
chit chat 2 unit 1 
„sports time“ 

 

■ sports & other activities (sport a další aktivity) 
ski *ski:+ lyžovat  skate [skeit] bruslit 
swim [swim] plavat dive *daiv+ potápět se 
run *ran+ běhat  throw *θrəu+ házet 
sing *sing+ zpívat  dance [da:ns] tancovat 
ride a bike *raid ə baik+ jezdit na kole 
play football *plei futbo:l+ hrát fotbal 
play hockey *plei hoki+ hrát pozemní hokej 
play ice hockey *plei ais hoki+ hrát lední hokej 
play basketball *plei ba:skitbo:l+ hrát basketbal 
play volleyball *plei volibo:l+ hrát volejbal 
play tennis *plei tenis+ hrát tenis 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
crown [kraun] koruna dragon *drægən+ drak 
children *tʃildrən+ děti* king *king+ král 
but [bat] ale  problem *probləm+ problém 
■ poznámka » [tʃ] se vyslovuje jako „č“ 
 
 

■ phrases (fráze) 
here you are! *hiə ju a:+ tady to máš! 
look at this! *luk æt ðis+ podívej se na tohle! 
look at me! *luk æt mi:+ podívej se na mě! 
can you see… ? *kæn ju si:+ vidíš / vidíte…? 
⇨ can you see it? vidíš to? 
⇨ can you see me? vidíš mě? 
there´s a problem *ðeəz ə probləm+ je tu problém 
 
 

■ verb „can“ (sloveso „umět“) 
pravidlo » sloveso CAN je ve všech osobách stejné 
 
oznamovací » podmět + sloveso CAN 
⇨ I can swim. (já umím plavat.) 
⇨ my dad can dance. (můj táta umí tancovat.) 
 
zápor » místo CAN (umět) použijeme CAN´T (neumět) 
⇨ I can´t swim. (já neumím plavat.) 
⇨ my mum can´t skate. (moje máma neumí bruslit.) 
 
otázka » sloveso CAN a podmět (např. YOU) si vymění místo 
⇨ can you ski? (umíš lyžovat?) 
⇨ can john play football? (umí john hrát fotbal?) 
 
odpověď » odpověď je vždy krátká 
⇨ yes, I can. (ano, umím.) 
⇨ no, he can´t. (ne, on neumí.) 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 2 unit 2 
„what´s in the house?“ 

  

■ rooms in the house (místnosti v domě) 

house *haus+ dům  flat *flæt] byt 

room [ru:m+ místnost stairs *steəz+ schody 
upstairs *apsteəz+ 1. patro (nad schody) 
downstairs *daunsteəz+ přízemí 
hall *ho:l+ předsíň  kitchen *kitʃən+ kuchyně 
bedroom *bedru:m+ ložnice 
bathroom *ba:θru:m+ koupelna 
living room *livinru:m+ obývák 
dining room [dainingru:m+ jídelna 
toilet *toilit+ záchod 
 

■ things in the house (věci v domě) 
TV [ti:vi:] televize  bed [bed] postel 
sofa *səufə+ gauč  chair *tʃeə+ křeslo, židle 
table *teibl+ stůl  cooker *kukə+ sporák  
photos *fəutəuz+ fotky picture *piktʃə+ obraz, obrázek 
plant [pla:nt] rostlina flower *flauə+ květina 
drawer *dro:ə+ šuplík cupboard *kabəd+ kredenc 
 

■ prepositions of place (místní předložky) 
in [in] v    in the box v krabici 
on [on] na   on the table na stole 
under *andə+ pod   under the chair pod křeslem (židlí) 
behind [bihaind] za  behind the sofa za gaučem 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
noise [nois] hluk  ghost *gəust+ duch 
where *weə+ kde  everywhere *evriweə+ všude 
there *ðeə+ tam  here *hiə+ tady 
who [hu:] kdo 
 

■ phrases (fráze) 
shhh! *ʃə:+ pšt!  be quiet! *bi: kwaiət+ buď zticha! 
quick! [kwik] rychle! come back! *kambæk+ vraťte se! 
what´s that? *wots ðæt+ co to je? (» cosi dál, ne blízko) 
who are you? [hu: a: ju:] kdo jsi? 
where are you? *weə a: ju:+ kde jsi? 
I´m here! *aim hiə+ já jsem tady! 
where ´s the…? *weəz ð+ kde je…? 
 where´s the toilet? kde je záchod? 
 

