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Unit 2 

Slovní zásoba 

this – tento, tato, toto,  my /mai/ - moje,   your /jó/ - tvoje,  house /haus/ - dům, hamster – křeček, 

parrot – papoušek, brother – bratr, pen – pero,  pencil /pensl/ - tužka, pencil case /pensl keis/ - 

penál, ruler – pravítko, rubber – guma, bag – batoh, taška, snake /sneik/ - had, partner – kamarád, 

spolužák, pet – domácí mazlíček, he /hí/– on,his  -jeho, she /ší/ - ona, her –její 

Gramatika 

This je ukazovací zájmeno, které má stejné či podobné užití, význam a postavení ve větě jako slovíčko 

it (ono, to). This pouze zdůrazňuje, že ukazujeme na předměty, které máme před sebou. Platí pro 

jednotné číslo předmětů. 

Procvičujeme this pomocí opakování krátkých otázek a odpovědí – viz gramatika Starter Unit 10. This 

zde nahrazuje dřívější it. 

Nová osobní zájmena: you – ty, he – on, she – ona. 
(Pozn.: V angličtině nikdy není nevyjádřený podmět, proto není-li podmětem podstatné jméno, 
nechceme-li ho třeba opakovat, musíme místo něj použít osobní zájmeno, a to he pro osoby 
mužského pohlaví, she pro osoby ženského pohlaví a it pro všechna zvířata, věci, děje, vlastnosti 
apod.  V množném čísle obdobně fungují zájmena my a oni, vy je stejné jako ty) 
Přivlastňovací zájmena: my – moje 
   your – tvoje 
   his – jeho 
   her – její 
 
Přivlastňovací pád: Tento gramatický jev je českým ekvivalentem přivlastňovacích přídavných jmen, 
např. bratrův, maminčin, Petrovo, Pavlin. 
V angličtině se tvoří přidáním apostrofu + s za příslušné slovo. 
Např.:   my brother´s bike = kolo mého bratra (bratrovo kolo) 
 Mum´s dog = maminčin pes 
 Peter´s pet = Petrův domácí mazlíček 
 Paula´s partner = Pavlin kamarád 
Také viz písnička 11/6 

- My partner´s name is Ken = Jméno mého kamaráda je Ken (můj kamarád se jmenuje Ken) 
- His cat´s name is Pat = Jméno jeho kočky je Pat (jeho kočka se jmenuje Pat) 
- Her snake´s name is Jake = Jméno jejího hada je Jake (její had se jmenuje Jake) 

 

Požadavky 

Užití this v krátkých oznamovacích větách typu: Toto je pes., dále v jednoduchých otázkách a 

odpovědích typu: Je tohle tvoje pero? Ano, je.  Ne, to není. 

Správné používání přivlastňovacích zájmen my, your, his, her. 

Užití přivlastňovacího pádu – viz gramatika. Písnička 11/6. 
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Talk time 

Opakování frází How are you? + nově odpověď Very well, thank you. (Velmi dobře, děkuji). 

Nové fráze: Na požadavek nějaké věci např.: A ruler, please. se odpovídá větou: Here you are. = Tady 

to máš. V praxi se tato fráze hojně využívá při nakupování či v restauracích, ale též při běžném 

provozu v domácnosti. 

Story time 

Nepovinná slovíčka: rustbucket – kocábka, boat – loď, člun, come on – pojď, pospěš si, let´s go inside 

– pojďme dovnitř, what´s that noise? – co je to za hluk?, he´s asleep – on usnul (spí), be quiet – buď 

zticha. 

Procvičování 

Přelož: Tohle je můj dům. Je tohle tvůj papoušek? Ano, je. Je tohle tvoje kolo? Ne, není. Moje kolo je 

zelené. Můj bratr je smutný. Tvůj tatínek je vysoký. Jeho penál je malý. Její tužka je modrá. On se 

jmenuje Ken (jeho jméno je Ken). Ona se jmenuje Megan. Sallyin bratr je Craig. Její papoušek se 

jmenuje Joey. Prosím banán. – Tady to máš. Jak se máš? Děkuji, velmi dobře. 


