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Dvacet anglických slovních map pro začátečníky - 2.část 
Dvacet základních konverzačních témat s procvičením v užitečných frázích. 

 

Toto je papírová forma eBooku, který především existuje v podobě umožňující studium na elektronických zařízeních – tabletech, chytrých 
telefonech a podobně. K objednání je na www.anglickylip.cz! 

 
 

“Baví mě inspirovat lidi k využití neotřelých metod studia angličtiny, protože jsem si je vyzkoušel na sobě a na 
svých studentech, a vím, že fungují!” 

 

 

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno a je 
porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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Dvacet anglických slovních map pro začátečníky  
 

Vítám vás na stránkách eBooku,který vám nabízí ve dvou částech celkem dvacet anglických slovních map. 

Zobrazené mapy jsou materiály, které se mi osvědčily při individuální výuce v mých kurzech. 

 

Slovní mapy jsou účinnou metodou studia slovíček ze dvou důvodů: 

 

• slovní zásoba se týká jednoho tématu a jednotlivá slova spolu logicky souvisí. V praxi jsem si ověřil, že je   

           tento způsob daleko účinnější, než studium slov bez vzájemné souvislosti, 

• využívají skutečnosti, že většina z nás má dobrou fotografickou paměť, která je významným pomocníkem při  

           paměťovém učení. 

 

 

Všimněte si čísel v závorkách u některých výrazů ve slovních mapách! Číslo vás odkáže na poznámku, ve které je 
vysvětlena zvláštnost daného výrazu. 
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U každého tématu máte možnost si slovní zásobu procvičit v jednoduchých a praktických větách. 

 

 

Jak studovat?  

Využijte svou fotografickou paměť a učte se slovíčka v daných mapách na základě jejich umístění a logického 
propojení! 

Učte se zároveň slovní zásobu v celých větách, které vám nabízí každá textová část. 

Prověřte nabytou znalost v závěrečném testu. Pokud jste moc neuspěli, tak se vraťte na začátek a buďte trpěliví! 

Znalosti se ukládají do trvalé paměti až po vytrvalém cvičení!  

                                                                 

naučte se výrazy označující školní předměty                                                                         naučte se výrazy označující typy škol 
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Obsah 1. části:                                                         Obsah 2. části: 

 

  1.  Weather                 Počasí                                str. 06                 11.  Hotel                             Hotel                       str. 06 

  2.  Family                   Rodina                             str. 11             12.  Restaurant  Restaurace             str. 10 

  3.  Education            Vzdělání                          str. 15            13.  Shopping  Nakupování            str. 13 

  4.  Leisure time             Volný čas                           str. 20             14.  Media  Média                    str. 16 

  5.  Daily routine           Denní běh                         str. 25             15.  Sports  Sporty                      str. 20 

  6.  People                   Lidé                                    str. 29             16.  Music  Hudba                   str. 23 

  7.  City and transport  Město a doprava         str. 33             17.  Books  Knihy                      str. 27 

  8.  Asking the way         Ptáme se na cestu        str. 37            18.  Films  Filmy                      str. 31 

  9.  Travelling                   Cestování                       str. 39            19.  Cooking  Vaření                   str. 35 

10.  Going sightseeing    Prohlídka památek      str. 42        20.  Health  Zdraví                    str. 39 

    Progress test                                                  str. 44                          Progress test                                  str.  43
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Poznámky k tématu                                                Hotel - Hotel 

 

(1) výslovnost slova hotel 

Studenti často komolí výslovnost slova hotel na [houtl]. Vyslovuje se [houtel] ! 

 

(2) sloveso stay 

Sloveso stay znamená jednak zůstat ale také pobývat někde přechodně, bydlet u někoho dočasně. Trvalý pobyt 
vyjadřujeme slovesem live! V případě výrazu pobývat/bydlet v hotelu můžeme použít jak předložku at tak předložku 
in. 

 

(3) kategorie výrazu hotel room 

Podle typu hotelového pokoje rozlišujeme a single room, a double room, a také a twin room. Setkáme se velmi 
často i s výrazy a single bedded room, a double bedded room, a twin bedded room. Pozor na výslovnost výrazu         
a suite – apartmá. Vyslovuje se [swi:t] 
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(4) výslovnost slova hostel 

Také slovo hostel vás může potrápit. Správná výslovnost je [hostl]. 

 

(5) výraz vacancy 

Výraz vacancy znamená volný pokoj. Uvidíte-li nápis No vacancies, znamená to, že mají plno. Vacancy je ale také 
volné pracovní místo. Je tedy možné, že se s tímto výrazem setkáte v inzerátech na pracovní místa. 

 

Procvičte si téma           Hotel            v jednoduchých a praktických větách. 

 

 

 I always stay in an economy hotel.     Vždycky bydlím v hotelu za dobrou cenu. 

 Excuse me, is there a cheap hotel near here?   Promiňte, je tu někde blízko levný hotel? 

 We stayed in a boarding house.   Bydleli jsme v penzionu. 

 They are going to stay in a youth hostel.            Hodlají bydlet v mládežnickém hostelu. 
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 We spent a lovely winter holiday in a challet.                            Strávili jsme překrásnou zimní dovolenou                                      
v horské chatě. 

 I would like to book a double room.   Rád bych si zamluvil dvoulůžkový pokoj. 

 I have booked a single room in a reputable hotel.  Právě jsem si zamluvil jednolůžkový pokoj  

                                                                                           ve vyhlášeném hotelu. 

 Have you ever stayed in a luxurious hotel?    Už jsi někdy bydlel v luxusním hotelu? 

