
 
 

 
 

 

Kvarteto AJ 
Malá pomůcka pro ty, co hrají naše kvarteta. Zde najdete seznam slovíček v češtině i v cizím 
jazyce a hlavně výslovnost, která je někdy opravdu zapeklitá. Naším cílem není správně napsaná 
transkripce, ale pomoc, jak slova vyslovovat. Vždy si čtěte výslovnost nahlas! 

Karta Věta     Překlad        Výslovnost 

Mít… Have… hev… 

A1 Snídá. He has breakfast. hý hes brekfest 

A2 Obědvá. He has lunch. hý hes lanč 

A3 Večeří. He has dinner. hý hes dynr 

A4 Sprchuje se. He has a shower. hý hesešavr 

Jít… Go… gou… 

B1 Jde nakoupit. She goes shopping. ší gous šopink 

B2 Jede na prázdniny. She goes on holiday. ší gous on holidej 

B3 Jde do kina. She goes to the cinema. ší gous tu d sinema 

B4 Jede na lyže. She goes skiing. ší gous skíjink 

Denní rutina Daily routine dejly rutýn 

C1 Vstává. He gets up. hý gecap 

C2 Čistí si zuby. He brushes his teeth. hý brašis his týs 

C3 Jde do školy. He goes to school. hý gous tu skůl 

C4 Dívá se na TV. He watches TV. hý vočis tývý 

Ve škole At school et skůl 

D1 Čte knihu. He reads a book. hý rýds e buk 

D2 Učí se matematiku. She learns Maths. ší lérns maf 

D3 Mluví anglicky. He speaks English. hý spík singliš 

D4 Píše test. He writes a test. hý rajts e test 

Doma At home et houm 

E1 Oblékáse. He gets dressed. hý gec drest 

E2 Luxuje. He does hoovering. hýdas hůvrink 

E3 Poslouchá hudbu. He listens to music. hý lisns tu mjůzik 

E4 Spí v posteli. He sleeps in his bed. hý slíps in his bet 

Sporty Sports spórts 

F1 Často plave. He often swims. hý ofn svims 

F2 Hraje fotbal. He plays football. hý plejs futból 

F3 Jede na kole. She rides a bike. ší rajds e bajk 

F4 Běhá velmi rychle. She runs very fast. ší rans very fást 

Zájmy Hobbies hobís 

G1 Zpívá písničku. She sings a song. ší sinks e sonk 

G2 Skáče na trampolíně. He jumps on a trampoline. hý džamps onetrampolin 

G3 Potkává se s přáteli. She meets her friends. ší míts hr frends 

G4 Fotí. He takes a photo. hý tejks e foto 

Jídlo a pití Food and Drinks fůd end drinks 

H1 Vaří oběd. She cooks lunch. ší kuks lanč 

H2 Jí rybu. She eats fish.  ší íts fiš 

H3 Pije džus. She drinks juice. ší drinks džůs 

H4 Má ráda jahody. She likes strawberries. ší lajks stróberýs 

 


