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Přepis lekce angličtiny pro věčné začátečníky a mírně pokročilé ze dne 13. 6. 2020 

PENÍZE a slovní zásoba s nimi spojená 

 

 

MONEY – peníze 

Je nepočítatelné podstatné jméno.  Z toho vyplývá, že netvoří množné číslo a ve spojení s ním 

používáme číslovku MUCH  (nikoli MANY). 

 

Porovnejte: 

How MUCH money do you have? Kolik peněz máte? 

How MANY friends do you have?  Kolik máte přátel? 

 

 

Peníze můžete získat různými způsoby.  Můžete je například: 

 

GET dostat 

WIN vyhrát 

EARN       [ɜːn] vydělat 

MAKE      [meik] vydělávat ve velkém 

STEAL      [sti:l] (u)krást 

 

 

You can win money at the casino. Peníze můžete vyhrát v kasínu.  

You can win the lottery. Můžete vyhrát (peníze v) loterii. 

 

 

Mnemotechnická pomůcka pro zapamatování slovesa VYDĚLAT: 

 

Děti se nejdříve musí  LEARN, aby pak mohly EARN. 

Děti se nejdříve musí UČIT, aby pak mohly VYDĚLÁVAT. 

 

LEARN  [lɜːn]  učit se 

EARN    [ɜːn]   vydělat, vydělávat 

                                                                                                                                                                   

                                                                                             5 ZPŮSOBŮ JAK VYDĚLÁVAT ONLINE.                                 

          

Pokud jste zaměstnaní, obvykle dostáváte peníze ve formě výplaty. 

SALARY   [sæləri]  výplata, stálý plat 

 

 

První výplata! 
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Peníze máte uložené: 

in the bank v bance 

 

 

 

 

JSOU VAŠE PENÍZE V BANCE V BEZPEČÍ? 

 

SAFE [seif]        bezpečný, v bezpečí 

 

 

 

Další příklad toho, že se podstatné jméno MONEY chová jako nepočítatelné. 

money IS  peníze JSOU 

Money IS important. Peníze JSOU důležíté. 

 

PENÍZE si můžete představit jako RÝŽI.  Obě slova jsou nepočítatelná. Netvoří množné číslo, vždy 

o nich mluvíme v čísle jednotném.  Jednotlivá zrnka rýže však už počítatelná jsou, zrovna tak 

jednotlivé koruny, libry, dolary, eura také počítatelné jsou.     

 

 

 

Grains [greins] are ...      Zrnka jsou ... 

Dollars are ... Dolary jsou ... 

five grains pět zrnek 

five dollars pět dolarů 

 

 

 

Peníze máte uložené v bance na bankovním účtu. 

 

Rozlišujte slovíčka: 

 

(bank) account bankovní účet, konto 

bill účet, který máte zaplatit (za plyn, elektřinu, v restauraci...) 

 

 

 

 

 Otevřte si bankovní účet. 
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When you need some cash,  Když potřebujete hotovost, 

you probably use a cash/bank machine. pravděpodobně použijete bankomat. 

 

 

S penězi můžete naložit různými způsoby. Můžete je například: 

 

SPEND utratit, utrácet 

SAVE šetřit, spořit  

INVEST investovat 

GIVE TO CHARITY  [give tə čæriti] dát na charitu 

 

 

Sloveso SPEND (SPENT, SPENT) má dva významy: 

 

spend time             (s)trávit čas 

spend money utratit, utrácet peníze 

 

SPEND money ON utratit, utrácet (peníze) za 

 

Women usually like spending money on clothes. Ženy obvykle rády utrácí za oblečení. 

 

 

 

 

HAPPY - šťastný 

HAPPINESS – štěstí 

 

JAK UTRÁCET PENÍZE SÁM ZA SEBE + ZA VAŠE (SVÉ) ŠTĚSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrácejte své peníze za zážitky, nikoli za věci. 

 

EXPERIENCE [ikspi:riəns] – zážitek, zkušenost(i), praxe 
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wise [waiz] moudrý 

wisely [waizli] moudře 

 

Utrácejte své peníze moudře / rozumně! 

 

 

 

 

 

BEFORE [biˈfoː] - před, (před tím) než 

 

 

Nikdy neutrácejte své peníze (dříve) než si je vyděláte (než je máte 

vydělané). 

 

 

 

 

 

Peníze můžete také investovat. 

invest (in)     [invest] investovat (do) 

 

 

 

Investujte do budoucnosti. A budoucnosti našich dětí.   

 

 

   

 

MIND   [maind] - mysl 

HEALTH [helθ] – zdraví 

 

Investujte do své mysli. Investujte do svého zdraví.  Investujte do 

sebe! 

 

 

 

 

 

 

PLAT A ŽÍVOTNÍ NÁKLADY V PRAZE A BRNĚ 
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COST [kost]  náklady, výdaje, cena 

 stát, mít cenu 

 

It costs ten pounds. Stojí to deset liber. 

How much does it cost? Kolik to stojí? 

=  How much is it? 

 

Tuto vazbu používáme, když chceme něco koupit.  

 

BUY    [bai] koupit 

SHOPPING nakupování 

 

go shopping - jít nakupovat 

 

 

Když něco kupujete, musíte to zaplatit. 

