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In office - V kanceláři ...................Chyba! Záložka není definována.
Always - Vţdy ..............................Chyba! Záložka není definována.
I will not - Já nebudu ....................Chyba! Záložka není definována.
Have to - Muset .............................Chyba! Záložka není definována.
How are you? - Jak se máš? ..........Chyba! Záložka není definována.
Taxi ...............................................Chyba! Záložka není definována.
Often - Často .................................Chyba! Záložka není definována.
Where are you from? - Odkud jste? .................. Chyba! Záložka není
definována.
About things - O věcech ...............Chyba! Záložka není definována.
My job - Moje zaměstnání ............Chyba! Záložka není definována.
In hotel - V hotelu .........................Chyba! Záložka není definována.
Would like - Chtěl bych ................Chyba! Záložka není definována.
What is it? - Co je to? ...................Chyba! Záložka není definována.
Was - Byl ......................................Chyba! Záložka není definována.
At police - Na policii.....................Chyba! Záložka není definována.
Holiday - Dovolená .......................Chyba! Záložka není definována.
On the telephone - Na telefonu .....Chyba! Záložka není definována.
Last week - Minulý týden .............Chyba! Záložka není definována.
Concert - Koncert ..........................Chyba! Záložka není definována.
Have got - Mít ...............................Chyba! Záložka není definována.
Relatives - Příbuzní .......................Chyba! Záložka není definována.
Yesterday - Včera .........................Chyba! Záložka není definována.
Questions on past - Otázky na minulost ........... Chyba! Záložka není
definována.
On cottage - Na chatě....................Chyba! Záložka není definována.
In airport - Na letišti ......................Chyba! Záložka není definována.

Abecední slovník ..........................Chyba! Záložka není definována.

YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW VČERA, DNES A ZÍTRA
Was
I was at home yesterday. Today I am at my cottage. Tomorrow I will be
at work.
My husband was at home yesterday too. Today he is at work.
Tomorrow he will be in plane.
Our daughter was at wedding yesterday. Today she is at home.
Tomorrow she will be at work with me.
Byl
Já byl doma včera. Dnes jsem na chatě. Zítra budu v práci.
Můj manţel byl doma včera také. Dnes on je v práci. Zítra on bude v
letadle.
Naše dcera byla na svatbě včera. Dnes ona je doma. Zítra bude v práci
se mnou.
Were
We were on field yesterday. Today we are in classroom. Tomorrow we
will be in a bar.
You were on the square yesterday. Today you are here. Tomorrow you
will be in nature.
They were in Las Vegas yesterday. Today they are in Los Angeles.
Tomorrow they will be in San Francisco.
Byli
My byli na poli včera. Dnes my jsme ve třídě. Zítra my budeme v baru.
Vy byli na náměstí včera. Dnes vy jste tady. Zítra vy budete v přírodě.
Oni byli v Las Vegas včera. Dnes oni jsou v Los Angeles. Zítra oni
budou v San Franciscu.
Yesterday, today, tomorrow
Yesterday morning I was in my bed. In the afternoon I took my children
and we went to my parents. In the evening we were at home and we

relaxed. Today I am at work. In the evening I will have a meeting. My
wife will take care of our children. Tomorrow I will go on business trip.
I will sit in a comfortable train and in the evening I will sleep in
expensive hotel.
Včera, dnes, zítra
Včera ráno jsem byl v mé posteli. Odpoledne já vzal moje děti a my šli
k mým rodičům. Večer my byli doma a my odpočívali. Dnes jsem v
práci. Večer budu mít setkání. Moje ţena se postará o naše děti. Zítra
pojedu na obchodní cestu. Budu sedět v pohodlném vlaku a večer budu
spát v drahém hotelu.

DON’T HAVE TO - NEMUSET
Businessman
I am not a businessman. I don’t have to call new clients. I don’t have to
have business clothes. I don’t have to prepare meetings. I don’t have to
sit next to my boss. I don’t have to shake hands. I don’t have to prepare
new projects. I don’t have to meet new people. I don’t have to travel a
lot of time.
Obchodník
Nejsem obchodník. Nemusím volat novým klientům. Nemusím mít
obchodní oblečení. Nemusím připravovat setkání. Nemusím sedět vedle
mého šéfa. Nemusím potřásat rukama. Nemusím připravovat nové
projekty. Nemusím potkávat nové lidi. Nemusím cestovat hodně času.
Athlete
I am not an athlete. I don’t have to sweat. I don’t have to eat special
food. I don’t have to listen to my coach. I don’t have to have strict
discipline. I don’t have to buy any sports clothes. I don’t have to stretch
my body. I don’t have to fight, swim or run. I don’t have to risk my
health. I don’t have to exercise every day. That’s why I am not an
athlete.

Atlet
Nejsem atlet. Nemusím se potit. Nemusím jíst speciální jídlo. Nemusím
poslouchat mého kouče. Nemusím mít přísnou disciplínu. Nemusím
kupovat ţádné sportovní oblečení. Nemusím protahovat moje tělo.
Nemusím bojovat, plavat nebo běhat. Nemusím riskovat moje zdraví.
Nemusím cvičit kaţdý den. To je proč já nejsem atlet.
Soldier
I am not a soldier. I don’t have to use a gun. I don’t have to kill people.
I don’t have to listen to my sergeant. I don’t have to be afraid. I don’t
have to say “Yes, sir.” I don’t have to drive a tank and I don’t have to
lie on the field. I don’t have to sweat. I don’t have to leave my family. I
don’t have to wake up at night and I don’t have to risk my life. That’s
why I am not a soldier.
Voják
Nejsem voják. Nemusím pouţívat zbraň. Nemusím zabíjet lidi.
Nemusím poslouchat mého serţanta. Nemusím se bát. Nemusím říkat
„Ano, pane.“ Nemusím řídit tank a nemusím leţet na poli. Nemusím se
potit. Nemusím opouštět mojí rodinu. Nemusím se probouzet v noci a
nemusím riskovat můj ţivot. To je proč já nejsem voják.

