
VOCABULARY Slovní zásoba unit 3 Solutions – House and home/ Hradec 
Prepositions of place =místní předložky 
Above = nad    Into=do/dovnitř 
Across= přes Along= podél  Near= blízko, Nearby= poblíž 
Among=mezi/několika   Next to= vedle 
At= u     On= na 
At the beginning= na začátku  On the left/right= nalevo, napravo 
At the end=na konči   Opposite=naproti 
Behind= za    Over= přes/vzduchem 
Beside= vedle    Past=kolem(projít)/míjet 
Between= mezi/ dvěma   Round= za(roh/budovu) 
By= u     Straight= rovně 
Far= daleko    Through= skrz 
In=v     To= k 
In the middle= uprostřed  Under=pod 
Verbs= Slovesa 
Go=jít, walk=jít pěšky, turn= zahnout, cross= přejít, get a taxi=vzít si,take bus No2= 
vzít si/vzít to(autobusem),get on= nastoupit, get off= vystoupit,follow=následovat/jít 
po, go by= jet něčím, go into the town=jít do centra 
Urban landscapes= městská krajina 
Pavement= chodník   Building= budova 
Postbox= schránka   Bridge= most 
Rubbish bin= [rabiš]odpadkový koš Bank = nábřeží 
Pole= sloup    Billboard= billboard 
Bus stop= zastávka   Pedestrian= chodec 
Bus station= autobusové nádraží Crossing= přechod 
Railway station= vlakové nádraží Road sign [sajn]= značka 
Street lamp= pouliční osvětlení/lampa Traffic lights= semafor 
Roundabout [raun-@baut]= kruhový objezd/kruháč City=velkoměsto 
Roadworks= práce na silnici  Town= město 
Rural landscapes= venkovská krajina 
Barn= stodola    Pond= rybník 
Cottage= dům/ na vesnici/chalupa Village= vesnice 
Field= pole    Stream= potok 
Gate=brána/vrata/vrátka/branka  View= výhled 
Lane= ulička    Farmer= farmář 
Wood= les    Crops= úroda 
Farmhouse= farma   Cattle= dobytek 
Footpath= cestička  Weekend house/ Summer house= chata 
Hedge= plot/živý   yard [járd]=nádvoří/dvůr 

Hradec Králové/   Buildings and places     ©Ali 
The Cathedral of Saint Spirit= Katedrála Sv. Ducha 
The confluence [konfluens]= soutok  On the confluence of two rivers= Na soutoku 
The Elbe and the Orlice rivers= řeka Laba a Orlice 
The Town Hall = radnice  There´s lots of traffic.=je tu hustá doprava. 
The Klicpera theatre= Klicperovo divadlo 
The municipal authorities [mjunisipl =ó$rytýs]=town-council [kaunsl]=magistrát 
The cinema= kino  At the theatre/ at the cinema= v divadle/kině 
Shopping centre [sentr]= nákupní centrum Swimming pool= bazén 
Shops= obchody    Square [skwér]= náměstí 
Restaurants= restaurace        Outskirts [aut-sk@´ts]=okraj/města    On the outskirts 
Pubs[pabs]= hospody    Landmarks/spots/sughts= památky 
Car park= parkoviště    Parking place= místo k parkování 
Suburbs= předměstí na okraji města Busy street= rušná ulice  
Wide range of shops=množství různorodých obchodů 
Library [laj-br@-ry]=knihovna  In the rush hour [raš aur]=v dopravní špičce 
The place is peace and quiet.= klidné, tiché Noisy [noizy]=hlučné 
There´s a lot to see here.= je toho tady spousta k vidění.  
The town is crowded= přelidněné/plné lidí.   

ARTICLES Členy 

Neurčitý člen a používáme pokud o 
něčem mluvíme poprvé.  
     Př. I saw a girl in the street. 

Mluvíme-li o něčem podruhé, 
použijeme určitý člen the. 
    The girl was wearing a blue hat. 

Pokud v jednotném čísle popisujeme 
kde co je, použijeme neurčitý člen a a 
vazbu there is.     
     In the picture, there´s a girl.  

V množném čísle se u vazby there are 
nepoužívá člen žádný.  Za podstatným 
jménem je –s. 
    In the picture, there are 7 dogs. 

Neurčitý člen a používáme často před 
přídavným jménem. 
   I live in a big house.  

Určitý člen the se používá pokud, člověk 
se kterým mluvím, ví přesně o čem 
mluvím. 
   The children (naše děti) are in the        
kitchen. (v naší kuchyni) 

Členy se NEPOUŽÍVAJÍ u názvů měst, 
vesnic, ulic, parků, významných 
budov, bank, pokud název obsahuje 
číslo, u názvu, který obsahuje jméno. 
Hradec Králové, Býšť, Jirásek´s Park, 
Mc Donald, in Masaryk´s Square,Big 
Square 

Určitý člen the se používá u většiny 
názvů budov, hotelů, restaurací, 
hospod, muzeí, galerií a jiných 
důležitých míst.  The Czech National 
Bank, The hotale Černigov, The railway 
station, The Knihomol pub, The Gallery 
of Modern Art 

 