■ there is / there are (tam je / tam jsou) 
■ vazbu THERE´S (rozloženě THERE IS) a THERE ARE užíváme, když 
chceme říct, že někde něco je 
 

■ there´s a… *ðeəz ə+ tam je… (1 věc) 
 there´s a book on the table. na stole je knížka. 
 

■ there are… *ðeə a:+ tam (támhle) jsou… (víc věcí) 
 there are cats under the sofa. pod gaučem jsou kočky. 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 2 unit 3 
„be healthy!“ 

  

■ illnesses (nemoci) 
headache *hedeik+ bolení hlavy 
stomach ache *stamək eik+ bolení břicha 
sore throat *so: θrəut+ bolení v krku 
cold *kəuld+ nachlazení 
 

 I´ve got a headache bolí mě hlava 
 I´ve got a stomach ache bolí mě břicho 
 I´ve got a sore throat bolí mě v krku 
 I´ve got a cold jsem nachlazený 
 I´m ill *aim il+ jsem nemocný 
 I´m healthy *aim helθi+ jsem zdravý 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
eat *i:t+ jíst  drink *drink+ pít, nápoj 
go *gəu+ jít  outside [autsaid] venku 
loud *laud+ hlasitá  music [mju:zik] hudba 
sleep *sli:p+ spát  lots of *lots əv+ hodně 
now *nau+ teď  healthy *helθi+ zdravý 
water *wo:tə+ voda  sweets [swi:ts] sladkosti 
terrible *teriblə+ strašný robber *robə+ zloděj 
call [ko:l] volat  telephone *telifəun+ telefon 
find *faind+ najít  finally *fainəli+ konečně 
but [bat] ale  stupid *stju:pid+ hloupý 
dirty *də:ti+ špinavý magic *mædʒik+ kouzelný 
 

■ poznámka » „dʒ“ se čte jako „dž“ 
 

■ instructions (pokyny) 
■ kladné 
play a sport! hraj sport! 
ride a bike! jezdi na kole! 
drink lots of water! pij hodně vody! 
eat lots of fruit and vegetables! jez hodně ovoce a zeleniny! 
go to bed! běž do postele! 
go to sleep! běž spát! 
give it to me! *givit tə mi:+ dej mi to! 
 
 

■ záporné 
■ záporný příkaz vytvoříme pomocí „don´t“ před slovesem 
 

don´t drink lots of cola! nepij hodně coly! 
don´t eat lots of sweets! nejez hodně sladkostí! 
don´t play loud music! nepouštěj si hudbu nahlas! 
don´t play outside! nehraj si venku! 
 

■ phrases (fráze) 
please come in! *pli:s kamin+ prosím pojďte dál! 
are you ok? *a: ju: əukei+ jsi / jste v pořádku? 
what´s the matter? *wots ð mætə+ co se děje? 
with you *wið ju:+ s tebou 
what can I do? *wot kæn ai du:+ co mám dělat? 
let´s… *lets+ pojďme… 
 let´s play football *lets plei futbo:l+ pojďme hrát fotbal 
 let´s call the police *lets ko:l ð pəli:s+ zavolejme policii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 2 unit 4 
„my town“ 

  

■ in the town (ve městě) 
cinema [sinema] kino café *kæfei+ kavárna 
shop *ʃop+ obchod  toyshop *toiʃop+ hračkářství 
bookshop *bukʃop+ knihkupectví 
clothes shop *kləudzʃop+ obchod s oblečením 
computer shop *kəmpju:tə ʃop+ obchod s počítači 
swimming pool *swimingpu:l+ bazén 
hotel *həu'tel+ hotel market [ma:kit] trh 
supermarket *sjupəma:kit+ supermarket 
sport centre *spo:t sentə+ sportovní centrum 
park [pa:k] park  bank *bænk+ banka 
square *skweə+ náměstí statue *stætju:+ socha 
church *tʃə:tʃ+ kostel castle [ka:sl] hrad 
river *rivə+ řeka  school *sku:l+ škola 
museum *mju:ziəm+ muzeum 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
town *taun+ město  city *siti+ velkoměsto 
village *vilidʒ+ vesnice street [stri:t] ulice 
story *sto:ri+ příběh king *king+ král 
 

■ prepositions (předložky) 
next to *nekst tə+ vedle opposite *opəzit+ naproti 
at [et] u   past *pa:st+ podél 
 

■ asking directions (ptáme se na cestu) 
excuse me [iks'kju:z mi:] s dovolením, promiňte 
where´s the…? [weəz ð+ kde je… ? 
 excuse me, where´s the cinema? promiňte, kde je kino? 
 