 The hotel was a bit tatty.   Hotel byl trochu ušmudlaný. 

 The hotel staff were nice.    Hotelový personál byl příjemný. 

 I want to speak to the hotel manager!    Chci mluvit s ředitelem hotelu! 

 Ask the receptionist. She will advise you.    Zeptejte se recepční. Poradí vám. (ona) 

 She worked there as a chambermaid.   Pracovala tam jako pokojská. 

 It was B&B for a reasonable price.   Byl to pokoj s noclehem a snídaní za rozumnou 
cenu. 

 The bungalow was cheap and comfortable.   Ten bungalov byl levný a pohodlný. 
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Poznámky k tématu                               Restaurant - Restaurace 

 

(1) výslovnost výrazu restaurant 

Čeští studenti často komolí výslovnost výrazu restaurant. Britská výslovnost je [restro:nt] s otupeným [r] a někdy po 
francouzku vysloveno do nosu. Od Američanů můžeme slyšet výslovnost [restra:nt] s výraznějším [r] a znatelným [t] 
na konci. 

 

(2) výraz pizza parlour 

Ve výrazu pizza parlour se vyskytuje slovo parlour, které se používá podobně v kombinaci se slovy beauty, ice-
cream, beer – beauty parlour, ice-cream parlour, beer parlour, ač je samotné slovo parlour zastaralé. Parlour je 
v podstatě synonymum ke slovu salón/salónek, takže označuje místnost, ve které něco přijímáme a užíváme si. 
Mluvíme tedy o pizerii, o salonu krásy, o  zmrzlinářském krámku a o pivnici. Setkáme se také s výrazem funeral 
parlour – jde o kancelář pohřebního ústavu. 

 

(3) výraz serve customers 

Pozor na sloveso serve ve výrazu serve customers a serve meals. Jde o dvojznačný výraz. Serve customers znamená 
obsluhovat zákazníky, výraz serve meals znamená servírovat jídla. 
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           Procvičte si téma           Restaurant – Restaurace        v jednoduchých větách. 

 

 I sometimes meet my friends in a pub.  Občas se setkávám s přáteli v hospodě. 

 I can recommend this wine cellar.  Mohu doporučit tento vinný sklípek. 

 We prefer tea rooms to pubs.  Máme raději čajovny než hospody. 

 They serve delicious pizzas in that pizza parlour.  V té pizzerii servírují vynikající pizzy. 

 I always have lunch in our canteen.  Vždycky obědvám v závodní jídelně. 

 They have opened the school canteen again.  Znovu otevřeli tu školní jídelnu. 

 Some cafeterias aren´t so bad.  Některé veřejné jídelny nejsou tak špatné. 

 Is there a good café near here?  Je tu někde poblíž dobrá kavárna? 

 I seldom go to fast food restaurants.  Chodím málokdy do restaurací s rychlým 
občerstvením. 

 They serve customers very well.  Je tam výborná obsluha. 

 Do you serve meals for people with a special diet?  Servírujete jídla pro lidi se zvláštní dietou? 

 They also cater for small children.  Mají v nabídce také jídla vhodná pro malé děti. 

 We often dine out. Často se chodíme najíst někam do restaurace. 

 Could you lay the table for four people? Můžete nám prostřít stůl pro čtyři lidi? 
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Poznámky k tématu                     Shopping phrases  -  Domlouváme se v obchodě 

 

(1) slovesa suit, fit a match 

Sloveso suit znamená nejen slušet, ale také hodit se časově. It doesn´t suit me. Znamená buď Nesluší mi to. Nebo 
Nehodí se mi to. (Všimněte si, že sloveso suit je bez předložky!) Výraz fit má kromě významu padnout (velikost) 
celou řadu jiných významů. Zmiňme alespoň výraz fit in – zapadnout někam, čili pasovat někam. The table doesn´t 
fit in. Ten stůl se tam nevejde. Sloveso match má nejčastěji význam hodit se k sobě barevně. The T-shirt matches 
the trousers. To tričko se hodí k těm kalhotám. 

 

(2) výraz Here you are! 

Výraz Here you are! Je typickým anglickým idiomem – je nepřeložitelný. Je velmi používaný v obchodech a 
restauracích. Vyjadřuje naše Tady to máte! 

 

(3) výraz bargain 

Výraz bargain znamená nejen výhodnou koupi, používá se také jako sloveso smlouvat o ceně: I don´t like 
bargaining. Nerad smlouvám o ceně. 
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Procvičte si výrazy z tématu  Shopping phrases – Domlouváme se v obchodě  ještě v několika frázích. 

 

 Does it suit me?  Sluší mi to? 

 It doesn´t suit you.  To ti nesluší. 

 Does Monday suit you?  Hodí se ti to v pondělí? 

 Tomorrow suits me.  Hodí se mi to zítra. 

 Tomorrow at six? It suits me fine!  Zítra v šest? To se mi báječně hodí! 

 Can you fit me in?  Můžete mě tam ještě vmáčknout?(do seznamu 
po uzávěrce) 

 It doesn´t fit through the door!  To neprojde dveřmi!(kus nábytku) 

 The carpet has been fitted very well.  Položili ten koberec velmi dobře. 

 Do you think these two colours match?  Myslíš, že se k sobě tyhle dvě barvy hodí? 

 He is good but he is no match for you.  Je dobrý, ale na tebe nemá. 

 We may try to bargain with him for a better price.  Můžeme zkusit usmlouvat s ním lepší cenu. 

 

 


