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Jazyk Angličtina 

Očekávaný výstup Dokáže správně reagovat na vzniklou situaci 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- žádné - 

Klíčová slova  Fráze 

Druh učebního 

materiálu 
Pracovní listy 

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 7.-9. ročníku 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková 

skupina 
12/15 let 

Celková velikost 66,8 kB 



REQUESTS 

May I ask you                     Smím se Vás 

  a question?                zeptat? 

Can you help me    Můžete mi pomoci, 

  please?      prosím? 

Would you repeat it  Můžete to zopakovat, 

  please?      prosím? 

Can you tell me   Můžete mi říct, kolik 

  the time?      je hodin? 

Can you tell me   Můžete mi říct, jak se 

  the way to..       dostanu do.. 

Can you explain it   Můžete mi to  

  to me?       vysvětlit? 

Can you show it   Můžete mi to ukázat 

  on the map?     na mapě?  



ASKING 

How much is it?   Kolik to stojí? 

How much does it   Kolik to stojí? 

  cost? 

How much are they?  Kolik stojí? 

How much do they  Kolik stojí? 

  cost? 

Can I try it on?   Mohu si to vyzkoušet? 

Can I try them on?  Mohu si je vyzkoušet? 

 

How can I get to...  Jak se dostanu do... 

Is it a long way?   Je to daleko? 

Can I get there by   Dostanu se tam  

  bus?      autobusem? 

Can you wait a minute? Můžete chvilku                                 

         počkat? 



APOLOGIES 

 

Sorry. Excuse me.   Pardon. Promiňte. 

I´m sorry.     Je mi líto. 

I´m very sorry.    Je mi velice líto. 

I´m sorry I´m late.   Promiňte, že jdu  

                                      pozdě. 

I apologize.    Omlouvám se. 

It was my fault.   To byla moje chyba. 

I was wrong.    Mýlil jsem se. 

I forgot about it.   Zapomněl jsem na to. 

Sorry I don´t     Promiňte, ale  

  understand.    nerozumím. 

What´s the matter?  Co se děje? 

 



Try to translate: 

 

1. Můžete mi pomoci, prosím? 

2. Můžeš mi říct, kolik je hodin? 

3. Můžete mi to vysvětlit? 

4. Můžete mi to ukázat na mapě? 

5. Kolik to stojí? 

6. Mohu si je vyzkoušet? 

7. Je to daleko? 

8. Dostanu se tam autobusem? 

9. Je mi velice líto. 

10. Promiňte, že jdu pozdě. 

11. To byla moje chyba. 

12. Mýlil jsem se. 

 

 Is it difficult? 



 

Check your work: 

 

1. Can you help me, please? 

2. Can you tell me the time? 

3. Can you explain it to me? 

4. Can you show it on the map? 

5. How much is it?      How much does it  cost? 

6. Can I try them on? 

7. Is it a long way? 

8. Can I get there by bus? 

9. I´m very sorry.  

10. I´m sorry I´m late. 

11. It was my fault. 

12. I was wrong.  

You are great! 