■ giving directions (ukazujeme cestu) 
turn *tə:n+ zahnout, zatočit 
turn left *tə:n left+ zahnout doleva 
turn right *tə:n rait+ zahnout doprava 
 turn left at the café u kavárny zahněte doleva 
 turn right at the church u kostela zahněte doprava 
 

straight *streit+ rovný, rovně 
go straight *gəu streit+ jít rovně 
 go straight past the river jděte rovně podél řeky 
 

it´s next to the… je to vedle… 
 it´s next to the school je to vedle školy 
it´s opposite the… je to naproti… 
 it´s opposite the bookshop je to naproti knihkupectví 
 

■ phrases (fráze) 
I´ve got an idea! *aiv got ən aidiə+ já mám nápad! 
it isn´t true! *it iznt tru:+ to není pravda! 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 2 unit 5 
„on holiday“ 

 

■ on holiday (na prázdninách) 
rocks *roks+ skály  holiday *holidei+ prázdniny 
tree [tri:] strom  palm tree [pa:m tri:] palma 
beach *bi:tʃ+ pláž  umbrella *ambrela+ deštník 
sea *si:+ moře  friend *frend+ přítel, kamarád 
read [ri:d+ číst  write *rait+ psát 
eat *i:t+ jíst  drink *drink+ pít 
swim [swim] plavat dive *daiv+ potápět se 
ski *ski:+ lyžovat  skate [skeit] bruslit 
jump *dʒamp+ skákat skip *skip+ skákat přes švihadlo 
fall [fo:l] padat  run *ran+ běhat 
do *du:+ dělat  sleep [sli:p+ spát 
dance [da:ns] tancovat sit *sit+ sedět 
hotel *həuˈtel+ hotel fantastic *fænˈtæstik+ fantastický 
wear *weə+ mít na sobě police *pəˈli:s+ policie 
play …. *plei+ hrát  ⇨  play cards *plei ka:dz+ hrát karty 
 

■ phrases (fráze) 
come on! *kəˈmon+ pojď! tak honem! 
no, thanks! *nəu θænks+ ne, díky! 
what now? *wot nau+ co teď? 
I don´t know *ai dəunt nəu+ nevím 
what are you doing? *wot a: ju: duing+ co děláš? (teď) 
 

■ present continuous (přítomný čas průběhový) 
∎ když říkáme, že někdo něco dělá právě teď  
 
∎ systém » tři dílky (puzzlíky) 

1. podmět (panáček) = ten, kdo něco dělá 
2. správný tvar slovesa to be = am / is / are 

3. sloveso s příponou ing = playing, dancing… 
 

∎ příklady » 
I am swimming. ⇨ já právě teď plavu 
he is reading a book. ⇨ on si právě teď čte knížku 
they are playing tennis. ⇨ oni právě teď hrají tenis 
 
∎ otázka » přehodí se první dva dílky (puzzlíky) 
are you swimming? ⇨ plaveš? (ty teď) 
is he reading a book? ⇨ čte si on právě teď knížku? 
are they playing tennis? ⇨ hrají právě teď oni tenis? 
 
∎ odpověď » zájmeno (panáček) + tvar slovesa to be 
yes, I am. ⇨ ano, plavu (já) 
no, he isn´t. ⇨ ne, nečte (on teď) 
yes, they are. ⇨ ano, oni hrají (tenis) 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 2 unit 6 
„a sunny day“ 

 

■ the weather (počasí) 
it´s hot [its hot] je horko 
it´s cold *its kəuld+ je zima 
it´s sunny *its sani+ je slunečno 
it´s windy *its windi+ je větrno 
it´s raining *its reining+ prší 
it´s snowing *its snəuing+ sněží 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
weather *weðə+ počasí ground [graund+ země 
wind *wind+ vítr  blow *bləu+ foukat 
leaves [li:vz] listy  fall [fo:l] padat 
high [hai] vysoko  in the sky *in ð skai+ na nebi 
park [pa:k] park  kite *kait+ papírový drak 
but [bat] ale  question *kwestʃn+ otázka 
boots [bu:ts] boty  diamond *daiəmənd+ diamant  
money *mani+ peníze fun [fan] sranda, legrace 
today *tədei+ dnes 
 
 

