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Kurz angličtiny pro ÚPLNĚ ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY 

lekce 15   
Přepis lekce ze dne 1.7.2022 
 

VIDEOLEKCI odpovídající tomuto přepisu najdete na:   

https://www.youtube.com/watch?v=DsoSoQ73YD0&t=355s 
 

AUDIOLEKCI na:  https://www.anglictina-

polopate.cz/prilohy/anglictina.uplni.zacatecnici.15.lekce.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(to) find najít, nalézt 

(a) way cesta, způsob 

(to) find a way najít cestu / způsob 

the best nejlepší 

the best way nejlepší cesta / způsob 

The best way to do it. Nejlepší způsob, jak to udělat. 

If you can't find a way ... Pokud nemůžeš / nemůžete najít cestu / 

 způsob ... 

creative tvořivý, tvůjčí 

(to) create (vy)tvořit 

I create videos. Tvořím videa. 

Create! Vytvoř(te)! 

one jeden, jedna / zájmeno 

If you can't find a way, create one! Jestli nemůžete najít způsob, vytvořte si ho. 

If you can't find a way, create it! Jestli nemůžete najít způsob, vytvořte si ho. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsoSoQ73YD0&t=355s
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/anglictina.uplni.zacatecnici.15.lekce.mp3
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/anglictina.uplni.zacatecnici.15.lekce.mp3
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I can find a way. Mohu najít cestu. 

I want to find a way. Chci najít cestu. 
 

You can find a way. Můžeš / Můžete najít cestu. 

You want to find a way. Chceš / Chcete najít cestu. 
 

He can find a way. Může / Umí najít cestu / způsob (on). 

He wants to find a way. Chce najít způsob. 

 

 

KLADNÁ VĚTA OZNAMOVACÍ 
 

V níže uvedených příkladech vidíte, jak se chovají modální slovesa a slovesa významová 

v oznamovacím tvaru.  Pokud za významovým slovesem následuje další sloveso, vždy ho 

uvedeme v infinitivu, tzn. se slovíčkem to.  Za modálními slovesy následuje sloveso v holém 

tvaru bez to.  

U významových sloves přidáváme ve třetí osobě jednotného čísla koncovku – S, u 

modálních sloves ne.  

 

Porovnejte věty s modálním slovesem a věty se slovesem významovým: 
 

 

I can find a way.         I want to find a way. 

You can find a way.       You want to find a way. 

He can find a way.        He wants to find a way. 

 

We can find a way.       We want to find a way. 

They can find a way.       They want to find a way. 

 

Can I find a way? Mohu najít cestu? 

Do I want to find a way? Chci najít cestu? 
 

Can you find a way? Můžeš / Můžete najít cestu? 

Do you want to find a way? Chceš / Chcete najít cestu? 
 

Can she find a way? Může najít cestu (ona)? 

Does she want to find a way? Chce najít cestu? 
 

Can Lucy find a way? Může Lucka najít cestu? 

Does Lucy want to find a way? Chce Lucka najít cestu? 
 

Can your sister find a way? Může / Umí vaše sestra najít cestu / způsob? 

Does your sister want to find a way? Chce vaše sestra najít způsob? 
 

Can they find a way? Mohou najít cestu?  

Can your friends find a way? Mohou vaši přátelé najít cestu? 
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Do your friends want to find a way? Chtějí vaši přátelé najít cestu? 

 

 

VĚTA TÁZACÍ 
 

U významových sloves tvoříme otázku přidáním pomocného slovesa DO, kdežto u 

modálních sloves tvoříme otázku přehozením podmětu a modálního slovesa. 

U významových sloves v otázce přidáváme ve třetí osobě jednotného čísla koncovku – S za 

sloveso DO a vznikne tak nepravidelný tvar DOES. 

 

Porovnejte tvorbu otázek u vět s modálním slovesem a vět se slovesem významovým: 

 

I can find a way.      I want to find a way. 

Can I find a way?  Do I want to find a way? 
 

You can find a way.      You want to find a way. 

Can you find a way?      Do you want to find a way? 
 

She can find a way.          She wants to find a way.  

Can she find a way?      Does she want to find a way? 
 

We can find a way. We want to find a way. 

Can we find a way? Do we want to find a way? 
 

They can find a way. They want to find a way. 

Can they find a way? Do they want to find a way? 

 

 

I cannot / I can't find a way. Nemohu / Neumím najít způsob.   

I do not want / I don't want to find a way. Nechci najít způsob. 
 

You cannot / You can't find a way. Nemůžeš / Nemůžete najít cestu.  

You do not want / You don't want to find a way.  Nechceš / Nechcete najít cestu. 
 

Peter cannot / Peter can't find a way. Petr nemůže / neumí najít způsob. 

Peter does not / Peter doesn't want to find a way.   Petr nechce najít způsob. 
 

We cannot / We can't find a way. Nemůžeme najít cestu. 

We do not / We don't want to find a way. Nechceme najít cestu.  

 

 

VĚTA ZÁPORNÁ 
 

U významových sloves tvoříme zápor přidáním pomocného slovesa DO a záporky NOT. 

