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ANGLIČTINA krok za krokem

Vážení čtenáři,
máte možnost vyzkoušet a prohloubit si své znalosti z angličtiny. V knize jsou
shrnuty znalosti úrovně B1 podle SERRJ a pro zájemce ještě něco navíc.

Kdo využije tuto knihu?

Každý, kdo:
l s
 e chce učit sám a nemá čas na navštěvování kurzů s nejistým výsledkem;
l s
 i chce ověřit a doplnit své znalosti angličtiny;
l s
 e chce domluvit v běžných situacích;
l c
 hce studovat jednoduše bez zbytečné námahy;
l n
 emá čas na zdlouhavé vyhledávání řešení a chce je mít hned po ruce.
Je kniha vhodná pro čtenáře, kteří už studovali některou z mých předchozích
učebnic (Angličtina pro samouky, Angličtina – Správné používání časů, Nová maturita z angličtiny)?
Ano.
V knize si zopakujete a doplníte své dosavadní znalosti úplně jinou (a velice příjemnou) formou. Je to velmi dobré pro upevnění znalostí a rychlé, pohotové vyjadřování.

Co na této knize nejvíce oceníte?

V knize jsou zastoupeny tyto prvky:
l j
ednoduché texty s kvalitní slovní zásobou;
l s
 lovní zásoba zaměřená na běžná témata denního života;
l g
 ramatika vycházející přímo z textů s číselnými odkazy
a okamžitým vysvětlením;
l v
 zorové příklady v gramatice přeložené do češtiny;
l s
 lovní zásoba s výslovností a českým překladem;
l r
 ozšiřující slovní zásoba;
l o
 tázky k textům s českým překladem;
l c
 vičení s možností vyjádřit se vlastními slovy (ihned s řešením);
l o
 braty pro potřebné konverzační situace;
l c
 vičení (ihned s řešením);
l t
 esty (ihned s řešením);
l p
 řeklady (ihned s řešením);
l t
 ypické chyby českých studentů (ihned s řešením).