■ phrases (fráze) 
what´s the weather like? *wots ð weðə laik+ jaké je počasí? 
I´ve got an idea! *aiv got ən aidiə+ já mám nápad! 
that´s OK! *ðæts əu kei+ to je v pohodě! 
wait a minute! *weit ə minit+ počkej chvilku! 
play outside *plei autsaid+ hrát si venku 
here and there *hiə ən ðeə+ sem a tam 
I´m rich! *aim ritʃ+ jsem bohatý! 
come with me! *kam wið mi:+ pojď se mnou! 
look at this! *luk ət ðis+ podívej se na tohle! 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 2 unit 7 
„space school“ 

 

■ vocabulary (slovíčka) 
space *speis+ vesmír school *sku:l+ škola 
children *tʃildrən+ děti class *kla:s+ třída 
lesson *lesn+ hodina ve škole 
friends *frendz+ přátelé favourite *feivrit+ oblíbený  
great *greit+ skvělý  teacher *ti:tʃə+ učitel 
lunch *lantʃ+ oběd  pet *pet+ zvířecí mazlíček 
walk [wo:k] chodit  talk [to:k] mluvit 
famous *feiməs+ slavný robber *robə+ zloděj 
mummy / mummies [mami / mami:z] mumie 
 
 

■ school subjects (školní předměty) 
Czech *tʃek+ čeština  English *ingliʃ+ angličtina 
Maths *mæθs+ matematika Art *a:t+ výtvarná výchova 
History *histəri+ dějepis Music *mju:zik+ hudební výchova 
I.T. *aiti:+ počítače  P.E. *pi:i:+ tělocvik 
Science *saiəns+ věda break *breik+ přestávka 
 
 

■ days of the week (dny v týdnu) 
Monday *mandei+ pondělí Tuesday *tju:sdei+ úterý 
Wednesday *wensdei+ středaThursday *θə:sdei+ čtvrtek 
Friday *fraidei+ pátek Saturday *sætədei+ sobota 
Sunday *sandei+ neděle week *wi:k+ týden 
 
 

■ phrases (fráze) 
don´t be afraid! *dəunt bi: əˈfreid+ neboj se! 
take photos *teik fəutəuz+ fotit 
let´s go! *lets gəu+ pojďme! 
come on! *kəˈmo:n+ honem! 
what time is it? [wot taim izit] kolik je hodin? 
 
 

■ time (čas) 
∎ celá hodina » o´clock *əˈklok+ 

it´s … o´clock (je … hodin) ⇨ it´s five o´clock (je pět hodin) 

 

∎ půl » half [ha:f] 
it´s half past … (je půl ...) ⇨ it´s half past four (je půl páté) 
» vracíme se k celé hodině, která již proběhla ⇨ doslova: je půl po… (past = 
po) 
 

∎ čtvrt » quarter *kwotə+ 

it´s quarter past… (je čtvrt na…) ⇨ it´s quarter past two (je čtvrt na tři) 

» vracíme se k celé hodině, která již proběhla ⇨ doslova: je čtvrt po… (past = 
po) 

 

∎ tři čtvrtě » quarter *kwotə+ 
it´s quarter to… (je tři čtvrtě na…) ⇨ it´s quarter to five (je tři čtvrtě na 
pět) 
» dopočítáváme k celé hodině, která teprve proběhne ⇨ doslova: je čtvrt 
do… (to = do) 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 2 unit 8 
„what´s on tv?“ 

 

■ tv programmes (televizní pořady) 
channel *tʃænl+ televizní kanál (stanice) 
programme *prəugræm+ televizní pořad 

animal programmes *eniml prəugræms+ pořady o zvířatech 
sports programmes *spo:ts prəugræms+ sportovní pořady 
music programmes *mju:zik prəugræms+ hudební pořady 
science fiction films *saiəns fikʃən films+ sci-fi filmy 
action films *ækʃən films+ akční filmy 
cartoons *ka:tu:nz+ kreslené filmy 
comedies [komediz] komedie 
quizzes *kwizis+ kvízy, vědomostní soutěže 
news *nju:z+ zprávy 
weather *weðə+ počasí 
fairy tales *feəri teilz+ pohádky 
horrors *horəz+ horory 
 

■ talking about tv (povídání o televizi) 
∎ what´s your favourite programme? 

jaký je tvůj oblíbený pořad? 
odpověď » my favourite programme is… 

∎ what tv programmes do you like? 
jaké tv pořady máš rád-a? 

odpověď » (např.) I like action films. 
∎ do you like comedies? máš rád-a komedie? 

odpověď » yes, I do. nebo no, I don´t. 

