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Unit 10 

Slovní zásoba 

can – moci, umět, can´t  - nemoci, neumět, come and help us – pojďte nám pomoci, skateboard – 

sateboard, jezdit na skateboardu, ride a bike – jezdit na kole, swim – plavat, roller-skate – bruslit na 

kolečkových bruslích, but – ale, scooter – koloběžka, sing – zpívat, whistle – hvízdat, play the piano – 

hrát na klavír, play tennis – hrát tenis, fly – létat, jump – skákat, walk – procházet se, jít pěšky, how 

far – jak daleko, throw – hodit, frisbee – frisbee, rabbit –králík, kangaroo – klokan, monkey – opice, 

bird – pták, afternoon – odpoledne, climb –lézt, šplhat, run –běhat, utíkat 

Gramatika 

Sloveso can (umět, moci) i can´t (zápor) má ve všech osobách stejný tvar (protože je slovesem 

modálním jako „to be“). 

Otázka se tvoří pouze předsunutím can před podmět. 
Např. Can you swim?  Yes , I can.   No, I can´t. 
            Can she swim?    Yes, she can.   No, she can´t. 
 
Like má význam také „jako“. Např. I can swim like a fish. – Umím plavat jako ryba. 
 
Požadavky 

Užití can, can´t ve všech otázkách ve větách oznamovacích i tázacích. 

Nové fráze – viz Talk time 

Talk time 

What  time is it? – Kolik je hodin? 
It ´s nine o´clock. – Je 9h. 
Hurry up! – Spěchej! 
Please don´t shout! – Prosím, nekřičte. 
 
! clock = nástěnné hodiny, odtud pochází zkratka o´clock (=on the clock – na hodinách) 
 
Story time 

Nepovinná slovíčka: Oh, dear! - Propánajána, after them – za nimi, no way – ani nápad (fráze), sea – 

moře, stay – zůstat, excellent – výborně, dark – tma, tmavý, hear – slyšet 

 

Přehled významových sloves 2.část (1.část – viz úvod) 

clean – čistit, uklízet 
climb – lézt, šplhat 
cut – sekat, stříhat 
do homework – dělat si úkoly 
drink - pít 
eat - jíst 
fly - létat 
go shopping – chodit nakupovat 
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go swimming – jít si zaplavat 
have for breakfast – snídat 
have for lunch -obědvat 
jump – skákat 
ride - jezdit 
rollerskate – bruslit na kolečkových bruslích 
run -běhat 
skateboard – jezdit na skateboardu 
shout – křičet 
sing – zpívat 
stand - stát 
swim – plavat 
take photos - fotit 
throw – házet 
walk – procházet se, chodit pěšky 
wash – mýt 
 wear – nosit na sobě 
whistle - hvízdat 


