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THE SURVIVAL PACKAGE – BALÍČEK PRO PŘEŽITÍ 
Tento balíček základní slovní zásoby pro přežití obsahuje užitečná slova 
a výrazy, pokud se chystáš strávit nějaký čas v cizině a chceš se rychle 
naučit opravdu základní fráze a slovíčka, jako pozdravit a poděkovat, 
nakupovat, cestovat a řešit běžné problémy v angličtině. 
Naučit se většinu této slovní zásoby trvá přibližně čtyři hodiny a 
doporučuji používání dvojjazyčných kartiček se slovíčky a frázemi. 
Balíček pro přežití jsem rozdělila na 8 částí.   
Klikni na ikonu reproduktoru pro zvukovou nahrávku. Musíš být připojený/á 
k internetu, protože zvuková nahrávka se spustí v okně internet. prohlížeče. 

 
 
 
1. Greetings and being polite (Zdravení a zdvořilostní fráze) 
Hello/Good morning (Ahoj= I když vykáme, lze použít/ Dobré ráno) 
How are you? (Jak se máš/máte? + odpověď) Fine, thank you. (Dobře, 
děkuji.) 
Goodbye (nashledanou, ahoj při odchodu) 
Thank you (děkuji)  
It's nothing. You're welcome. (Není zač/Rádo se stalo) 
Please (prosím) 
Excuse me (omluvte mě, když někoho přerušíme v řeči anebo 
oslovujeme někoho neznámého) 
I’m sorry (Je mi líto, omlouvám se) 
It doesn't matter (to nevadí) 
Delicious (lahodné, vynikající, velmi chutné) 
Can I take your photo? (mohu si vás vyfotit?) 
 
2. Buying and bargaining (nakupování a smlouvání) 
I want ... (chci) 
Do you have ...?/Is there ...? (máte…? 
Yes (ano) 
No (ne) 
This (one), That (one) (tento, tamten – když ukazuji na konkrétní zboží) 
There isn't any… (není tam žádná sůl, cukr…) 
How much? (Kolik? ptám se na cenu) 
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How much does it cost? (kolik to stojí?) 
A cheaper one (levnější) 
NUMBERS (čísla) (doporučuji se naučit čísla velmi dobře) 
UNITS OF MONEY (jednotky měny) 
UNITS OF WEIGHT AND SIZE (jednotky váhy a velikosti) 
How much (quantity)? (kolik o množství)  
half (půlka) 
all of it (všechno, všechny) 
(one) more (o jeden) (víc) 
(one) less (o jeden) (míň) 
Too expensive (příliš drahé) 
Can you lower the price? (můžete snížit cenu?) 
 
Nauč se pojmenovat důležité věci, které při cestování kupuješ (mapa, 
jízdenka apod.) 
 
3. Reading signs (porozumění nápisům) 
Gents (pánové) 
Ladies (dámy) 
Entrance/In (vchod) 
Exit/out (východ) 
Closed (zavřeno) 
 
4. Getting to places (Jak se dostanu…) 
Can you help me? (můžete mi pomoct?) 
Where is ...? (kde je..?) 
Where is ... street? (kde je … ulice?) 
What is the name of this place/street/station/town? (jak se jmenuje 
toto místo/ulice/nádraží/mesto?) 
Toilet (WC) 
Bank (banka 
Department store (obchodní dům) 
Restaurant (restaurace) 
Airport (letiště) 
Train station (vlakové nádraží) 
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Underground (podzemka, metro) 
Bus station (autobusové nádraží) 
Hospital (nemocnice) 
Ambulance (záchranka) 
Doctor (lékař) 
Police (policie) 
Post‐office (pošta) 
Telephone (telefon) 
Market (trh) 
How far?/Is it near? (Jak daleko?/Je to blízko?) 
How long (to get to ...)? (jak dlouho to trvá dostat se na …) 
Left (vlevo) 
Right (vpravo) 
Straight ahead (rovně) 
Slow down (Zpomal) 
Stop here (zastav tady) 
Wait (čekej, počkej) 
Ticket (lístek) 
When (kdy) 
 
5. Finding accommodation (hledání ubytování) 
Where is ... (Kde je…) 
Hotel (hotel) 
Leave at what time? / check out at what time? (v kolik mám opustit 
pokoj?) 
today (dnes) 
tomorrow (zítra) 
 
6. Ordering food (objednání jídla) 
The bill, please (účet prosím, zaplatím) 
NAMES OF A FEW DISHES AND DRINKS (nauč se jména typických 
místních jídel a nápojů anebo jídla, které jíš ty) 
A FEW COOKING TERMS (nauč se několik slovíček pro úpravu jídla) 
 
7. Talking about yourself (něco o sobě) 



THE SURVIVAL PACKAGE – BALÍČEK PRO PŘEŽITÍ                                                        
 

 
 

I am (name) (Já jsem + jméno) 
Where do you come from? (odkud jsi?) 
I am Czech/I come from the Czech Republic (jsem Čech/Češka/ jsem z 
České republiky) 
What’s your job? (Co děláš? Jaké je tvoje povolání) 
I am a teacher (Jsem učitel) 
You speak (English/German)! (Ty mluvíš anglicky/německy!) 
A little/very little (jen málo/malinko) 
What is your name? (Jak se jmenuješ?) 
How old are you? (Kolik ti je let?) 
I have been here ... days/weeks/months (už tady jsem….. 
dní/týdnů/měsíců) 
I am sick (jsem nemocná/ý) 
 
8. Understanding (Porozumění) 
Do you understand? (Rozumíš/te?) 
I understand (rozumím) 
I don't understand (Nerozumím) 
Repeat (zopakuj/te, zopakovat) 
Please speak slowly (prosím, mluvte pomaleji) 
I speak only a little English (mluvím anglicky jen málo) 
What do you call this in English? (jak se tomu říká?/jak se to jmenuje v 

angličtině?) 


