
chit chat 1 introduction unit 
„hello, superstar!“ + „hello bugs!“ 

 

■ greetings (pozdravy) 
hello! *heləu+ ahoj!  goodbye! [gudbai] nashledanou! 
 
 

■ colours (barvy) 
white *wait+ bílá  yellow *jeləu+ žlutá 
pink *pink+ růžová  orange *orindž+ oranžová 
red *red+ červená  blue *blu:+ modrá 
purple *pə:pl+ fialová green *gri:n+ zelená 
brown *braun+ hnědá grey [grei] šedá 
black *blek+ černá 
 
 

■ numbers 1 - 12 (čísla 1 - 12) 
one [wan] 1  two [tu:] 2 
three *θri:+ 3    four [fo:] 4 
five [faiv] 5  six [siks] 6 
seven [sevn] 7  eight [eit] 8 
nine [nain] 9  ten [ten] 10 
eleven [ilevn] 11      twelve [twelv] 12 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
yes [jes] ano  no *nəu+ ne 
colour *kalə+ barva  number *nambə+ číslo 
game [geim] hra  bugs [bagz] brouci 
my [mai] moje  your *joə+ tvoje 
name *neim+ jméno  
 
 

■ phrases (fráze) 
■ what´s your name? *wots joə neim+ jak se jmenuješ? 
 
■ my name´s… *mai neimz+ jmenuji se… 
 

■ I´m… *aim+ já jsem… 
 
■ well done! *wel dan+ velmi dobře! 
 
 

■ pronunciation notes (poznámky k výslovnosti) 
■  výslovnost anglického slovíčka je vždy uvedena v hranaté závorce 
⇨ např. slovíčko „jméno“ se píše „name“ a čte „neim“ 
 
■ v hranaté závorce najdeme různé znaky, kterými angličtina 
vysvětluje zvláštní zvuky, které čeština – nebo jiné jazyky - nemají. 

 
■ v úvodní lekci jsme se seznámili se třemi znaky » 
 

*ə+ ⇨ čte se jako tupé „e“ 
*θ+ ⇨ čte se jako šišlavé „s“ (šlapeme si na jazyk) 
[:]  ⇨ pokud je za některým písmenem dvojtečka, prodlužuje 
předchozí písmeno stejně jako česká čárka. 
 

např. slovíčko „green“ se proto vyslovuje jako „grín“ a v hranaté 
závorce přepisuje jako *gri:n+, slovíčko „modrá“ se pak čte jako 
„blů“, ale přepisuje jako *blu:+ 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 1 unit 1 
„the classroom bugs“ 

 

■ classroom things (věci ze třídy) 
book *buk+ knížka  bag *bæg+ taška 
pen [pen] pero  pencil *pensl+ tužka 
ruler *ru:lə+ pravítko rubber *rabə+ guma 
pencil case *penslkeis+ penál 
 
 

■ adjective + noun (přídavné s podstatným jménem) 
▶ stejně jako v češtině, i v angličtině lze spojovat podstatná jména 

s přídavnými ⇨ např. „pen“ (pero) můžeme spojit s barvou „green“ 
(zelená) a vznikne „green pen“ (zelené pero) 
 

▶ příklady » blue book (modrá knížka), brown colour (hnědá barva), 

white rubber (bílá guma)… 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
girl *gə:l+ dívka  boy [boi] kluk 
please *pli:z+ prosím thank you *θænkju:+ děkuji 
friend *frend+ přítel monster *monstə+ příšera 
comic [komik] komiks classroom *kla:sru:m+ třída 
cave *keiv+ jeskyně  woof! [wuf] haf! 
 
 

■ instructions (pokyny) 
look! *luk+ podívej! 
listen! [lisn] poslouchej! 
stop! *stop+ přestaň! 
do it! *du: it+ udělej to! 
stand up! *stændap+ postav se! 
sit down! [sit daun] sedni si! 
point to a… *point tu ə+ ukaž na… 

⇨ point to a book (ukaž na knížku) 
 
 

■ phrases (fráze) 
■ what´s this? *wots ðis+ co je to? 
 
