
LIGHTS, CAMERA, ACTION! CINEMA vocabulary/ phrases    Unit 4 Solutions 

Types of films (druhy filmů) 
action film[ek-šn+= akční film, horror= horor,  musical*mjuzikl+= muzikál 
animated film[animejtyd]= animovaný film, thriller [$rilr] thriller 
comedy= komedie,   documentary[dokjumentri]=dokumentární film 
disaster film*dyzástr+= katastrofický film, historical film= historický film 
romantic film*romentik+= romantický film, science fiction*sá-jns fikšn+=scifi 
 

war drama*wór dráma+= válečné drama, western, cartoon *kartůn+=kreslený 
film, fairy-tale [feri tejl]= pohádka, fantasy film[fentezi]= fantasy film, 
bedtime stories= pohádky na dobrou noc, children´s film= film pro děti 
 
Likes/ dislikes – phrases 
I´m (not) a big fan of např. Johnny Depp.= 
Jsem(nejsem) velký fanda J.Deppa. 
I really (don´t) like fantasy films.= Mám (nemám) 
moc rád fantasy filmy. 
I quite like war films.= Mám docela rád válečné 
filmy. 
I´m really into the Pirates of the Caribbean. Mám 
strašně rád Piráty z Karibiku 
War films are ok.= Válečné filmy mi nevadí.= I don´t mind [dount majnd] war 
films.I can´t stand western films. = nemůžu vystát westerny. 
 
Adjectives to describe films 
Dull [dal]= nudný,  entertaining [entr-tejnynk+= zábavný, emotional 
scene[imou-š@-nl sín+= emocionální,dojemná scéna, funny= legrační, 
gripping story= poutavý příběh, scary=děsivý, moving film= dojemný film, 
predictable ending[predyk-t@-bl]= předvídatelný závěr, happy-ending= 
happy-end, serious*sý-ri-js+= vážný, slow= pomalý, spectacular *spek-tek-
julr+=velkolepý, violent *va-j-lent+= násilný, plný násilí, expensive *ikspensiv+-
drahý, cheap*číp+=laciný, beautiful=krásný, amazing*@-mejzing+=úžasný, 
unbelievable[anbilí-v-bl+=neuvěřitelný,awesome*ó-sm]=americ.skvělý, lovely 
[lavli] =britsk.skvělý,dobrý, successful[s-k-ses-fl]=úspěšný, wonderful=úžasný, 
boring=nudný,good-looking=hezký(o člověku),touching story=dojemnýpříběh 

clever= chytrý, patient= trpělivý, generous= štědrý, confident= sebevědomý, 
arrogant= arogantní, short= malý, tall= vysoký, mean= lakomý, far= daleký 
As..as..= tak jako, not enough= ne dost, too= příliš 
  
The Oscars 
The Oscars award ceremony[@-wo´rd seremony]= slavnost,udílení cen, 
award =cena,ocenění, prize=cena (v soutěži),results*rýzalts+=výsledky, 
winners=vítězové, speeches*spíčís+=děkovné řeči, make a speech= mít 
děkovnou řeč,women in dresses*wimin+= ženy v šatech, men wearing suits 
*men wering sjůts+=muži v oblecích, actor=herec, actress*ektris+= herečka, 
actresses *ektrisis+= herečky 
Stunts[stants]=kaskadéři, location *lokejšn+=místo kde se odehrává děj filmu, 
slow motion =zpomalené efekty 
      
A film review 

 Žánr:  It is a Czech crazy comedy/ 
fantasy film/ a detective story….. 

 Jméno filmu: The film is called 
Slunce, seno.. 

 Hlavní postavy:  The main 
characters [mejn kerektrs] are 
Blažena, Venca and their families and all the people in Hoštice village. 

 Herecké obsazení:  The film stars Helenka Růžičková. 

 Režisér: The film was directed by Zdeněk Troška. 

 Kde se odehrává děj: It is set in/ it takes place in Hoštice village. 

 Děj filmu/ příběh/the plot: přít.čas prostý-3.osoba! I tis the story of 
two families. Blažena falls in love with Venca, Venca falls in love with 
Blažena, their mothers do not like it. They meet and get married 
secretely……. 

 Můj názor: In my opinion,= podle mého názoru.. I really liked/ I really 
disliked= velmi se mi  líbilo/ nelíbilo.. např.the special effects.The 
actors were great! The film was amazing! Some scenes were really 
funny. I really liked the scene when Venca gets the parson´s(knězův) 
film on DVD instead of his porn film. 

 Závěr: I like films with happy-endings. The ending is quite sad.       
                ©Ali 



Buying tickets   At the cinema Koupě lístků/ v kině 

 invitation/pozvání 
Would you like to come/go to the cinema with me? Nechceš se mnou 
zajít do kina?= Would you like to see a film? 
Let´s go to the cinema! Pojďme do kina. 
What are your plans for the weekend?Jaké máš plány na víkend? 
What are you doing tomorrow? Co budeš dělat zítra? 
Why don´t we go to the cinema tonight? Nezajdeme večer do kina? 

 agreement/disagreement Souhlas/odmítnutí  
I´m sorry I can´t, I´m having an English lesson.  Sorry nemůžu,mám 
angličtinu. 
Sure, that sounds great! Jistě! to zní skvěle! 
OK, that´s a great idea! [ajdýja] OK, to je super nápad. 
Perfect. Super. 

 choosing a film, suggesting [s-džesting+/ Výběr filmu, navrhnutí 
What about..? Co třeba.. 
We could see.. Mohli bysme zajít na.. 
I´d like to see.. Chtěla bych vidět.. 
I prefer fantasy films … Líbí se mi víc fantasy filmy/ Preferuji.. 
I´d love to see… Strašně ráda bych viděla.. 

 buying tickets/ koupě lístků 
How much is a ticket for an adult? [tykyt for en @dalt+ Kolik stojí lístek 
pro dospělého?= 
How much does a ticket for an adult cost?  
I would like a ticket for the seven o´clock showing. Chtěla bych lístek 
na film v 7hodin. 
Can I have a ticket for 2 adults [@dalts] and 1 child [čájld+/2 children 
*čildren+. Chtěla bych lístek pro 2 dospělé a 1 dítě/ 2 děti. 
This showing is sold out. Tento film je vyprodaný. 
Pardon? Prosím? (pokud nerozumím) 
Here you are. Tady to máte. 
Shall I buy the tickets? Mám koupit lístky? 
Where will we meet? Kde se sejdeme? 
We can meet in front of the cinema. Můžeme se sejít před kinem. 
I will buy the tickets. Já ty lístky koupím. 
When will we meet? Kdy se sejdeme? What about at 6p.m.? 

 Making arrangements/ Domluva na odpoledne v kině 