PŘEDMLUVA

PŘEDMLUVA
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Jak je kniha sestavena?
Má tři části.
PRVNÍ ČÁST obsahuje konverzační témata. Netradiční zadávání cvičení formou otázek čtenářům zpříjemní učení a zvedne sebevědomí. V jednoduchých krocích si
procvičí 21 konverzačních témat, jimiž jsou: rodina, bydlení, denní program, popis
osoby, záliby, sporty, nakupování, zvířata, škola, cestování, zdraví, televize, počasí,
počítač, stravování, hudba, kino, cirkus, město, venkov, práce.
Každá kapitola je rozdělena do 10 kroků.
Krok 1: Slovní zásoba
V každé kapitole je uvedena abecedně řazená slovní zásoba s výslovností a českým překladem. Pro lepší orientaci je přepis výslovnosti zjednodušený. U nepravidelných sloves je vždy uvedeno (NS) a jejich seznam je v příloze na konci této
učebnice.
Krok 2: Text
Tematicky různorodé texty jsou jednoduché, avšak plné kvalitní slovní zásoby.
Ústřední postavou textů je reportér David, který nás provází jednotlivými konverzačními tématy. Pracuje na projektu o způsobu života a spokojenosti obyvatel jednoho fiktivního města. Oslovuje běžné občany různých věkových kategorií
a zaměstnání. Části jejich rozhovorů si můžete přečíst v tematicky různorodých
textech v jednotlivých lekcích. Procvičíte si všeobecnou angličtinu a dokážete se
vyjadřovat o běžných situacích. Pod textem jsou v části „Všimli jste si?“ zdůrazněny
obtížnější vazby a slovní spojení užitá v textu, kterých by si čtenář nemusel všimnout a nevěnoval by jim tolik pozornosti.
Krok 3: Gramatika
Gramatika je vysvětlena pod textem. Každá lekce se zabývá některými potřebnými
gramatickými jevy (celkem jich je 56). V textu jsou podtrženy a opatřeny číselnými
odkazy na vysvětlení příslušné gramatiky (tedy význam, tvoření, používání a dostatek příkladů přeložených do češtiny).
Krok 4: Gramatická cvičení
Zde si můžete procvičit gramatiku nastudovanou v příslušné lekci. Řešení je ihned
za cvičeními.
Krok 5: Otázky k textu
Je dobré si procvičit slovní zásobu k danému tématu vlastním vyjadřováním.
Krok 6: Otázky pro vás
V tomto kroku už dokážete aplikovat nastudované znalosti na sebe a svou rodinu.
Krok 7: Konverzační situace
Po nastudování příslušných obratů se dokážete dorozumět v různých situacích
(domluva s úřady, nouzové situace, představování a loučení, pozvání na sklenič-
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Krok 8: Překlad
Velký význam mají překlady. Můžete přeložit české věty do angličtiny a ihned si je
zkontrolovat v klíči.
Krok 9: Vypravování
Účinné je převyprávět text a porovnat situaci mluvčího se svou.
Krok 10: Rozšiřující slovní zásoba
Pro zájemce uvádím i rozšiřující slovní zásobu (rodinní příslušníci, dům, činnosti,
oblečení, záliby a koníčky, sporty, obchody, zvířata, budova školy a školní předměty, názvy zemí, lidské tělo, televizní vysílání, nesnáze s počasím a přírodní katastrofy, e-mail, ovoce a zelenina, hudební nástroje, filmy, dětské hry a hračky, průmysl,
zemědělství, povolání).
Všechna konverzační témata si můžete procvičit na konci první části za 21. kapitolou. Jde o cvičení typu: Řekněte, že…; Omluvte se za…; Zeptejte se na…; Navrhněte…;
Popřejte k…; Projevte soustrast…; Připijte si… Své vyjadřovací schopnosti si můžete
okamžitě zkontrolovat, za každým cvičením totiž ihned následuje řešení.
DRUHÁ ČÁST obsahuje gramatická cvičení, testy a překlady. V nich si zopakujete
jevy, s nimiž jste se setkávali v textech první části knihy. Procvičíte si např. zájmena,
příslovce, stupňování přídavných jmen, nepravidelné tvary, tvoření a používání slovesných časů apod. Uvádím i časté chyby českých studentů, které si můžete sami
zkusit opravit. Každé cvičení je možné si zkontrolovat v klíči.
TŘETÍ ČÁST obsahuje přílohy (nepravidelná slovesa, tabulku slovesných časů,
předložky, číslovky, tvoření otázek, pravidla anglické výslovnosti, citoslovce, názvy
měsíců a dnů v týdnu).

Jak se můžete dál věnovat angličtině?

Kdybyste měli zájem o další studium angličtiny podle mých publikací, ve vydavatelství Grada vyšly:
Angličtina pro samouky (zrcadlové pojetí, vždy řešení, rychlá orientace, mnoho konverzačních situací);
Angličtina – Správné používání časů (texty s číselnými odkazy a okamžité zdůvodnění použitého času, dostatek cvičení s řešeními);
Nová maturita z angličtiny (není určena pouze maturantům; dostatek slovní zásoby
a gramatiky, konverzační témata i reálie).
Hodně úspěchů přeje autorka
Miloslava Pourová
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ku, návštěva památek, zápas, půjčování sportovního náčiní, pronájem tenisového
kurtu, nakupování, žádosti, prosby, poděkování, omluvy, v hotelu, u lékaře, souhlas,
pochybnost, nesouhlas, domlouvání schůzky, počítač, v restauraci, nákup lístků
na představení, v kině, v divadle, navrhování, informace o cestě, přání a projevy
soucitu, telefonování).
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první část