■ this is… *ðisiz+ tohle je… 

⇨ this is tom (tohle je tomáš) 
 

■ here you are! *hiə ju a:+ tady to máš! 
 

■ are you ready? *a: ju: redi+ jste připraveni? 
 
■ let´s go! *lets gəu+ jdeme na to! 
 
■ come on! *kəmon+ honem! 
 
 

■ pronunciation notes (poznámky k výslovnosti) 
■  v úvodní lekci jsme se seznámili se třemi znaky » 
 

*ə+ ⇨ čte se jako tupé „e“ 
*θ+ ⇨ čte se jako šišlavé „s“ (šlapeme si na jazyk) 
[:]  ⇨ dvojtečka prodlužuje předchozí písmeno jako česká čárka 
 

■  tato lekce přinesla dva nové znaky » 
 

*ð+ ⇨ čte se jako šišlavé „d“ (šlapeme si na jazyk) 
*æ+ ⇨ zvuk mezi „a“ a „e“. vyslovíme ho tak, že pusu otevřeme na 
„a“, ale zkusíme vyslovit „e“ 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 1 unit 2 
„the tv show“ 

 

■ the alphabet (abeceda) 
a [ei]  h *ejč+  o *əu+  v [vi:] 
b [bi:]  i [ai]  p [pi:]                 w [dabl ju:] 
c [si:]  j *džei+  q [kju:]  x [eks] 
d [di:]  k [kei]  r [a:r]  y [wai] 
e [i:]  l [el]  s [es]  z [zet] 
f [ef]  m [em]  t [ti:] 
g *dži:+  n [en]  u [ju:] 
 
 

■ things in a room (věci v místnosti) 
door *do:+ dveře  window *windəu+ okno 
clock [klok] hodiny  chair *čeə+ židle 
table *teibl+ stůl  desk *desk+ psací stůl 
board *bo:d+ tabule, nástěnka 
 
 

■ numbers 13 - 20 (čísla 13 - 20) 
thirteen *Ɵə:ti:n+ 13 seventeen [sevnti:n] 17 
fourteen [fo:ti:n] 14 eighteen [eiti:n] 18 
fifteen [fifti:n] 15  nineteen [nainti:n] 19 
sixteen [siksti:n] 16 twenty [twenti] 20 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
how [hau] jak  old *əuld+ starý 
are [a:r] jsi  you [ju:] ty 
today [tudei] dnes  teenager *ti:neidžə+ puberťák 
help [help] pomoc!  show *šəu+ šou 
favourite *feivrit+ oblíbený 
 
 

■ phrases (fráze) 
■ how old are you? (kolik je ti let?) 
 
■ I´m… (je mi…) 

⇨ I´m nine (je mi devět) 
 
■ what´s your favourite colour? (jaká je tvoje oblíbená barva?) 
 
■ my favourite colour is… (moje oblíbená barva je…) 

⇨ my favourite colour is blue. (moje oblíbená barva je 
modrá) 

 
■ what colour´s the…? (jakou barvu má…?) 

⇨ what colour´s the book? (jakou barvu má knížka?) 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 1 unit 3 
„super pets“ 

 

■ animals (zvířata) 
dog [dog] pes  cat *kæt+ kočka  
mouse *maus+ myš  spider *spaidə+ pavouk 
fish *fiš+ ryba  rabbit *ræbit+ králík 
bird *bə:d+ pták  pig [pig] prase 
chicken *čikn+ kuře  duck [dak] kachna 
turtle *tə:tl+ želva  hamster *hæmstə+ křeček 
guinea pig *ginipig+ morče 
frog *frog+ žába   snake [sneik] had 
bee *bi:+ včela  wasp [wosp] vosa 
ant *ænt+ mravenec butterfly *batəflai+ motýl 
horse *ho:s+ kůň  cow *kau+ kráva 
sheep *ši:p+ ovce  wolf [wolf] vlk 
fox *fox+ liška  bear *beə+ medvěd  
deer *diə+ jelen  penguin *pengwin+ tučňák 
tiger *taigə+ tygr  lion *laiən+ lev 
monkey [manki] opice camel [keiml] velbloud 
elephant *elifənt+ slon  parrot *pærət+ papoušek 
zebra [zi:bra] zebra  kangaroo *kængəru:+ klokan 
giraffe *džira:f+ žirafa crocodile *krəukədail+ krokodýl 
shark *ša:k+ žralok  whale [weil] velryba 
dolphin *dolfin+ delfín octopus *oktəpəs+ chobotnice 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
very [veri] velmi  computer *kompju:tə+ počítač 
fat *fæt+ tlustý  pet *pet+ domácí mazlíček, zvíře 
song *song+ písnička dinosaur *dainəso:+ dinosaur 
big *big+ velký  little *litl+ malý 
 