V mluvené angličtině pak častěji používáme stažený tvar DON'T. 
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Ve třetí osobě jednotného čísla přidáme za DO konckovku – s a vznikne DOES NOT, stažený 

tvar DOESN'T. 

U modálních sloves tvoříme zápor pouze přidáním záporky NOT za modální sloveso (cannot 

/ can't, could not / couldn't, must not / mustn´t).  

 

Porovnejte tvorbu záporu u vět s modálním slovesem a vět se slovesem významovým: 
 

 

I can find a way. I want to find a way. 

I cannot / I can't find a way. I do not  / I don't want to find a way. 
 

You can find a way. You want to find a a way.  

You cannot / You can't find a way. You do not / You don't want to find a way. 
 

Peter can find a way. Peter wants to find a way. 

Peter cannot / Peter can't find a way. Peter does not / Peter doesn't want to find a 

 way. 
 

We can find a way. We want to find a way. 

We cannot / We can't find a way. We do not / We don't want to find a way. 
 

They can find a way. They want to find a way. 

They cannot / They can't find a way. They do not / They don't want to find a way. 
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(the) world svět  

full plný 

full of plný + předložka 2.p. (něčeho) 

people lidé 
 

nice pěkný, hezký (o věcech) 

 milý, hodný, sympatický (o lidech) 

a nice picture pěkný obrázek 

a nice car pěkné auto 

a nice garden hezká zahrada 
 

a nice girl milá / hodná dívka 

nice people hodní / dobří lidé 
 

to be být 

Be! Buď(te)! 

one jeden 

 zájmeno 

 
 

CVIČENÍ 
 

Nyní překládejte písemně do angličtiny. Odpovědi si zkontrolujte s výše uvedeným obsahem:  

 

1. najít, nalézt    ........................................................................................................................... 

2. cesta, způsob    ........................................................................................................................ 

3. najít cestu / způsob    ............................................................................................................... 

4. nejlepší    .................................................................................................................................. 

5. nejlepší cesta / způsob   ...........................................................................................................  

6. Nejlepší způsob, jak to udělat.    .............................................................................................. 

7. Pokud nemůžeš / nemůžete najít cestu / způsob ...       ........................................................... 

8. tvořivý, tvůrčí    ........................................................................................................................  

9. (vy)tvořit     .............................................................................................................................. 

10. Tvořím videa.     ..................................................................................................................... 

11. Vytvoř(te)!    ..........................................................................................................................  

12. jeden, jedna / zájmeno    ....................................................................................................... 
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13. Jestli nemůžete najít způsob, vytvořte si ho.     ...................................................................... 

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

14. Mohu najít cestu.     ............................................................................................................... 

15. Chci najít cestu.    ................................................................................................................... 

16. Můžeš / Můžete najít cestu.    ............................................................................................... 

17. Chceš / Chcete najít cestu.    .................................................................................................. 

18. Může / Umí najít cestu / způsob (on).    ................................................................................. 

19. Chce najít způsob.    ............................................................................................................... 

20. Mohu najít cestu?    ............................................................................................................... 

21. Chci najít cestu?    .................................................................................................................. 

22. Můžeš / Můžete najít cestu?    ............................................................................................... 

23. Chceš / Chcete najít cestu?     ................................................................................................ 

24. Může najít cestu (ona)?    ...................................................................................................... 

25. Chce najít cestu?    ................................................................................................................. 

26. Může Lucka najít cestu?    ..................................................................................................... 

27. Chce Lucka najít cestu?    ....................................................................................................... 

28. Může / Umí vaše sestra najít cestu / způsob?    .................................................................... 

29. Chce vaše sestra najít způsob?     .......................................................................................... 

30. Mohou najít cestu?    ............................................................................................................. 

31. Mohou vaši přátelé najít cestu?    ......................................................................................... 

32. Chtějí vaši přátelé najít cestu?     ........................................................................................... 

33. Nemohu / Neumím najít způsob.     ....................................................................................... 

34. Nechci najít způsob.     ........................................................................................................... 

35. Nemůžeš / Nemůžete najít cestu.     ...................................................................................... 
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36. Nechceš / Nechcete najít cestu.    .......................................................................................... 

37. Petr nemůže / neumí najít způsob.     .................................................................................... 

38. Petr nechce najít způsob.    ....................................................................................................  

39. Nemůžeme najít cestu.     .................................................................................................. 

40. Nechceme najít cestu.      ....................................................................................................... 

41. svět    ..................................................................................................................................... 

42. plný     .................................................................................................................................... 

43. plný + předložka 2.p. (něčeho)     ........................................................................................... 

44. lidé    ...................................................................................................................................... 

45. pěkný, hezký (o věcech), milý, hodný, sympatický (o lidech)    .............................................. 

46. pěkný obrázek   ..................................................................................................................... 

47. pěkné auto     ......................................................................................................................... 

48. hezká zahrada     .................................................................................................................... 

49. milá / hodná dívka    ..............................................................................................................   

50. hodní / dobří lidé    ................................................................................................................ 

51. být    ....................................................................................................................................... 

52. Buď(te)!    .............................................................................................................................. 

 

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 
 

mailto:zofie.dvorak@tiscali.cz

