Přepis lekce angličtiny pro věčné začátečníky až mírně pokročilé ze dne 1.6.2020:

Slovesa SPEAK, TALK, SAY, TELL
1) SPEAK - mluvit, hovořit, vytvářet slova, věty, mluvit nějakým jazykem

Nepravidelné sloveso: SPEAK, SPOKE, SPOKEN

Do you speak English?
What languages do you speak?
How many languages do you speak?

Mluvíte anglicky?
Jakými jazyky hovoříte?
Kolika jazyky hovoříte?

SPEAK WITH/TO someone

mluvit s někým

Can I speak with/to your boss?

Mohu mluvit s vaším šéfem?

SPEAK ABOUT something
speak about the Environment

mluvit / hovořit o něčem
mluvit o životním prostředí

I spoke with your brother yesterday.
spoken English
written English

Včera jsem mluvila s tvým bratrem.
mluvená angličtina
psaná angličtina

2) TALK - povídat si, bavit se, vyměňovat si informace
TALK – pravidelné sloveso (Minulý čas tvoříme přidáním koncovky – ED).
V některých případech je jedno, jestli použijete sloveso SPEAK nebo TALK.
Can I speak with / to your brother?
Can I talk with / to your brother?

Mohu mluvit s tvým / vaším bratrem?
Mohu mluvit s tvým / vaším bratrem?

He´s speaking about his experience.
He´s talking about his experience.

Mluví o svých zkušenostech.
Mluví o svých zkušenostech.
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Všichni víte, co je to TALK SHOW. Zamyslete se nad tím, co moderátor v takovémto pořádu dělá.
POVÍDÁ SI, BAVÍ SE se svými hosty. A to je hlavní rozdíl od slovesa SPEAK. Sloveso TALK obvykle
používáme, když se bavíme o dvou nebo více lidech vyměňujících si informace mezi sebou, často
v neformálním kontextu.

O čem si povídáte? / O čem se to bavíte?

We are talking about Emma´s new boyfriend.
We talked about our children.

Bavíme se o Emině novém příteli.
Povídali jsme si o našich dětech.

3) SAY - říci, říkat něco, vyslovit něco, pravit
Nepravidelné sloveso: SAY, SAID, SAID
Sloveso SAY používáme ve vazbách:
SAY something
SAY (something) TO someone

Řekni ANO novým dobrodružstvím.

říci něco
říci (něco) někomu

Medvídkovi panda nikdy neříkej NE!

Say hello!
Say hello to George.
Say sorry!
It´s never too late to say sorry.

Pozdrav! (Řekni HELLO!)
Pozdrav George. (Řekni HELLO Georgovi.)
Omluv se! (Řekni PROMIŇ!)
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste se omluvili.
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She often says (that) it is important to learn English. Často říká, že je důležité učit se anglicky.
“It´s nice to meet you,” she said.
“Těší mě,” řekla.
What did she say?
Co říkala?

4) TELL - říci, sdělit NĚKOMU (že..., aby...)
Nepravidelné sloveso: TELL, TOLD, TOLD
Slovesa SAY a TELL obě znamenají ŘÍCI, ŘÍKAT. Ale pozor, v angličtině je nelze zaměňovat. Každé
používáme jinak.
Sloveso SAY používáme ve vazbách ŘÍCI NĚCO, kdežto sloveso TELL – ŘÍCI NĚKOMU. Za TELL musí
následovat předmět KOMU. (Tell me; Tell him; Tell Peter; Tell us; Tell your children.)

ROZLIŠUJTE:
Say Martin!
Tell Martin!

Řekni MARTIN!
Řekni Martinovi!

What should I tell him?
What did she tell you?
She told me to invite you.

Co bych mu měla říct?
Co ti řekla/říkala?
Řekla mi, abych tě pozval.

Tell me what you want.

Řekni mi, co chceš.

Tell me what you want,
what you really, really want.

Řekni mi, co chceš,
co opravdu, opravdu chceš.

Spice Girls

VÝJIMKY, KDY MŮŽETE POUŽÍT SLOVESO TELL BEZ PŘEDMĚTU (komu):
tell a story
tell jokes

vyprávět příběh
říkat vtipy
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tell lies
tell the truth

říkat lži
mluvit / říkat pravdu

CVIČENÍ
Zakryjte si anglické věty na pravé straně a zkuste sami překládat do angličtiny:
Mluvte pomalu.

Speak slowly.

Můžete, prosím, mluvit pomalu?

Can you speak slowly, please?

Řekni jí, co si myslíš.

Tell her what you think.

Měl bys jí říct, co si myslíš.

You should tell her what you think.

Mluví Petr anglicky?

Does Peter speak English?

Sarah říká (někdy, obvykle), že nemá ráda čokoládu. Sarah says (that) she doesn´t like chocolate.
Sarah říká (právě těď), že nemá ráda čokoládu.

Sarah is saying she doesn´t like chocolate.

Každý den si povídáme po telefonu.

We talk on the (tele)phone every day.

Řekla mi všechno.

She told me everything.

Neřekla mi všechno.

She didn´t tell me everything.

Bavíte se o vašem šéfovi?

Are you talking about your boss?

O čem si povídáte?

What are you talking about?

O kom si povídáte?

Who are you talking about?

Co říkala?

What did she say?

Co ti říkala?
=
Co ti říkala?

What did she tell you?
What did she say to you? (Všimněte si, že
sloveso SAY můžeme také použít ve vazbě ŘÍCI
NĚKOMU, ale pouze s předložkou TO.)

Další rozvoj tohoto projektu na výuku angličtiny můžete podpořit zasláním drobné finanční částky
na účet: 175685304 / 0300
pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
Všem vám děkuji!

Jana
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