 

■ more adjectives + noun (víc příd. jmen s podst. jménem) 
 

■ examples (příklady)  
● a little white cat (malá bílá kočka) 
● a big black dog (velký černý pes) 
● an old blue book (stará modrá knížka) 
● a new green board (nová zelená tabule) 
● a fat grey spider (tlustý šedý pavouk) 
 
 

■ phrases (fráze) 
■ it´s ok! *its əu kei+ to je v pořádku! 
 
■ it´s a… *its ə+ to je… 

⇨ it´s a dog (to je pes) 
* it´s je zkrácená forma it is [itiz] 
 

■ is it a… ? *izit ə+ je to… ? 
⇨ is it a book? (je to knížka?) 
 

■ yes, it is [jes itiz] ano, je. 
 
■ no, it isn´t *nəu it iznt+ ne, není. 

* it isn´t je zkrácená forma it is not [itiz not] 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 1 unit 4 
„pirates“ 

 

■ feelings (pocity) 
happy *hæpi+ šťastný sad *sæd+ smutný  

hungry *hangri+ hladový thirsty [θə:sti+ žíznivý 

angry *ængri+ naštvaný tired *taiəd+ unavený, ospalý 
scared *skeəd+ vystrašený 
 
 

■ expressing feelings (vyjadřujeme pocity) 
 

■ examples (příklady) 
I´m fine [aim fain] je mi fajn 
I am sad *ajem sæd+ já jsem smutný / smutná 
he´s hungry *hi:z hangri+ on je hladový 
she´s tired *ši:z taiəd+ ona je unavená 
 
■ note (poznámka) 
he´s je zkrácená forma he is [hi: iz] on je 
she´s je zkrácená forma she is *ši: iz+ ona je 
 
■ questions (otázky) 
■ how are you? *hau a: ju:+ jak se máš? 
■ are you… ? ⇨ are you happy? *a: ju: hæpi+ jsi šťastný? 
 
 

■ greetings (pozdravy) 
good morning *gud mo:ning+ dobré ráno 
good afternoon *gud a:ftənu:n+ dobré odpoledne 
good evening *gud i:vning+ dobrý večer 
good night [gud nait] dobrou noc 
goodbye [gudbai] nashledanou 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
hot *hot+ horký  warm *wo:m+ teplý 
dark *da:k+ tmavý  good *gud+ dobrý 
day [dei] den  sky [skai] nebe, obloha 
the sun *ð san+ slunce the moon *ð mu:n+ měsíc 
 
 

■ phrases (fráze) 
■ try this! *trai ðis+ vyzkoušej tohle! 
 
■ what´s the matter? *wots ð mætə+ co se děje? 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 1 unit 5 
„funny faces“ 

 

■ parts of the face (části obličeje) 
hair *heə+ vlasy  face *feis+ tvář, obličej 
eye [ai] oko  ear *iə+ ucho 
nose *nəuz+ nos  mouth *mauθ+  pusa, ústa 
neck [nek] krk 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
long *long+ dlouhý  short *šo:t+ krátký 
blond *blond+ blonďatý glasses *gla:siz+ brýle 
boyfriend *boifrend+ kluk, se kterým holka chodí 
girlfriend *gə:lfrend+ holka, se kterou chodí kluk  
 
 

■ the verb „have got“ (sloveso „mít“) 
 

■ já mám 
plná forma » I have got *ai hæv got+ 
zkrácená forma » I´ve got [aiv got] 

⇨ I´ve got long brown hair. mám dlouhé hnědé vlasy. 
⇨ I have got a little dog. mám malého psa. 
 

