
KOMUNIKAČNÍ FRÁZE DO HODIN 

 

Oslovení 

Neoslovujte učitele paní učitelko Mrs teacher, jedná se o Czenglish! 

Pokud znáte jméno svého učitele, lékaře, zubaře apod. je v Anglii slušné, ho oslovovat jménem. Učitel či lékař vás taky 

neoslovuje „slečno studentko“, ale oslovuje vás jménem. 

Př. Good morning Mrs Náhlovská, how are you doing? – Hello Jane, I´m having a good time, thanks and how are you 

today? 

 Good morning doctor Novak. Hello Miss Novotna, sit down. What´s the problem? 

 

Dotazy 

Pokud máte dotaz, nepřekládejte z češtiny – Paní učitelko, můžu mít otázku? Mrs Nahlovska, can I have a question?? Jedná se 

o Czenglish. Angličan by se zeptal.. Excuse me, can I ask you something? 

Pokud nerozumíte slovu, chcete znát význam v češtině.  Excuse me, what is ________ in Czech?  

     nebo What does the word__________ mean in Czech? 

Je dobré, pokud chcete vysvětlit něco složitějšího, začít frází I have a problem/ We have a problem  nebo There is a problem. 

Dotyčný je pak připravený, že budete vysvětlovat něco delšího, bude se za každou cenu snažit problém pomoci vyřešit. 

 

Žádost o něco z předešlých hodin, ve kterých jste chyběli  

Nepřekládejte složitě z češtiny dlouhé větné kontrukce. Paní učitelko, já jsem tady minulou hodinu nebyla, ostatní dostávali 

papír, je to gramatika…………….. Pokud o něco žádáte, nejjednodušší je vazba 

Mrs Nahlovska, can I have the _____ , please? 

 př. Can I have the grammar handout you did last lesson?                                                                                                                       

Can I have my test you corrected last week? I wasn´t here last lesson./ I wasn´t here last time. I was at the doctor´s.    

Can I have the vocabulary sheet [ší:t] you gave the students last lesson. (papír se slovíčky) atd. 

 

Omluva 

Fráze Excuse me se používá, abyste upoutali pozornost. Na ulici, pokud potřebujete zastavit kolemjdoucího, v obchodě, 

pokud se vám prodavač nevěnuje, pokud chcete vyrušit učitele při práci. Pokud kolemjdoucímu na ulici řeknete Hello, odpoví 

vám Hello a půjde dál. Bude pravděpodobně celý den přemýšlet, odkud se znáte. 

Pokud se chcete omluvit, používá se fráze I´m sorry./ I´m terribly sorry. 

Angličan rozlišuje dva výrazy, které se v češtině překládají stejně – 

 fráze zapomněla jsem něco (učebnice doma) a zapomněla jsem NA něco. 

Studenti často chybně používají při překladu Paní učitelko, omluvte mě, prosím Vás, zapomněla jsem učebnice doma 

slovo forget. To však znamená zapomenout na něco! I´m sorry I´ve forgotten about your Birthday! 

Pokud se omlouváte, že jste někde zapomněli nějakou věc, používá se sloveso leave -zanechat něco někde. 



 I´m sorry, I´ve left my books at home/ in the LOCKER downstairs. (ve skříňce v šatnách – locker room)  

 

Při omluvě za pozdní příchod použijte Hello Mrs Nahlovska, I´m sorry I´m late. Doslova Omluvte mě, jsem opožděný.   Měli 

byste uvést i důvod. I´m sorry I´m late, I missed the bus./ The bus didn´t come./ We had an accident..   

   

Častou omluvou studentů bývá I´m sorry I´m late, the class teacher kept me. (nebo The class teacher held me up.) We were 

solving a problém.  Zdržel mě třídní učitel, řešili jsme nějaký problém. 

Nejčastější omluvou či výmluvou stále zůstává nesplněný domácí úkol. I´m sorry I didn´t do my homework. I v tomto případě 

byste měli uvést proč jste tak neučinili. I´m sorry, I didn´t know about the homework. / I m sorry, my comluter was or is not 

working./ The lights were not working, the electricity went off. I´m sorry I didn´t do the exercise, I forgot. 

 

Dotazy k plánovaným testům 

Rozlišujte, jestli se na termín teprve domlouváte či pokud se dotazujete na již naplánovanou akci. 

 

a) Pokud termín teprve domlouváte, používá se budoucí čas – will. Využijte i frází would like to, can we..? I prefer 

 Př.When would you like to write the vocabulary test? Which day is the best for you?  - We prefer Friday, on Thursday 

we are writing a Maths test already.   

When will we meet? What time will we write it? atd. 

 Mrs Nahlovska, could we please POSTPONE/ put the test off? – mohli bychom odložit test?  Can we write the 

vocabulary test on Monday, not on Friday as it was planned last time? We re writing a Czech language test on Friday already. 

   

b) Pokud se dotazujete na již naplánovaný test, používá se přítomný průběhový čas. 

Př. Mrs Nahlovska, when are we writing the vocabulary test? – You´r egoing to write/ You´re writing the vocabulary test on 

Friday. 

 When are you planning to correct our tests?  

 Are we writing just grammar or vocabulary, too?   

What test/ What sort of test are you planning to make?/ What test will it be? 

 

Další důležité fráze 

Could you, please, speak slowlier? I do not understand. Prosím mluvte pomaleji, nerozumím Vám. 

Could you, please, explain it? Můžete to, prosím Vás, vysvětlit?  

Could you, please, repeat it? Můžete to prosím Vás zopakovat? 

I still do not understand. Stále nerozumím. 


