
TOTAL ENGLISH Starter unit 5 
 
Bydlíš nedaleko letiště? - Ne, nebydlím. Bydlím blízko vlakové stanice.  
 
 
Pracuješ v kanceláři? - Ano, pracuji.  
 
 
Můj strýc je vysoký a velmi hubený.  
 
 
Můj bratranec má nadváhu a myslím si, že není moc atraktivní.  
 
 
Máš dvě dcery a mladou ženu.  
 
 
Máš rád svojí práci? - Ano, mám. Mám ji velice rád.  
 
 
Začínám pracovat v 8 hodin ráno a končím v práci v 5 hodin odpoledne.  
 
 
O víkendu vstávám pozdě.  
 
 
V sobotu chodívám spát pozdě. 
 
 
Jaké sporty máš rád? 
 
 
Kde pracuješ?  
 
 
S kým pracuješ?  
 
 
Kdy se sprchuješ?  
 
 
Jak si udělám přátele?  
 
 
Jak znáš Pavla?  
 



TOTAL ENGLISH Starter unit 5 Key 
 
Bydlíš nedaleko letiště? - Ne, nebydlím. Bydlím blízko vlakové stanice.  
Do you live near the airport? - No, I don´t. I live near the train station. 
 
Pracuješ v kanceláři? - Ano, pracuji.  
Do you work in an office? - Yes, I do. 
 
Můj strýc je vysoký a velmi hubený.  
My uncle is tall and very thin.  
 
Můj bratranec má nadváhu a myslím si, že není moc atraktivní.  
My cousin is overweight and I think he isn´t very attractive. 
 
Máš dvě dcery a mladou ženu.  
You have two daughters and a young wife. 
 
Máš rád svojí práci? - Ano, mám. Mám ji velice rád.  
Do you like your job? - Yes, I do. I like it a lot. 
 
Začínám pracovat v 8 hodin ráno a končím v práci v 5 hodin odpoledne.  
I start work at 8 o´clock in the morning and finish work at 5 o´clock in the afternoon.  
 
O víkendu vstávám pozdě.  
I get up late at the weekend . 
 
V sobotu chodívám spát pozdě. 
I go to bed late on Saturday. 
 
Jaké sporty máš rád? 
What sports do you like? 
 
Kde pracuješ?  
Where do you work? 
 
S kým pracuješ?  
Who do you work with?  
 
Kdy se sprchuješ?  
When do you have a shower? 
 
Jak si udělám přátele?  
How do I make friends? 
 
Jak znáš Pavla?  
How do you know Paul? 