■ on má 
plná forma » he has got *hi: hæz got+ 
zkrácená forma » he´s got [hi:z got] 

⇨ he´s got big ears. on má velké uši. 
⇨ he has got a little nose. on má malý nos. 
 

■ ona má 
plná forma » she has got *ši: hæz got+ 
zkrácená forma » she´s got *ši:z got+ 

⇨ she´s got big blue eyes. ona má velké modré oči. 
⇨ she has got glasses. ona má brýle. 

 
 

■ phrases (fráze) 
■ that´s not all! *ðæts not o:l+ to není všechno! 
 
■ wait (a minute)! *weit ə minit+ počkej (chvilku)! 
 
■ wait here! *weit hiə+ počkej tady! 
 
■ very funny! *veri fany+ moc vtipné! 
 
■ I´m sorry! *aim sori+ omlouvám se, je mi to líto 
 
■ come on! [k'mon] honem! 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 1 unit 6 
„family photos“ 

 

■ family members (členové rodiny) 
mum [mam] maminka dad *dæd+ táta 
brother *braðə+ bratr sister *sistə+ sestra 
grandad *grændæd+ děda grandma *grændma+ babička 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
family *fæmili+ rodina a lot *ə lot+ hodně 
later *leitə+ později  boss *bos+ šéf 
there *ðeə+ tam  quick! [kwik] rychle! 
ladies and gentlemen *leidi:s ənd džentlmen+ dámy a pánové 
 
 

■ phrases (fráze) 
■ I´ve got an idea! *aiv got ən aidiə+ mám nápad! 
 
■ who´s this? *hu:z ðis+ kdo je to? 
 
■ it´s me! *its mi:+ to jsem já! 
 
■ it´s my sister! *its mai sistə+ to je moje sestra! 
 
■ how many brothers have you got? 

*hau meni braðəz hæv ju: got+ kolik máš bratrů? 
 
 

■ talking about families (povídání o rodinách) 
 

■ já mám… 
plná forma » I have got *ai hæv got+ 
zkrácená forma » I´ve got [aiv got] 
 

⇨ I´ve got two brothers. já mám dva bratry. 
⇨ I have got one little sister. já mám malou sestru. 
 

 

■ já nemám… 
zkrácená forma » I haven´t got *ai hævnt got+ 
 

⇨ I haven´t got a sister. já nemám sestru. 
 

 

■ on má 
plná forma » he has got *hi: hæz got+ 
zkrácená forma » he´s got [hi:z got] 
 

⇨ he´s got two sisters. on má dvě sestry. 
⇨ he has got a little brother. on má malého bratra. 
 

 

■ ona má 
plná forma » she has got *ši: hæz got+ 
zkrácená forma » she´s got *ši:z got+ 
 

⇨ she´s got a brother. ona má bratra. 
⇨ she has got three sisters. ona má tři sestry. 

 
 

■ my notes (moje poznámky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 1 unit 7 
„the body rap“ 

 

■ body parts (části těla) 
head *hæd+ hlava  shoulder *šəuldə+ rameno 
arm *a:m+ paže  hand *hænd+ ruka 
leg [leg] noha  foot [fut] chodidlo 
body *bodi+ tělo   
 

■ instructions (pokyny) 
clap your hands *klæp jo: hændz+ zatleskej (rukama) 
wave your arms *weiv jo: a:mz+ zamávej (pažemi) 
kick your legs [kik jo: legz] kopni (nohama) 
stamp your feet *stæmp jo: fi:t+ zadupej (chodidly) 
shake your head *šeik jo: hæd+ zatřes hlavou 
shake all over *šeik o:l əuvə+ zatřes se celý / celá 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
voice [vois] hlas  beautiful *bju:tifl+ krásný  
put *put+ dát, položit cage *keidž+ klec 
this way! *ðis wei+ tudy! boss *bos+ šéf 
 

■ phrases (fráze) 
■ you´ve got… *ju:v got+ ty máš… 

⇨ you´ve got two eyes. ty máš dvě oči. 
 