AT PETROL STATION - U BENZÍNKY
Back
A: Excuse me. Is it the right way to National Park?
B: No, you should go back.
A: Really?
B: Yeah, you should go back about ten miles.
A: Thank you very much.
B: You are welcome.
Zpět
A: Promiňte mi. Je to ta správná cesta do národního parku?
B: Ne, vy byste měli jet zpět.
A: Opravdu?
B: Jo, vy byste měli jet zpět asi deset mil.
A: Děkuji mnohokrát.
B: Prosím.
Straight
A: I am sorry but is it the right way to National Park?
B: You shouldn’t go this way.
A: Really?
B: Yeah, you should go straight and on the second crossroads to the
left.
A: Ok. Second crossroads to the left. Thank you. Have a good day.
B: You too.
Rovně
A: Omlouvám se, ale je to ta správná cesta do národního parku?
B: Neměli byste jet touto cestou.
A: Opravdu?
B: Jo, měli byste jet rovně a na druhé křiţovatce doleva.
A: Ok. Druhá křiţovatka doleva. Děkuji. Mějte dobrý den.
B: Vy také.
Should

A: Should I turn right or left?
B: You should turn left.
A: Should I stay or should I go?
B: You should go.
A: Should I take her to dinner?
B: Yes, you should take her to dinner.
A: Should I cut my hair?
B: No, you shouldn’t cut your hair.
Měl by
A: Měl bych zatočit vpravo nebo vlevo?
B: Ty bys měl zatočit vlevo.
A: Měl bych zůstat nebo bych měl jít?
B: Ty bys měl jít.
A: Měl bych vzít jí na večeři?
B: Ano, ty bys měl vzít jí na večeři.
A: Měl bych si ostříhat moje vlasy?
B: Ne, ty bys neměl ostříhat si tvoje vlasy.

VISIT - NÁVŠTĚVA
Past, present, future
A: What did you do yesterday?
B: I bought candles and matches.
A: What are you doing now?
B: I am preparing breakfast.
A: What do you do every day?
B: I brush my hair every day.
A: What will you do tomorrow?
B: I will exercise because I don’t want to be weak.
Minulost, přítomnost, budoucnost
A: Co dělal ty včera?
B: Já koupil svíčky a zápalky.

A: Co jsi dělající teď?
B: Připravuji snídani.
A: Co děláš kaţdý den?
B: Češu si vlasy kaţdý den.
A: Co budeš dělat zítra?
B: Budu cvičit, protoţe nechci být slabý.
Something
A: Hello George. What are you doing here?
B: Hello Charles. I came for a visit.
A: Really? Come inside. How long will you be here?
B: I will stay only one day.
A: Do you want something to drink?
B: Yes, please.
A: I will show you our house.
B: Perfect.
Něco
A: Ahoj Jirko. Co děláš tady?
B: Ahoj Karle. Přijel jsem na návštěvu.
A: Opravdu? Pojď dovnitř. Jak dlouho budeš tady?
B: Zůstanu pouze jeden den.
A: Chceš něco k pití?
B: Ano, prosím.
A: Ukáţu ti náš dům.
B: Perfektní.
Think that
A: What are you doing here?
B: I came to visit you.
A: How long will you stay here?
B: I think that I will go home on Thursday.
A: Where will you go tomorrow?
B: Tomorrow I will go on zumba party.
A: And what did you do yesterday?
B: I had to pack my luggage.

Myslet, že
A: Co ty děláš tady?
B: Já přijel navštívit tebe.
A: Jak dlouho zůstaneš tady?
B: Myslím, ţe pojedu domů ve čtvrtek.
A: Kam půjdeš zítra?
B: Zítra půjdu na zumba párty.
A: A co jsi dělal včera?
B: Já musel zabalit moje zavazadlo.

ONE DAY - JEDEN DEN
Tennis and bar
In the morning I was in my bed. I wanted to stay at home. I didn’t want
to go out but my friend called me. We went to play tennis. I was a
beginner. My friend played really well. In the afternoon I was tired so I
went home. I wanted to watch TV but then another friend called me.
We went to the bar. I met new people there. There was also my exgirlfriend but I didn’t speak with her. I still remember this day.
Tenis a bar
Ráno já byl v posteli. Chtěl jsem zůstat doma. Já nechtěl jít ven, ale můj
kamarád zavolal mi. Šli jsme hrát tenis. Já byl začátečník. Můj kamarád
hrál opravdu dobře. Odpoledne já byl unaven, tak já šel domů. Chtěl
jsem sledovat televizi, ale pak další kamarád zavolal mi. Šli jsme do
baru. Potkal jsem nové lidi tam. Byla tam také moje bývalá přítelkyně,
ale nemluvil jsem s ní. Stále si pamatuji ten den.
With family
I still remember one special day. In the morning I was only at home. I
cooked for my family and I cleaned my house. We had lunch together.
We had steak, vegetable and rice. In the afternoon we went to zoo. We
had a lot of fun. I made pictures there. When we came home I copied
them to my pc. In the evening I took a long, hot bath.