PRVNÍ ČÁST
KONVERZAČNÍ
TÉMATA
A GRAMATIKA
S PŘÍKLADY
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KROK 1: ZNÁTE NÁSLEDUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBU?
Pokud ne, doučte se ji. Budete ji potřebovat při překladu textu.
Poznámka: V každé kapitole je u nepravidelných sloves vždy uvedeno (NS).
Jejich přehled je v příloze ve třetí části knihy.
alive [əˈlaiv] naživu
always [o:lweiz] vždy
anniversary [ˌæniˈvə:səri] výročí
as [æz] jako
aunt [a:nt] teta
basic [beisik] základní
beard [bi:əd] plnovous
belong to [biˈloŋ tə] patřit (komu)
cooking [kukiŋ] vaření
country [kantri] země, venkov
divorced [diˈvo:st] rozvedený
driver [draivə] řidič
each other [ˌi:č ˈaðə] navzájem
exercise [eksəsaiz] cvičit, cvičení
ex-wife [exwaif] bývalá manželka
face [feis] obličej
fair [feə] světlý
garden [ga:dn] zahrada
gardening [ga:dniŋ] zahradničení
glasses [gla:siz] brýle
grandchildren [ˈgrændˌčildrən]
vnoučata
healthy [helӨi] zdravý
help [help] pomáhat
husband [hazbənd] manžel
if [if] jestli
important [imˈpo:tənt] důležitý
in-laws [inlo:z] příbuzní (od partnera)

introduce [intrəˈdju:s] představit
knitting [nitiŋ] pletení
large [la:dž] rozsáhlý
lifestyle [laifstail] životní styl
married [mærid] ženatý, vdaná
member [membə] člen
moustache [məˈsta:š] knír
name [neim] jméno
nephew [nefju:], [nevju:] synovec
next [next] dále, další
nièce [ni:s] neteř
parents [pærənts] rodiče
pupil [pju:pl] žák, žákyně
rarely [rærəli] zřídka
round [raund] kulatý
short [šo:t] krátký, malý vzrůstem
school [sku:l] škola
slim [slim] štíhlý
still [stil] stále
strict [strikt] přísný
teacher [ti:čə] učitel
this [ðis] tento
uncle [aŋkl] strýc
understanding [ˌandəˈstændiŋ]
chápající
very [veri] velmi
wear (NS) [weə] nosit na sobě
well [wel] dobře

FAMILY – RODINA
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KROK 2: ROZUMÍTE TEXTU?
U zvýrazněných jevů je v následujícím kroku vysvětleno jejich užití.
Pro lepší orientaci jsou jednotlivé jevy očíslovány.
Reportér David pracuje na projektu o způsobu života a spokojenosti obyvatel města.
Oslovuje běžné občany různých věkových kategorií a zaměstnání. Části jejich
rozhovorů si můžete přečíst v tematicky různorodých textech jednotlivých lekcí.
Procvičíte si všeobecnou angličtinu a dokážete se vyjadřovat o běžných tématech,
jakými jsou rodina, bydlení, denní program, popis osoby, záliby, sporty, nakupování,
zvířata, škola, cestování, zdraví, televize, počasí, počítač, stravování, hudba, kino,
cirkus, město, venkov a práce.
Whose pets are family members?
Reportér David oslovuje nově zvoleného starostu, aby představil svou rodinu.
Zde je část rozhovoru.
Would you like to introduce us your family?
With pleasure. My family is large. We are my wife, children1, grandchildren, parents,
in-laws, and me.
Do you have3 an understanding wife?
Yes, I do. It’s difficult to live with me. I’m too busy and rarely at home. My wife’s2
name is Anna. She works in a bank. She is very attractive – short, slim, long brown
hair. Her hobbies are knitting, cooking, and going to the theatre. She often helps our
son and daughter-in-law to look after their children, our grandchildren.
What are your children like?
We have two sons. My younger son’s2 name is Robert. He is thirty years old
and works as a teacher. He does3 his job very well. My son has3 a round face,
short hair, and a beard. He wears3 glasses. His hobbies are3 cars and gardening.
He plays table tennis very well. Sandra is married to Robert. She is our daughterin-law. They live in a small house not far from our city. They have3 a babygirl Jane.
We are Jane’s2 grandparents and she is our granddaughter. My daughter-in-law
likes reading and listening to music.
And your son Peter?
Peter is3 two years older than Robert. He works as a bus driver in Prague. When
he comes home, he works on the computer and doesn’t do any sports. If he doesn’t
change3 his lifestyle, he will be fat one day. He promised to do it. Peter is divorced
and has one son, Paul, who is my grandson. This boy is seven and is a pupil of
a very good basic school. Paul lives with my son’s ex-wife.
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Some people say that their pets belong to the family too. Is your opinion the
same?
Yes, of course. We have got3 a dog and a cat. They belong to my family and are my
best friends.
Are you happy with your family?
I love them. It is very important to have a good family where we help each other.
My children1 are3 friendly but they tell me that I am sometimes very strict to my
grandchildren.
VŠIMLI JSTE SI?
What are your children like? = Jaké jsou vaše děti?
he plays table tennis very well = hraje velmi dobře stolní tenis
(work) as a driver = (pracovat) jako řidič
help each other = navzájem si pomáhat
belong to the family = patřit do rodiny
very well = velmi dobře
basic school = základní škola
in the country = na venkově
daughter-in-law = snacha
far from = daleko od
they feel their age = uvědomují si svůj věk
wedding anniversary = výročí svatby
I’m too busy = mám moc práce / jsem příliš zaneprázdněný
I’m rarely at home = jsem málokdy doma
she is married to = je provdaná za
do sports = sportovat

