Kurz angličtiny pro ÚPLNĚ ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
Přepis lekce ze dne 13.9.2021.
VIDEOLEKCI odpovídající tomuto přepisu najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=fuoVYGGTIH4&t=12s
AUDIOLEKCI na: https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/kurz-anglictiny-pro-uplne-uplnezacatecniky-lekce-1.mp3

Tento kurz angličtiny je zaměřený na ty z vás, kteří jste se anglický jazyk opravdu nikdy
neučili. Ale ani v tomto případě to neznamená, že nic z tohoto jazyka neznáte. Angličtina
nás totiž obklopuje všude kolem a spoustu toho jste určitě podvědomě „nasákli“. A to
budeme používat jako základ, od kterého se odrazíte a v každé lekci k tomu nabalíme
trošku něco nového, tak aby pro vás učení bylo snadné a zábavné.
POZOR! V angličtině se každké slovíčko jinak píše a jinak vyslovuje. Proto se ho musíte
naučit vlastně dvakrát. K tomu, jak se vyslovuje slouží videa a MP3 nahrávky, viz výšeuvedené odkazy. K tomu jak se píše, slouží přepisy lekcí, jako je tento.

lekce 1
Nejprve si poslechněte videolekci a pak si s tímto přepisem lekce zopakujte vše,
co jste se v ní naučili, a hlavně si to ve druhé části procvičte písemně.

Od slova workoholik si můžete odvodit anglické
work

pracovat, práce (obecně)

Všichni určitě znáte vazbu: I love you.

I
love
you

já (v angličtině psáno vždy velkým písmem)
milovat / mít moc rád, láska
ty, vy (ve všech pádech)
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my
I love my work.

můj, moje (ve všech rodech a pádech.)
Miluji / Mám moc rád(-a) svou práci.

Všimněte si, že v angličtině neexistuje zájmeno SVŮJ, nahrazujeme ho vždy patřičným
přivlastňovacím zájmenem.
job
my job
I love my job.

povolání, práce, zaměstnání
moje práce, mé povolání
Miluji / Mám moc rád svou práci / své povolání.

Všimněte si, že přídavná jména a přivlastňovací zájmena v angličtině jsou shodná v jednotném i množném čísle a nerozlišujeme u nich ani rody a pády. To vám hodně usnadní
učení.
love
like
fast
food
good

milovat, mít moc rád
mít rád, líbit se
rychlý
jídlo
dobrý

I like good food.
You like good food.

Mám rád dobré jídlo.
(Ty) Máš rád / (Vy) Máte rádi dobré jídlo.

music
good music
I love.
You love.
I like good music.
You love good music.

hudba
dobrá hudba
Miluji.
Miluleš / Milujete.
Mám rád dobrou hudbu.
Miluješ / Milujete dobrou
hudbu.

spice
girls
spicy
spicy food

koření
dívky, holky, děvčata
pálivý, kořeněný, pikantní
pálivé / pikantní jídlo
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I like spicy food.
You like spicy food.
speak
English

Mám ráda pálivé / kořeněné jídlo.
Ty máš rád pálivé jídlo.
mluvit, hovořit
anglicky, angličtina

I speak English.
You speak English.
Do you speak English?

Hovořím anglicky.
Hovoříš / Hovoříte anglicky.
Mluvíš / Mluvíte anglicky?

do
do

dělat
pomocné sloveso pro tvorbu otázky a záporu
u významových sloves

Do you speak English?
Yes, I do.

Mluvíš / Mluvíte anglicky?
Ano, (mluvím).

play
tennis

hrát
tenis

You play tennis.
Do you play tennis?

Hraješ tenis.
Hraješ tenis?

You like good food.
Do you like good food?
Yes, I do. (I love good food.)

Máš rád / Máte rád(a) / Máte rádi dobré jídlo.
Máš rád / Máte rád(a) / Máte rádi dobré jídlo?
Ano, (mám). (Miluji dobré jídlo.)

