Kurz angličtiny pro ÚPLNĚ ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

lekce 14 -

Could you wait a moment?

Přepis lekce ze dne 3.5.2022
VIDEOLEKCI odpovídající tomuto přepisu najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=mWn5c3OjFY0&t=18s
AUDIOLEKCI na: https://www.anglictina-

polopate.cz/prilohy/lekce.14.anglictina.zacatecnici.mp3
(to) wait
Wait!
Don't wait!
(a) moment
Wait a moment, please.
Can you wait a moment, please?

čekat, počkat
Počkej(te)!
Nečekej(te)!
chvilka, okamžik, moment
Počkejte, prosím vás, chviličku.
Můžete, prosím, chvilku počkat?

(a) picture
(a) show
(to) show
Show me.
Show me the picture, please.
THE
Can you show me the picture, please?
Can you?
Could you?
Could you show me the picture, please?
(Please, could you show me the picture?)
Show me!
us
Show us!
Could you show us the picture, please?

obraz, obrázek
představení, vystoupení, show
ukázat, ukazovat, předvést, předvádět
Ukaž(te) mi.
Ukaž mi, prosím tě, ten obrázek.
člen určitý (přibližný význam: ten, ta, to)
Můžeš mi, prosím tě, ukázat ten obrázek?
Můžeš / Můžete?
Mohl bys / Mohl (-a/-i) byste?
Mohl bys mi, prosím tě, ukázat ten obrázek?

(a) car
his car
his new car
Could Peter show us his new car?
Could Martin show us the book?
Yes, of course.
Of course, he could.

auto
jeho auto
jeho nové auto
Mohl by nám Petr ukázat své nové auto?
Mohl by nám Martin ukázat tu knihu?
Ano, samozřejmě.
Samozřejmě, že by mohl.

Ukaž(te) mně!
nám
Ukaž(te) nám!
Mohla byste nám, prosím vás, ukázat ten
obrázek?

1

He could show us the book.
He could show you the book.
I am / I´m afraid.

On by nám mohl ukázat tu knížku.
On by vám mohl ukázat tu knížku.
bohužel / obávám se (často používáme než
sdělíme negativní informaci)
I'm afraid, he could not / he couldn't.
Obávám se, že by nemohl.
He could not / He couldn't show you the book.
Nemohl by vám ukázat tu knížku.
could not = couldn't
Porovnejte větu kladnou oznamovací, větu tázací a větu zápornou:
HE COULD show us the book.
COULD HE show us the book?
HE COULD NOT (couldn't) show us the book.
Porovnejte chování modálního slovesa a významového slovesa:
modální:
HE COULD show us the book.
Mohl by nám ukázat tu knížku.
COULD HE show us the book?
Mohl by nám ukázat tu knížku?
HE COULD NOT (couldn't) show us the book. On by nám nemohl ukázat tu knížku.
významové:
HE LIKES music.
DOES HE LIKE music?
HE DOES NOT (doesn't) like music.

Má rád hudbu / Líbí se mu hudba.
Má rád hudbu?
Nemá rád hudbu.

Modální slovesa mají shodné tvary ve všech osobách (včetně třetí osoby jednotného čísla):
I can
you can
he can

mohu
můžeš / můžete
může

I could
you could
he could

mohl(a) bych
mohl(a) bys / mohli byste
mohl by

ale významové sloveso:
I help
you help
he helps

pomáhám
pomáháš / pomáháte
pomáhá
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(to) stop
Stop!
Stop here!
Can you stop here, please?
Could you stop here, please?
now
Could you stop now, please?
Don't stop!
Don't stop, please.

zastavit / přestat / nechat (něčeho)
Zastav(te) / Přestaň(te)!
Zastav tady.
Můžeš tady, prosím tě, zastavit?
Mohl bys tady, prosím tě, zastavit?
nyní, už, již
Mohl(a) bys, prosím, přestat?
Nepřestávej / Nezastavuj!
Prosím tě, nepřestávej / nezastavuj!

(a) pen
(to) use

pero, propiska
použít, používat, půjčit si (něco na krátkou
dobu)
Mohla bych použít / si půjčit jeho auto.
Mohla bych si půjčit / použít tvou propisku?
Ano, samozřejmě (zajisté / ovšem).
Moje děti nemohou používat můj notebook.
Mohou tvé děti používat tvůj notebook?
Ne, nemohou.

