D/ PRAVIDLA VÝSLOVNOSTI VE SROVNÁNÍ
1/ Obyčejné V kontra "dvojité U"
vet /vet/ zvěrolékař, veterinář
v /vi:/ písmeno V
vest /vest/ tílkoBrE, vestaAmE
veil /veil/ závoj
vet
v
vent /vent/ ventilace, ventilovat zlost

wet /wet/ mokrý, vlhký
we /wi:/ podmět my
west /west/ západ
whale /weil/ velryba
went /went/ šel, jel

2/ Obyčejné N kontra "nosovka NG"
win /win/ vyhrát, zvítězit, výhra
thin /θin/ tenký, hubený, řídký
sin /sin/ hřích, hřešit
ran /ræn/ běžel, utíkal
win
n
fan /fæn/ fanoušek, větrák

wing /wiŋ/ křídlo
thing /θiŋ/ věc
sing /siŋ/ zpívat
rang /ræŋ/ zvonil
fang /fæŋ/ tesák

3/ Obyčejné S kontra "šišlavka TH"
sink /siŋk/ potopit se, dřez
sin /sin/ hřích, hřešit
sick /sik/ nemocný, na zvracení
sought /so:t/ hledal, vyhledal formální
sink
s
worse /w3:(r)s/ horší

think /θiŋk/ myslet, přemýšlet
thin /θin/ tenký, hubený, řídký
thick /θik/ tlustá, silná deska, hustý
thought /θo:t/ myslel, přemýšlel
worth /w3:(r)θ/ mít hodnotu, stát za to

4/ Obyčejné D kontra "hatlavka TH"
day /dei/ den
Dan /dæn/ Daniel
den /den/ doupě, pracovna
breed /bri:d/ plemeno, chovat zvířata
day
d
mood /mu:d/ nálada

they /ðei/ podmět oni, ony
than /ðæn, ðən/ než při srovnání
then /ðen/ tehdy, potom, pak
breathe /bri:ð/ dýchat
smooth /smu:ð/ hladký, vyhladit
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5/ Obyčejné E kontra otevřené E neboli "blijavka A"
bed /bed/ postel, záhon
lend /lend/ půjčit někomu
send /send/ poslat
dead /ded/ mrtvý
bed
e
men /men/ muži

bad /bæd/ špatný, zlý
land /lænd/ přistát, země
sand /sænd/ písek
dad /dæd/ táta, taťka
man /mæn/ muž

6/ Slabika AR kontra OR
dark /da:(r)k/ tmavý, temný
park /pa:(r)k/ park, parkovat
fart /fa:(r)t/ prdět, prd
lard /la:(r)d/ sádlo
dark
á,☺
card /ka:(r)d/ karta, průkaz

dork /do:(r)k/ ňouma, blbeček
pork /po:(r)k/ vepřové
fort /fo:(r)t/ pevnost
lord /lo:(r)d/ pán, lord
cord /ko:(r)d/ šňůra, kabel

e

ɑ: ɑ:r

Dejte si ale pozor na "dvojité U", které velmi změní výslovnost slabik AR a OR, viz další bod.
7/ WAR kontra "brkavka WOR"
warm /wo:(r)m/ teplá voda
worm /w3:(r)m/ červ
wart /wo:(r)t/ bradavice
worth /w3:(r)θ/ mít hodnotu, stát za to
ward /wo:(r)d/ oddělení nemocniční
word /w3:(r)d/ slovo
wars /wo:(r)z/ války
worse /w3:(r)s/ horší
warm ó,☺
warship /wo:(r)šip/ válečná loď
worship /w3:(r)šip/ uctívat, zbožňovat

ɔ: ɔ:r
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8/ Samohláska U v přízvučné slabice kontra "blijavka A"
but /bat, bət/ ale, kromě
bat /bæt/ netopýr, pálka baseball
bunk /baŋk/ palanda, pryčna
bank /bæŋk/ banka, břeh řeky
cut /kat/ řezat, krájet, řez
cat /kæt/ kočka
fucked /fakt/ být v prdeli
fact /fækt/ fakt, skutečnost
but
a
bat
suck /sak/ sát, stát za prd
sack /sæk/ pytel, vyhazovBrE z práce
Dejte si ale pozor na nepřízvučné slabiky na začátku slov, kde se U vyslovuje jako "SCHWA" /ə/. Například:
success /sək'ses/ úspěch
suppose /sə'pəuz - sə'pouz/ předpokládat
suggest /sə'džest/ navrhnout
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Všimněte si na dalších příkladech, jak koncové "němé E" mění výslovnost předchozích samohlásek.
9/ Samohláska A kontra A...E
fat /fæt/ tlustý, tuk
hat /hæt/ klobouk, čepice
mad /mæd/ šílený, naštvaný
man /mæn/ muž
fat
☺
ban /bæn/ zákaz, zakázat

fate /feit/ osud
hate /heit/ nenávidět, nesnášet
made /meid/ vyrobeno
mane /mein/ hříva
bane /bein/ zhouba

10/ Samohláska U kontra U...E
cut /kat/ řezat, krájet, řez
hug /hag/ obejmout, objetí
cub /kab/ mládě šelmy
puck /pak/ puk na hokej
cut
a
fuss /fas/ povyk, rozruch

cute /kju:t/ roztomilý, rozkošný
huge /hju:dž/ obrovský, ohromný
cube /kju:b/ kostka, krychle
puke /pju:k/ blít, zvracet
fuse /fju:z/ pojistka, rozbuška
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Dejte si ale pozor na slova PUT, BULL, BUTCHER a FULL. PUT /put/ znamená dát někam či položit, BULL /bul/ je býk, BUTCHER
/bučə(r)/ řezník a FULL /ful/ plný.
11/ Samohláska I kontra I...E
fin /fin/ ploutev
bit /bit/ trocha, kousek
shin /šin/ holeň
pin /pin/ špendlík, přišpendlit
fin
i
kit /kit/ sada nářadí

fine /fain/ fajn, pěkný, pokuta
bite /bait/ kousat, sousto
shine /šain/ svítit, zářit, lesk
pine /pain/ borovice
kite /kait/ papírový drak

ɪ
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12/ Zdvojování souhlásek také mění výslovnost předchozích samohlásek.

aɪ
diner

ai

diner /dainə(r)/ strávník, malá restauraceAmE
super /su:pə(r)/ super, bezvadný
cuter /kju:tə(r)/ roztomilejší
hater /heitə(r)/ nenávistník ten, kdo nenávidí
later /leitə(r)/ později

dinner /dinə(r)/ večeře hlavní jídlo dne
supper /sapə(r)/ lehká večeře
cutter /katə(r)/ řezačka, kráječ
hatter /hætə(r)/ kloboučník
latter /lætə(r)/ druhý posledně jmenovaný
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