∎ it´s boring! [its bo:ring] to je nudné! 
∎ it´s scary! *its skeəri+ to je strašidelné! 
∎ it´s great! [its greit] to je skvělé! 
∎ it´s fantastic! *its fænˈtæstik+ je to fantastické! 

∎ what channel is it on? na jakém kanále to dávají? 
odpověď » it´s on channel 2. na kanálu 2. 

∎ what time is it on? v kolik hodin to dávají? 
odpověď » it´s on at 5:50. dávají ho v 5:50h. 

 

■ phrases (fráze) 
I like it! *ai laik it+ to se mi líbí! 
I want it! [ai wont it] chci to! 
 

■ vocabulary (slovíčka) 
follow *foləu+ sledovat mission *miʃn+ mise 
close *kləuz+ zavřít  question *kwestʃən+ otázka 
hide [haid] schovat se building [bilding] budova 
sneeze *sni:z+ kýchat look at *luk ət+ dívat se na… 
 

■ numbers 21 - 100 (čísla od 21 do 100) 
 

■ time in minutes (čas v minutách) 
∎ časový údaj řekneme jako dvě čísla 
příklad » 9.49 ⇨ it´s nine forty-nine 
   3.17 ⇨ it´s three seventeen 
   8.06 ⇨ it´s eight o six 
poznámka » nula se čte jako písmenko „o“ (čili „ou“) 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 2 unit 9 
„my free time“ 

 

■ vocabulary (slovíčka) 
after *a:ftə+ po  free time *fri: taim+ volný čas 
too [tu:] taky  soon [su:n] brzy 
singer *singə+ zpěvák hide [haid] schovat se 
behind *biˈhaind+ za wait *weit+ čekat 
penfriend [penfrend+ přítel na dopisování 
fishing rod *fiʃing rod+ rybářský prut 
musical instrument *mju:zikəl instrumənt+ hudební nástroj 
 

■ hobbies & activities 1 (koníčky a aktivity 1) 
∎ read a book (comics) číst knížku (komiksy) 
∎ watch tv dívat se na televizi 
∎ listen to music poslouchat hudbu 
∎ stay in bed zůstat v posteli 
 
RIDE 
∎ ride a bike (a horse) jezdit na kole (na koni) 
 
PLAY 
∎ play computer games hrát počítačové hry 
∎ play football hrát fotbal 
∎ play (ice) hockey hrát (lední) hokej 
∎ play (table) tennis hrát (stolní) tenis 
∎ play volleyball (basketball) hrát volejbal (basketbal) 
∎ play the piano (guitar, violin, drums, trumpet…) hrát na piáno 
(kytaru, housle, bubny, trubku…) 
 
GO 
∎ go running chodit běhat 
∎ go shopping chodit nakupovat 
∎ go fishing chodit na ryby 
∎ go swimming chodit plavat 
∎ go skating chodit bruslit 
∎ go walking chodit na procházky 
 

■ hobbies & activities 2 (koníčky a aktivity 2) 
∎ what do you do in your free time? co děláš ve volném čase? 

odpověď » např. I go running. (chodím běhat.) 
 

∎ what do you do on ……..? co děláš v………..? 
příklad » what do you do on fridays? (co děláš v pátek?) 
odpověď » např. I read books. (čtu knížky.) 
 

∎ do you ….? 
příklad » do you go swimming? (chodíš plavat?) 
odpověď » Yes, I do. (ano, chodím.) 

      No, I don´t. (ne, nechodím) 

∎ do you like… ? máš rád-a… ? 

příklad » do you like music? (máš rád-a hudbu?) 
odpověď » Yes, I do. (ano, mám.) 

      No, I don´t. (ne, nemám) 
 

■ phrases (fráze) 
∎ it´s my favourite thing to do. tu věc dělám rád-a 

∎ I´ve got lots of hobbies. mám spoustu koníčků. 
∎ I know! já vím 
∎ I´m from… jsem z… » I´m from rakovník 
 

■ my notes (moje poznámky) 

 
 
 
 
 
 
 

chit chat 2 unit 10 
„amazing animals“ 

 