PAY    [pei] (za)platit  

 

in cash / by cash v hotovosti 

by card kartou  

 

 

 

 

 

 

SALE [seil]  - prodej, výprodej 

SELL [sel]    - prodat, prodávat 

 

 

 

 NA PRODEJ                                                                                                                

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

COUNT      [kaunt]  počítat 

ACCOUNT      [əkaunt]  účet, konto 

DISCOUNT    [diskaunt]  sleva   

COUNTER    [kauntə] pult, přepážka 

COUNT DOWN           odpočítávat 

COUNTDOWN odpočítávání (před startem) 
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POSLEDNÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ 

 

 

 

 

 

ZA PULTEM 

 

BEHIND [bihaind] - za 

 

 

 

 

 

 

Zopakujte si tvary nepravidelných sloves: 

 

BUY    [bai]         SPEND [spend] PAY    [pei] COST    [kost] 

BOUGHT   [boːt]  SPENT [spent] PAID    [peid] COST     [kost] 

BOUGHT   [boːt] SPENT [spent] PAID    [peid] COST     [kost] 

 

 

 

 

                                                                                       CENA

  

 

 

Přeložte následující vazby a věty. (Zkuste to ústně i písemně.) 

 

1. stát (o ceně)   ........................................................................................................................................                                                                                                                                

2. Stojí to deset liber.   ..............................................................................................................................  

3. Kolik to stojí?   ....................................................................................................................................... 

4. Je to dobrá cena.   ................................................................................................................................. 

5. speciální cena   ...................................................................................................................................... 
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6. Máme speciální cenu pro studenty.   ....................................................................................................   

7. spořit / šetřit peníze   ............................................................................................................................ 

8. Spoříme si peníze.   ............................................................................................................................... 

9. Šetříme si peníze, abychom si koupili nové auto.   ...............................................................................   

10. Potřebuji (nějakou) hotovost.   ........................................................................................................... 

11. Kde je bankomat?   ............................................................................................................................. 

12. Kde je nejbližší bankomat?   ............................................................................................................... 

13. Jdu na nákup /nakupovat.   ................................................................................................................. 

14. Jdu nakupovat, potřebuji koupit nějaké jídlo.   .................................................................................. 

15. Kde jsou moje peníze?    ..................................................................................................................... 

16. Jsou na pracovním stole.    ..................................................................................................................  

17. platit    ................................................................................................................................................. 

18. Jak byste chtěl platit?   ........................................................................................................................ 

19. Můžu platit kartou?   .......................................................................................................................... 

20. Kolik můžeme utratit?   ....................................................................................................................... 

21. Kolik můžeme utratit za jídlo?   ........................................................................................................... 

22. hodně peněz / spousta peněz   ........................................................................................................... 

23. Utratili hodně peněz.   ........................................................................................................................   

24. Utratili hodně peněz za cestování.   ................................................................................................... 

25. počítat   .............................................................................................................................................. 

26. bankovní účet   ................................................................................................................................... 

27. Můžete si otevřít bankovní účet.   ...................................................................................................... 

28. Můžete si otevřít bankovní účet online.   ........................................................................................... 

29. minulý měsíc   ..................................................................................................................................... 

30. Minulý měsíc si koupili nový dům.   .................................................................................................... 

31. Koupili si nový dům. (Není důležité kdy, ale fakt, že ho mají.)   ............................................................... 

32. sleva   .................................................................................................................................................. 

33. poskytnout   ........................................................................................................................................ 

34. Poskytují 30% slevu pro studenty.   .................................................................................................... 

35. můj soused   ........................................................................................................................................ 

36. Můj soused vydělává spoustu peněz.   ...............................................................................................  

37. zlato   .................................................................................................................................................. 

38. Chce investovat do zlata.   .................................................................................................................. 
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KEY: 

1. cost 

2. It costs ten pounds. 

3. How much does it cost? /  How much is it? 

4. It is / It´s a good price. 

5. a special price 

6. We have a special price for students. 

7. save money 

8. We are saving money. 

9. We are / We´re saving money to buy a new car. 

10. I need some cash. 

11. Where is / Where´s a cash/bank machine? 

12. Where is / Where´s the nearest cash machine? 

13. I am / I´m going shopping. 

14. I am / I´m going shopping, I need to buy some food. 

15. Where is / Where´s my money? 

16. It is / It´s on the desk. 

17. pay 

18. How would you like to pay? 

19. May I / Can I pay by card? 

20. How much can we spend? 

21. How much can we spend on food? 

22. a lot of money 

23. They spent a lot of money. 

24. They spent a lot of money on travelling. 

25. count 

26. bank account 

27. You can open a bank account. 

28. You can open a bank account online. 

29. last month 

30. They bought a new house last month. 

31. They have / They´ve bought a new house. 

32. discount 

33. provide 

34. They provide a 30 % discount for students. 

35. my neighbour 

36. My neighbour earns a lot of money. 

37. gold 

38. He wants to invest in gold. 

 

 

Prosím podpořte rozvoj tohoto projektu na výuku angličtiny zasláním drobné finanční částky  

na účet:  175685304 / 0300    

 

pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304 

BIC (SWIFT)     CEKOCZPP     

 

Všem vám děkuji!      Jana 


