
VZKAZ / NOTE  neformální  
 nezapomeňte uvést všechny body v zadání! 
Nedělíme text na odstavce – vzkaz obsahuje pouze jeden 
odstaveček, oddělený je jen nadpis a závěr. Vzkaz musí 
být STRUČNÝ, VĚCNÝ a SROZUMITELNÝ. 
 
Začátek – Hi Jane, / možno i Hi vynechat, začít pouze 
jménem 
 
Můžete začít Help! I´ve got a problem. 
 
Něco se stalo – předpřítomný čas 
 Mum has broken her leg 
 Petra has just called. 
 My brother has just had an accident. 
Musím něco udělat – have to 
 I have to collect my Mum at the airport. 
 I have to go to the chemist´s and buy medicine. 
 I have to return to work. 
Můžete začít frází I´m afraid, I have to….. zdůrazníte 
naléhavost. 
Omluvíte se, že něco nemůžete udělat – I´m sorry I can´t 
come at 6. 
 I´m sorry I can´t collect you at the airport. 
 I m sorry I can´t come…  
Domluvíte způsob jak se setkat později – Let´s meet at the 
restaurant. 
    Would you like to come at 4? 
    How about 6 o´clock?  
Poprosíte, jestli by mohl pro vás něco udělat – Could you 
please.. 

Could you please collect my brother at the  
airport? 

 Could you buy some medicine for me? 
Could you send  me copies of what you did in 
English lessons? 

Sdělíte, že to zařídí někdo jiný – Petr will do it.  
Vyjádříte radost – I can´t wait.  
Uvedete možnosti – We can/ we could buy for example..
  We could meet in front of the cinema.. 
 
Pozvete kamaráda – Would you like to come to my party? 
 It starts at 8p.m. We are going to meet at the 
cinema. We are planning to bring wine. 
 
Rozloučení – Sorry about that!/ Could you please do that 
 for me? 
 See you at 6p.m./ See you at home. 
 Thanks 
Podpis – Petra 
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