■ has it got… ? *hæzit got+ má to… ? 
⇨ has it got two legs? má to dvě nohy? 
 

■ yes, it has. *jes it hæz+ ano, má. 
 
■ no, it hasn´t. *nəu it hæznt+ ne, nemá. 
 

■ my notes (moje poznámky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 1 unit 8 
 „superstar clothes“ 

 

■ clothes (oblečení) 
hat *hæt+ klobouk, čepice 
coat *kəut+ kabát  jacket *džekit+ bunda 
shirt *šə:t+ košile  t-shirt *ti: šə:t+ tričko 
skirt *skə:t+ sukně  jumper *džampə+ mikina, svetr 
jeans *dži:ns+ džíny  trousers *trauzəs+ kalhoty 
socks *soks+ ponožky shoes *šu:z+ boty 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
crazy *kreizi+ bláznivý clothes *kləudz+ oblečení 
shop *šop+ obchod  or [o:] nebo 
spots *spots+ puntíky dots *dots+ tečky 
whose *hu:z+ čí  now *nau+ teď 
clown [klaun] klaun pirate *pairət+ pirát 
cowboy [kauboi] kovboj police officer *pəli:s ofisə+ policista 

mask *mæsk+ maska find *faind+ najít 
 
 

■ ´s genitive (přivlastňování) 
 

pravidlo » 
» za podstatné jméno přidáme ´s 

⇨ tom´s book (tomova knížka) 
⇨ dad´s car (tátovo auto) 

 
 

■ phrases (fráze) 
■ have you got …….. ? *hæv ju: got+ máš ……… ? 

⇨ have you got a brother? máš bráchu? 
 

■ yes, I have. *jes ai hæv+ ano, mám. 
 
■ no, I haven´t. *nəu ai hævnt+ ne, nemám. 
 
■ whose …….. is this? *hu:z …… iz ðis+ čí …….… to je? 

⇨ whose bag is this? čí je to taška? 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 1 unit 9 
„bug café“ 

 

■ food (jídlo) 
fish *fiš+ ryba  chicken *čikən+ kuře 
pizza [pi:ca] pizza  sausages *sosidžiz+ párky 
chips *čips+ hranolky potatoes *pəteitəuz+ brambory 
fruit [fruit] ovoce  vegetables *vedžitəblz+ zelenina 
salad *sæləd+ salát  bananas *bə´na:nəz+ banány 
apples *æplz+ jablka oranges *orindžiz+ pomeranče 
yoghurt *jogət+ jogurt ice cream [aiskri:m] zmrzlina 
cereal *siəriəl+ cereálie chocolate *čoklit+ čokoláda 
eggs [egz] vejce  burgers *bə:gəz+ hamburgery 
pie *pai+ koláč, buchta 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
run! *ran+ utíkej!  key *ki:+ klíč 
why? *wai+ proč?  here *hiə+ tady 
food *fu:d+ jídlo  café *kæfei+ kavárna  
breakfast *brækfəst+ snídaně 
lunch *lanč+ oběd 
dinner *dinə+ večeře 

⇨ for breakfast (k snídani) 
⇨ for lunch (k obědu) 
⇨ for dinner (k večeři) 

 
 

■ phrases (fráze) 
■ what do you like? *wot du: ju: laik+ co máš rád(a)? 
 
■ I like… *ai laik+ já mám rád(a)… 

⇨ I like fish and chips. já mám rád(a) rybu s hranolky. 
 
■ I don´t like… já nemám rád(a)… 

⇨ I don´t like eggs for dinner. nemám rád(a) k večeři 
vejce. 

 
■ do you like … ? *du: ju: laik+ máš rád(a) … ? 

⇨ do you like chocolate? máš rád(a) čokoládu? 
 
■ yes, I do. *jes ai du:+ ano, mám. 
 