Do you like spicy food?
Yes, I do.

Máš rád kořeněné jídlo?
Ano, mám.

Do you like music?
Yes, I do.

Máte ráda hudbu?
Ano.

Do you like English?
Yes, I love English.

Máte rádi angličtinu?
Ano, miluji angličtinu.

3

CVIČENÍ
Nyní překládejte písemně do angličtiny. Odpovědi si zkontrolujte s výšeuvedeným obsahem
lekce.
1. pracovat, práce (obecně) ......................................................................................................
2. Miluji tě.

...............................................................................................................................

3. já ...........................................................................................................................................
4. láska, milovat / mít moc rád .................................................................................................
5. ty, vy ......................................................................................................................................
6. můj, moje

............................................................................................................................

7. Miluji / Mám moc rád svoji práci.
8. povolání, práce, zaměstnání
9. moje práce, mé povolání

........................................................................................

................................................................................................

.....................................................................................................

10. Miluji / Mám moc rád svou práci / své povolání.
11. milovat, mít moc rád

..............................................................

.........................................................................................................

12. mít rád, líbit se ....................................................................................................................
13. rychlý

.................................................................................................................................

14. jídlo .....................................................................................................................................
15. dobrý

.................................................................................................................................

16. Mám rád dobré jídlo.

.........................................................................................................

17. (Ty) Máš rád / (Vy) Máte rádi dobré jídlo.

........................................................................

18. hudba ..................................................................................................................................
19. dobrá hudba

......................................................................................................................

20. Miluji / Mám hrozně rád. .....................................................................................................
21. Miluješ / Milujete.

.............................................................................................................

22. Mám rád dobrou hudbu. ...................................................................................................
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23. Miluješ / Milujete dobrou hudbu. .......................................................................................
24. koření ..................................................................................................................................
25. dívky, holky, děvčata

..........................................................................................................

26. pálivý, kořeněný, pikantní ....................................................................................................
27. pálivé / kořeněné jídlo

.......................................................................................................

28. Mám ráda kořeněné jídlo.

.................................................................................................

29. Ty máš rád kořeněné jídlo. ..................................................................................................
30. mluvit, hovořit ....................................................................................................................
31. anglicky, angličtina

............................................................................................................

32. Hovořím anglicky.

.............................................................................................................

33. Hovoříš / Hovoříte anglicky.

...............................................................................................

34. Mluvíš / Mluvíte anglicky?

................................................................................................

35. dělat / pomocné sloveso pro tvorbu otázky u významových sloves ..................................
36. Mluvíš / Mluvíte anglicky?
37. Ano, (mluvím).

.................................................................................................

...................................................................................................................

38. hrát .....................................................................................................................................
39. tenis .....................................................................................................................................
40. Hraješ tenis. ........................................................................................................................
41. Hraješ tenis? .......................................................................................................................
42. Máš rád / Máte rád(a) / Máte rádi dobré jídlo.

................................................................

43. Máš rád / Máte rád(a) / Máte rádi dobré jídlo?

................................................................

44. Ano, (mám). (Miluji dobré jídlo.)
45. Máš rád kořeněné jídlo?
46. Ano, (mám).

........................................................................................

....................................................................................................

.......................................................................................................................
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47. Máte ráda hudbu? ..............................................................................................................
48. Ano. ....................................................................................................................................
49. Máte rádi angličtinu?

.......................................................................................................

50. Ano, miluji angličtinu.

.......................................................................................................

Prosím podpořte tento projekt výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky na účet:
175685304/0300.
Pro platby ze zahraničí:
Název účtu: DVORAKOVA JANA
IBAN
CZ5503000000000175685304
BIC (SWIFT)
CEKOCZPP
DAŇOVÝ DOKLAD za výuku angličtiny vám ráda vystavím NA POŽÁDÁNÍ.
zofie.dvorak@tiscali.cz
Děkuji vám za spolupráci.

Jana

V tomto videu jsem použila fotografie z: www.freeimages.com
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