■ animals (zvířata) 
whale [weil] velryba penguin *pengwin+ tučňák 
lion *laiən+ lev  gorilla *gəˈrila+ gorila 
frog *frog+ žába  crocodile *krəukədail+ krokodýl 
hippo *hipəu+ hroch elephant *elifənt+ slon 
giraffe *dʒiˈra:f+ žirafa fruit bat *fruit bæt+ kaloň 
snowy owl *snəui aul+ sněžná sova 
polar bear *pəulə beə+ lední medvěd 
 

■ vocabulary (slovíčka) 
animals [enimlz+ zvířata amazing *əˈmeizing+ úžasný 
hot *hot+ horký  cold *cəuld+ studený 
place *pleis+ místo  meat [mi:t] maso 
leaves [li:vz] listy  plants [pla:nts] rostliny 
insects [insekts] hmyz live *liv+ žít 
eat *i:t+ jíst  drink *drink+ pít 
fly *flai+ létat  swim [swim] plavat 
sea *si:+ moře  river *rivə+ řeka 
forest [forist] les  grasslands *gra:slændz+ stepi 
boring *bo:ring+ nudný strong *strong+ silný 
 

∎ present simple (přítomný čas prostý) 

∎ popisovaný děj probíhá pravidelně, pořád nebo obvykle 
 

∎ oznamovací věta »       
podmět + přísudek (ve 3. osobě jednotného čísla – he, she, it – se k přísudku 
přidává s) 
⇨ I eat fruit. (já jím ovoce.) 
⇨ it eats fish and meat. (to – to zvíře – jí ryby a maso.) 
 

∎ zápor »        
vytvoří se pomocí DO NOT (zkráceně DON´T) či DOES NOT (zkráceně 
DOESN´T), které se vloží mezi podmět a přísudek 
⇨ I don´t eat fruit. it doesn´t eat fish and meat. 
 

∎ otázka »        
vytvoří se pomocí DO nebo DOES , podmětu a slovesa 
⇨ do you eat fruit? does it eat fish and meat? 
 

∎ odpověď »       
v krátkých odpovědích se používá osobní zájmeno + DO nebo DOES, případně 
DON´T nebo DOESN´T (už se neříká sloveso!) 
⇨ yes, I do / no, I don´t. 
⇨ yes, it does / no, it doesn´t. 
 

∎ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 2 unit 11 
„then and now“ 

 

■ vocabulary (slovíčka) 
then *ðen+ tehdy  now *nau+ teď 
they *ðei+ oni  first *fə:st+ první 
alive *əˈlaiv+ naživu  earth *ə:θ+ (planeta) země 
tall *to:l+ vysoký  small *smo:l+ malý 
metre *mi:tə+ metr  mammoth *mæməθ+ mamut 
front *front+ přední  back [bæk+ zadní 
hooves [hu:vz] kopyta toes *təuz+ prsty na nohou 
tusks [tasks] kly  skin *skin+ kůže 
thick *θik+ tlustý, silný tail [teil] ocas 
good *gud+ dobrý  bad *bæd+ špatný, zlý 
sharp *ʃa:p+ ostrý  teeth *ti:θ+ zuby 
claws *klo:z+ drápy  jaws *dʒo:z+ čelisti 
wings *wingz+ křídla year *jiə+ rok 
thousand *θauzənd+ tisíc  million *miliən+ milion 
meat eater *mi:t i:tə+ masožravec 
plant eater *pla:nt i:tə+ býložravec 
hair *heə+ chlupy, srst (u zvířete) 
ago *əˈgəu+ před 

⇨ two years ago (před dvěma roky) 
be afraid *bi: əˈfreid+ bát se 

⇨ I´m afraid. (bojím se.) 
⇨ she was afraid. (ona se bála.) 

 

■ phrases (fráze) 
■ don´t be stupid! nebuď hloupý! 
■ that was great! to bylo skvělé! 
■ hands up! ruce vzhůru! 
 

∎ be and have in past tense (být a mít v min. čase) 

∎ be (být) »        
● minulý čas se vytvoří pomocí tvarů WAS [woz] nebo WERE *wə:+ 
● tvar WAS platí pro jednotné číslo, WERE  pro číslo množné 

⇨ it was a meat eater. (byl to masožravec.) 
⇨ these dinosaurs were small. (tihle dinosauři byli malí.) 

 

∎ have  (mít) »        
● minulý čas se vytvoří pomocí tvaru HAD *hæd+ 
● tento tvar je stejný pro všechny osoby 

⇨ T. Rex had strong legs. (T. Rex měl silné nohy.) 
⇨ they had sharp teeth. (oni měli ostré zuby.) 

 

∎ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