■ no, I don´t. *nəu ai dəunt+ ne, nemám. 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chit chat 1 unit 10 
„animal safari“ 

 

■ exotic animals (exotická zvířata) 
hippo *hipəu+ hroch giraffe *džira:f+ žirafa 
monkey [manki] opice crocodile *krəukədail+ krokodýl 
elephant *elifənt+ slon  parrot *pærət+ papoušek 
eagle [i:gl] orel  ostrich *ostrič+ pštros 
snake [sneik] had  penguin *pengwin+ tučňák 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
shhhh! *šə:+ pššššt!  horn *ho:n+ klakson, houkačka 
zoo [zu:] zoo  there *ðeə+ tam, támhle 
meat [mi:t] maso  nuts *nats+ oříšky 
grass *gra:s+ tráva  leaves [li:vz] listy 
wings *wingz+ křídla 
 
 

■ phrases (fráze) 
■ I know! *ai nəu+ já vím! 
 
■ look at this! *luk æt ðis+ podívej se na tohle! 
 
■ I´m not *aim not+ já nejsem 

⇨ I´m not hungry. já nejsem hladový / hladová. 
⇨ I´m not scared. já se nebojím! 

 
 

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

■ there´s a… *ðeəz ə+ tam je… (1 věc) 
⇨ there´s a book. támhle je knížka. 

 
■ there are… *ðeə a:+ tam (támhle) jsou… (víc věcí) 

⇨ there are four books. támhle jsou čtyři knížky. 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chit chat 1 unit 11 
„my favourite things“ 

 

■ my favourite things (mé oblíbené věci) 
tv [ti:vi:] televize  telephone *telifəun+ telefon 
toy *toi+ hračka  music [mju:zik] hudba 
ball *bo:l+ míč  aeroplane *eərəuplein+ letadlo 
radio *reidiəu+ rádio umbrella *ambrela+ deštník 
poster *pəustə+ plakát  doll [dol] panenka 
guitar [gita:] kytara  keyboard *ki: bo:d+ klávesy 
cds *si:di:s+ cédéčka dvds *di:vi:di:s+ dévédéčka 
cd player *si:di: pleiə+ cd přehrávač 
dvd player *di:vi:di: pleiə+ dvd přehrávač 
videos *vidiəuz+ video kazety 
video recorder *vidiəu ri´ko:də+ video přehrávač 
computer *kompju:tə+ počítač 
computer games *kompju:tə geimz+ počítačové hry 
 
 

■ other vocabulary (další slovíčka) 
thing *Ɵing+ věc  room *ru:m+ místnost, pokoj 
box [boks] krabice  tent [tent] stan 
bed [bed] postel        dangerous *deindžərəs+ nebezpečný 
 
 

■ prepositions of place (místní předložky) 
■ IN (V) » 
in the box *in ð boks+ v krabici 
in my room [in mai ru:m] v mém pokoji 
 
■ ON (NA) » 
on the table *on ð teibl+ na stole 
on the bed *on ð bed+ na posteli 
 
 

■ phrases (fráze) 
■ how many [hau meni] kolik 
 
■ what?! *wot+ co?! cože?! 

 
■ excuse me *iks´kju:z mi:+ s dovolením, promiňte 
 
■ it´s true! [its tru:] to je pravda! 
 
 

■ is there…? / are there…? (je tam…? / jsou tam..?) 
■ vazbu IS THERE… ? a ARE THERE… ? užíváme, když se chceme 
zeptat, jestli někde něco je 
 
» otázka na 1 věc 
■ is there a… ? *iz ðeə ə…+ je tam… ? 

⇨ is there a book on the table? je na stole knížka? 
 
» otázka na víc věcí 
■ are there… ? *a: ðeə…+ jsou tam (támhle)… ? (víc věcí) 

⇨ are there books in the box? jsou knížky v krabici? 
 
» otázka na počet věcí 
■ how many… are there? *hau meni… a: ðeə+ kolik… tam je? 

⇨ how many toys are there? kolik hraček tam je? 
 
 

■ my notes (moje poznámky) 


