Handout
Hello

Ahoj (informal) / Dobrý den (formal)

I am (name)

Já jsem (jméno) (you can use only „jsem“)

You are

Ty jsi (you can use only „jsi“¨)

Where are you from? Odkud jsi?
I am from
Jsem z Ázerbájdžánu, Běloruska, Brazílie, Gruzie, Koreje, Německa,
Spojených států amerických, Polska, Ruska, Turecka, Japonska, Číny, Kanady, Slovenska, Velké
Británie, Toga, Ukrajiny, Malajsie
How are you?
I am fine. Dobře
Goodbye.
1 jeden
2 dva
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět
10 deset

Jak se máš?
So so. Ujde to.
Na shledanou
11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct
20 dvacet

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

I feel bad. Špatně.

30 = třicet
40 = čtyřicet
50 = padesát
60 = šedesát
70 = sedmdesát
80 = osmdesát
90 = devadesát
21 = dvacet jedna
35 = třicet pět
48 = čtyřicet osm

Where is my home? Where is my
home?
Water murmurs across meadows
Pinewoods rustle over the rockies,
Bloom of spring shines in the
orchard,
Paradise on Earth to see!
And that is the beautiful country,
The Czech land, my home!
The Czech land, my home!

I am lost.

Ztratil jsem se.

Where am I?

Kde jsem?

I would like to have one beer. Dal/a bych si pivo.
I would like to have two beers. Dal/a bych si dvě piva.
How much does …. cost?

Kolik stojí….?

Excuse me…

Promiňte..

How old are you?

Kolik Ti je?

I am ….

Je mi ..

Wo ist mein Heim,
mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren
schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.