KROK 3: ROZUMÍTE GRAMATICE PODTRŽENÝCH
VÝRAZŮ V TEXTU?
Pokud si nejste jisti, nastudujte si k nim příslušné vysvětlení.
Číselné odkazy v textu se vztahují k následujícím poznámkám.

1 PRAVIDELNÉ TVOŘENÍ MNOŽNÉHO ČÍSLA
l
l
l
l

u většiny slov přidáváme koncovku -s (car – cars)
po sykavkách (tj. s, ss, sh, x, ch) však přidáváme koncovku -es (box – boxes)
po souhlásce měníme y na i a přidáme -es (party – parties)
po samohlásce se y nemění a přidáváme pouze -s (toy – toys)

FAMILY – RODINA

Are your parents alive3?
Yes, they are still alive and live in the country. Next year they celebrate a big wedding anniversary. Although they sometimes feel their age, they are fit and healthy.
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Výslovnost:
Koncové -(e)s se vyslovuje po sykavkách (s, ss, sh, x, ch) jako [iz], po neznělých
hláskách (p, t, k, f, Ө) nezněle jako [s] a po znělých hláskách a samohláskách
zněle jako [z].

2 PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD
(tvoří se přidáním apostrofu za základní slovo)
my friend’s house = dům mého přítele (apostrof je za základním slovem,
tj. jednotné číslo)
my friends’ house = dům mých přátel (apostrof je za základním slovem,
tj. množné číslo)
U podstatných jmen v množném čísle zakončených na -s už za apostrof další „s“
nepřidáváme. U podstatných jmen v jednotném čísle končících na -s jsou možné
oba způsoby: Charles’ ball nebo Charles’s ball
Vzorové příklady:
It’s Mary’s book. = To je Mariina knížka.
This is their children’s dog. = To je pes jejich dětí.
I like Mr Brown’s jacket. = Líbí se mi bunda pana Browna.
Jane is my best friend’s sister. = Jana je sestra mého nejlepšího kamaráda.
It is the Greens’ house. = Je to dům Greenových.
Eve’s teacher’s daughter is my classmate. = Dcera Eviny učitelky je moje
spolužačka.
My grandparents’ garden is large. = Zahrada mých prarodičů je velká.
I want to visit Susan and James’(s) party. = Chci jít na večírek Zuzany a Jakuba.

3 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
Užití:
Vyjadřuje obvyklou, všeobecnou, trvalou situaci. Někdy může vyjadřovat i děj
budoucí.
Tvoření:
Jde o základní slovesný tvar, jak se ho učíte ve slovní zásobě (infinitiv bez „to“ –
play, cook, listen). Ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme koncovku -s
(he works, she cooks).
Pro tvoření těchto tvarů platí stejná pravidla jako pro tvoření množného čísla
podstatných jmen (wash – he washes [wošiz], buy – he buys [bajz], study – he
studies [stadiz]). Výjimky v pravopise a výslovnosti:
dělat: do [du:] – he does [daz]
jít: go [gəu] – he goes [gəuz]
říct: say [sei] – he says [sez]
Zápor:
I don’t go, he doesn’t work

