
TOTAL ENGLISH Starter unit 1 
 
 
Jak se jmenuješ? 
 
 
Těší mě, že tě poznávám. 
 
 
Vítejte v hotelu Lux. 
 
 
Děkuji. Mé jméno je pan Hardy. 
 
 
Není to z Německa, je to z Japonska. 
 
 
Ona není Italka, je Američanka. 
 
 
Odkud je? (on) Je Američan. 
 
 
Jaké je její jméno? 
 
 
Jaký je jeho oblíbený film? 
 
 
Kdo je tvůj oblíbený herec? 
 
 
Já nevím. 
 
 
Já nerozumím. 
 
 
Jaké je tvoje telefoní číslo? 
 
 
Můžete to zopakovat? 
 
 
Můj oblíbený film je Inception a tvůj oblíbený film je Amores Perros. 



TOTAL ENGLISH Starter unit 1 Key 
 
Jak se jmenuješ? 
What is your name? / What´s your name.  
 
Těší mě, že tě poznávám. 
Nice to meet you.  
 
Vítejte v Hotelu Lux. 
Welcome to Hotel Lux.  
 
Děkuji. Mé jméno je pan Hardy. 
Thank you. My name is Mr. Hardy. / My name´s Mr. Hardy. 
 
Není to z Německa, je to z Japonska. 
It is not from Germany, it is from Japan. / It isn´t from Germany, it´s from Japan. / It´s not 
from Germany... 
Ona nenfí Italka, je Američanka. 
She is not Italian, she is American. / She isn´t Italian, she´s American.  
 
Odkud je? (on) Je Američan. 
Where is he from? He is American. / Where´s he from? He´s American.  
 
Jaké je její jméno? 
What is her name? / What´s her name?  
 
Jaký je jeho oblíbený film? 
What is his favourite film? / What´s his favourite film?  
 
Kdo je tvůj oblíbený herec? 
Who is your favourite actor? / Who´s your favourite actor?  
 
Já nevím. 
I do not know. / I don´t know.  
 
Já nerozumím. 
I do not understand. / I don´t understand.  
 
Jaké je tvoje telefoní číslo? 
What is your phone number? / What´s your phone number?  
 
Můžete to, prosím, zopakovat? 
Can you repeat that, please? 

 
Můj oblíbený film je Inception a tvůj oblíbený film je Amores Perros. 
My favourite film is Inception and your favourite film is Amores Perros.  


