more/ most před všechna přídavná
jména, která mají více než dvě slabiky:

Vyberte správnou odpověď!
1. Otec mé matky je ...

terrible – more terrible – most terrible
interesting – more interesting – most interesting

a. my grandfather

❑

b. my father–in–law

❑

Zvláštní případy stupňování přídavných jmen
good – better – best
dobrý – lepší – nejlepší
bad – worse – worst
špatný – horší – nejhorší
much – more – most
mnoho – více – nejvíce

2. To první slovo se koná, to druhé je instituce
a. wedding, marriage

❑

b. marriage, wedding

❑

3. sourozenci
a. sisters

❑

b. brothers and sisters

❑

4. těžké téma je …?
a. a sore subject

❑

b. a look to the future

❑
25
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Infobox
Dbejte na rozdíl mezi to suppose a supposed to be.
Př.:
I suppose that they will get married.
Předpokládám, že se vezmou.
They are supposed to get married.
Mají se brát. Vychází se z toho, že se vezmou.
He is supposed to become a doctor.
Má se stát lékařem.

Cvičení 6:
Vytvořte věty podle příkladu!
Př.:

5. Matt — Florian — Joe — to be good at soccer
________________________
________________________
Infobox
Time is money (čas jsou peníze). V angličtině se
„utrácí“ jak peníze, tak čas.
to spend time
to spend money

C

Musím ti něco říct!

Jessica a Kathy se potkají u kávy a vyprávějí si
navzájem, co je nového.

Bill is strong.
Bill je silný.
Jake is stronger.
Jake je silnější.
Alan is the strongest.
Alan je nejsilnější.
1. Stan — Luke —Tracy — to run fast
________________________
________________________
2. Stacy — Mary — Sue — to sleep a lot
________________________
________________________
3. Adam — Brian — Liam — to work hard
________________________
________________________
4. Lucy — Melissa — Angela — to read slowly
________________________
________________________
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Jessica: Oh Kathy, I'm so glad that we both had
time to meet today!
Kathy: It's been so long! And you were always
there for me!
Jessica: What have you been up to?
Kathy: Well, Frank and I bought a new house.
Jessica: Wait, let me guess … are you … ?
Kathy: That's right! I'm pregnant!
Jessica: I'm so happy for you! A baby! When is it
due?
Kathy: In April. We just found out last week and
we're very excited. But what about you? What
happened with you and Jason?
Jessica: Actually, we just broke up. It just wasn't
working out. We were looking for different things.
Kathy: Oh, I'm so sorry!
Jessica: That's all right. He was never my dream
man anyway. Our lifestyles just fitted together so
well.
Kathy: And your cousin? How is she?
Jessica: She is better. After the accident she
couldn't walk for about a month. Now she's on
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her feet again and back at work.
Kathy: That's wonderful! By the way, what are
you doing this weekend?
Jessica: My niece and nephew are having a birthday party –they're twins. I have to help them out.
Kathy: Oh, well, I'm afraid I have to go now.
I have to prepare supper for the family. Maybe we
can get together another time.
Slovíčka
accident
again
another time
at home
to be there for
someone
to be up to something
baby
to be back
birthday party
to break up – broke
– broken
boyfriend
cousin
different
dream man
to find out – found
– found
to fit
to fit together
to get together
friend
friendship
girlfriend

nehoda
znovu
jindy
doma
být tu pro koho
stačit na co,
mít za lubem
dítě
být zpět
narozeninová párty
ukončit, rozejít se

glad
to guess
to happen
house
lifestyle
long
niece
nephew
offer
pregnant
to prepare
supper
thing/s
today
to trust
weekend
to work out
I'm so happy for you!
I'm sorry!

3

rád
hádat
stát se, přihodit se
dům
životní styl
dlouhý
neteř
synovec
nabídka
těhotná
připravit
večeře
věc/věci
dnes
důvěřovat
víkend
dopadnout, fungovat
Mám radost za tebe!
To je mi líto!

Gramatika
přítel
sestřenice, bratranec
různý
vysněný muž
zjistit
hodit se, zapadat
hodit se k sobě
potkat se
kamarád
přátelství
přítelkyně

Sloveso „to let“ nechat
Let můžeme přeložit jako nechat. Je to způsob, jak
hovorově vyjádřit přání či prosbu. Zdvořilejší varianta
zní: Could you please …
Př.:
Let me guess.
Let her go.
Could you please let
me through?

Nech mě hádat.
Nech ji jít.
Mohli byste mě prosím
pustit?
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Pomocí to let vyjadřujeme v angličtině také návrh.
Let us go to the cinema. Pojďme do kina./ Nepůjdeme do kina?
Použití „just“
Just se vyskytuje v mnoha rozhovorech a znamená
jednak zkrátka/zrovna, ale i právě.
Př.:
That's just the way it is.
Tak to zkrátka je.
We were just about to go.
Právě jsme se chystali odejít.
It is just not true!
To zrovna není pravda!
Použití „anyway“
Anyway je takzvané vycpávkové slovo v hovorové řeči.
Podle kontextu může mít různé významy:
Př.:
He missed the bus anyway.
Stejně ten autobus nestihl.
What is she doing there anyway?
Co tam vlastně dělá?

Cvičení 7:
Doplňte správná zájmena!
1. Let _ _ _ _ _ _ take you to the cinema. (I)
2. I enjoy _ _ _ _ _ _ _ personality. (she)
3. They are taking _ _ _ _ _ _ _ to the vet. (it)
4. We are giving _ _ _ _ _ _ _ a birthday present.
(he)
5. Guess what she showed _ _ _ _ _ _ . (she)
6. She has to help _ _ _ _ _ _ _ out. (we)
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Cvičení 8:
Seřaďte správně následující slova!
1. always family supports your you
________________________
2. beach go let's to the
________________________
3. woman dream my strengths both and has
weaknesses
________________________
4. is son sister of her nephew the his
________________________

Cvičení 9:
Přeložte!
1. Mám radost za tebe!
________________________
2. Je mi líto!
________________________
3. Musíme zjistit její jméno.
________________________
4. Po měsíci byla zpět v práci.
________________________
5. Mimochodem, co děláš o víkendu?
________________________
6. Koná se ta narozeninová párty příští měsíc?
________________________

Cvičení 10:
Tvořte návrhy pomocí „let“!
1. he, to go to the cinema
________________________
2. she, to tell the truth
________________________

