INZERCE

LEKCE ANGLIČTINY

AT THE DOCTOR‘S OFFICE
Nurse: Good morning, can I help you?
Patient: Good morning. The doctor has asked me to come for
a blood draw.
Nurse: Can I have your name, please?
Patient: Yes, of course. My name is Robert Green.
Nurse: OK, Mr. Green, first of all let me check a few things.
Patient: Sure.
Nurse: Are you taking any drugs at the moment?
Patient: Only some painkillers when I have a headache.
Nurse: How often do you suffer from headache?
Patient: Once or twice a week.
Nurse: Have you eaten anything before you came here?
Patient: No, I haven’t.
Nurse: OK, will you please pull up your sleeve and clench
your hand to make a fist, please?
Patient: Yes, of course.
Nurse: (after taking the blood sample) How are you feeling?
Patient: A bit dizzy.
Nurse: Press on the dressing lightly and lie down for a few
minutes.
(After a while.)
Nurse: Are you feeling any better?

Patient: Yes, I’m feeling fine. When will I get the results?
Nurse: The lab will have the test ready in three days.
So call on Friday, please, and we will see if another
appointment is necessary.
Patient: Thank you. Good-bye.

SLOVNÍ ZÁSOBA, FRÁZE
blood draw = odběr krve
first of all = nejprve, nejdříve
to check = ověřit, zkontrolovat
a few = několik, pár
drug = lék
painkiller = lék tišící bolest
to suffer from = trpět něčím
to pull up = povytáhnout, vytáhnout
sleeve = rukáv
to clench = zatnout, sevřít
fist = pěst
sample = vzorek
dizzy = mající závrať, točit se hlava
dressing = obvaz
any better = o něco lépe
lab(oratory) = laboratoř
if = zda, jestli
necessary = nutný

GRAMATIKA:
Přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový
Přítomný čas prostý používáme k vyjádření dějů, které se
opakují a které se neodehrávají přímo v tomto okamžiku.
• I usually eat lunch at 1pm.
• How often do you travel abroad?
Dále čas používáme k vyjádření něčeho, co je obecně platné či
trvalé.
• The sun rises in the east.
• Where does Simon live?
Přítomný čas průběhový používáme k označení děje, který se
právě odehrává.
• What is she doing? – She is writing a letter.
Tento čas využíváme také k vyjádření naplánované akce v blízké
budoucnosti.
• I am meeting John tonight.
Některá slovesa ve svém všeobecném významu netvoří
průběhový tvar, např. slovesa smyslového vnímání, slovesa
vyjadřující duševní operace (know, believe, understand, mean,
realize, suppose...) a citové stavy (want, hate, forgive...)