I could use his car.
Could I use your pen?
Yes, of course.
My children cannot use my laptop.
Can your children use your laptop?
No, they cannot.
cannot = can't
My children can't use my laptop.

Mé děti nemohou používat můj notebook.

CVIČENÍ
Nyní překládejte písemně do angličtiny. Odpovědi si zkontrolujte s výše uvedeným obsahem:
1. čekat, počkat ........................................................................................................................
2. Počkej(te)! .............................................................................................................................
3. Nečekej(te)! ..........................................................................................................................
4. chvilka, okamžik, moment

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

5. Počkejte, prosím vás, chvilku.

..............................................................................................
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6. Můžete, prosím, chvilku počkat?

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

7. obraz, obrázek .......................................................................................................................
8. představení, vystoupení, show

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

9. ukázat, ukazovat, předvést, předvádět .................................................................................
10. Ukaž(te) mi. ........................................................................................................................
11. Ukaž mi, prosím tě, ten obrázek.

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

12. člen určitý (přibližný význam: ten, ta, to) ............................................................................
13. Můžeš mi, prosím tě, ukázat ten obrázek?

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

14. Můžeš / Můžete? .................................................................................................................
15. Mohl bys / Mohl (-a/-i) byste? ............................................................................................
16. Mohl bys mi, prosím tě, ukázat ten obrázek?

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

17. Ukaž(te) mně! ......................................................................................................................
18. nám .....................................................................................................................................
19. Ukaž(te) nám! ......................................................................................................................
20. Mohla byste nám, prosím vás, ukázat ten obrázek?

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

.....................................................................................................................................................
21. auto .....................................................................................................................................
22. jeho auto .............................................................................................................................
23. jeho nové auto ....................................................................................................................
24. Mohl by nám Petr ukázat své nové auto? ..........................................................................
25. Mohl by nám Martin ukázat tu knihu? ...............................................................................
26. Ano, samozřejmě. ...............................................................................................................
27. Samozřejmě, že by mohl. ....................................................................................................
28. On by nám mohl ukázat tu knížku. ......................................................................................
29. On by vám mohl ukázat tu knížku. .....................................................................................
30. bohužel / obávám se (často používáme než sdělíme negativní informaci) ........................
.....................................................................................................................................................
31. Obávám se, že by nemohl.

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

32. Nemohl by vám ukázat tu knížku.
33. zastavit / přestat / nechat (něčeho)

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

34. Zastav(te) / Přestaň(te)! .....................................................................................................
35. Zastav tady. ........................................................................................................................
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36. Můžeš tady, prosím tě, zastavit?

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

37. Mohl bys tady, prosím tě, zastavit?
38. nyní, už, již

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

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

39. Mohl(a) bys, prosím, přestat?
40. Nepřestávej / Nezastavuj!

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

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

41. Prosím tě, nepřestávej / nezastavuj! ..................................................................................
42. pero, propiska

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

43. použít, používat, půjčit si (něco na krátkou dobu) ..............................................................
44. Mohla bych použít /si půjčit jeho auto. ...............................................................................
45. Mohla bych si půjčit / použít tvou propisku? .......................................................................
46. Ano, samozřejmě (zajisté / ovšem). ....................................................................................
47. Moje děti nemohou používat můj notebook. ......................................................................
48. Mohou tvé děti používat tvůj notebook? ............................................................................
49. Ne, nemohou. ......................................................................................................................
50. Mé děti nemohou používat můj notebook.

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

Prosím, podpořte tento projekt výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky. Jenom
díky vám tak mohu volně na internetu poskytovat všechny videolekce a studijní materiály
všem, kteří to potřebují.
Číslo účtu: 175685304/0300
Pro platby ze zahraničí:
Název účtu: DVORAKOVA JANA
IBAN CZ5503000000000175685304
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
FAKTURU za výuku angličtiny vám ráda vystavím NA POŽÁDÁNÍ.
zofie.dvorak@tiscali.cz
Děkuji vám za spolupráci.
Jana
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