
Unit 5 Vocabulary WB 
pg.40       
Charge – účtovat si    
Cost – stát (cena) 
Lend - půjčit 
Owe - dlužit 
Pay for – platit za 
Save – šetřit, ušetřit 
Sell – prodat, prodávat 
Spend on – utratit za 
Borrow – vypůjčit si 
Give sth. Back - vrátit 
 

Dlužíš mi 50,- Kč. 

 

Platil jsem 300,-Kč, 150,-

Kč jsem ušetřil. 

 

Účtovali mi za tričko 

pouze 150,-Kč. 

 

Včera jsem utratil 1000,- 

Kč za vitaminy v lékárně. 

 

Stojí to 30,-Kč. 

 

V H&M prodávají 

oblečení. 

 

Můžu si vypůjčit 50,-Kč? 

 

Dám ti to zpátky ve 

čtvrtek. 

 

Kolik si účtujete za Vaše 

služby?  

 

Kolik to stojí? 

 

Půjčila jsem mu 150,-Kč. 

WBpg.48 
 
Sale = exchanging 
something for money 
Prodej 
 
For sale = na prodej 
 
Bargain [bárgn] = 
something on sale at a 
lower price – výhodná 
koupě   
 
Goods = items for sale – 
zboží 
 
To purchase [pr-čejs] = 
to buy – koupit 
 
Advert [edvrt] a picture, 
song or video on TV or 
radio that persuades 
[prsjuejds] (=přesvěčit) 
people to buy the 
product/ advertising 
[edvrtajzink] = reklama  
 
Bid – offer = nabídka 
v aukci/ soutěži 
 
Banknote = paper 
printed money – 
bankovka 
 
Coin = round, metal 
money – mince 
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