Kaa’s Hunting
This story happened many years before Mowgli left the Seeonee Wolf Pack. It
happened in the days when Baloo the brown bear was teaching Mowgli the Law
of the Jungle. Mowgli was a man-cub and so he had to learn many more lessons
than his wolf brothers. Sometimes, Bagheera came to watch Mowgli learn his
lessons with Baloo.
Mowgli had to learn how to talk to all the animals of the forest. He had to
learn the Wood Laws and the Water Laws. He had to learn how to talk to Mang
the Bat, and the water snakes in the pools. Mowgli got very tired of saying the
same lessons many times. One day Mowgli got angry and Baloo smacked him
and Mowgli ran away.
“A man’s cub must learn all the Laws of the Jungle,” said Baloo.
“But he is so little,” said Bagheera.
“Is anything too little to be killed in the jungle?” said Baloo, “No. And that is
why I teach him these things, and why I hit him very softly when he forgets.”
“Softly!” Bagheera said, “His head is bruised!”
“Today I am teaching him the words to ask for help from the Snake-People. If
he remembers the words, he will have their protection,” said Baloo.

Gramatika
1. podmínková věta (1st conditional)
1. podmínková věta, tzv. reálná podmínka,
se používá, když mluvíme o tom, co se
stane, pokud budou splněny určité
podmínky. Souvětí se tvoří dvěma větami.
V jedné větě je if a přítomný čas prostý, ve
druhé je budoucí čas. Souvětí může začínat
větou s if i větou s budoucím časem. Pokud
souvětí začíná větou s if, píše se po této
větě čárka.

If he remembers the Words,
he will have their protection.
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Ká na lovu
Tento příběh se odehrál mnoho let před tím, než Mauglí opustil Síonýskou
smečku vlků. Stalo se to v dobách, kdy hnědý medvěd Balú učil Mauglího
Zákonu džungle. Mauglí byl lidské mládě a tak se toho musel naučit mnohem
víc než jeho vlčí bratři. Někdy se přišel na Mauglího podívat Baghíra, aby viděl,
jak se s Balúem učí.
Mauglí se musel naučit hovořit se všemi zvířaty džungle. Musel se naučit
Zákony lesa a Zákony vody. Musel se naučit, jak mluvit s netopýrem Mangem a
vodními hady v tůňkách. Mauglího velmi unavovalo neustále opakování stejných
lekcí. Jednoho dne se rozzlobil, Balú mu dal pohlavek a Mauglí utekl pryč.
„Lidské mládě se musí naučit všechny Zákony džungle,“ řekl Balú.
„Ale je tak malé,“ řekl Baghíra.
„Je něco tak malé, že se to v džungli nedá zabít?“ řekl Balú. „Ne. A proto ho
tyto věci učím a proto ho zlehka plesknu, když je zapomene.“
„Zlehka!“ řekl Baghíra. „jeho hlava je samá modřina!“
„Dnes ho učím slova, kterými může o pomoc požádat hadí lid. Pokud si ta
slova zapamatuje, bude mít jejich ochranu,“ řekl Balú.

Cvičení
Dejte slovesa v závorkách do správného času.
1. If it ______ (rain), we ______ (stay) at home.
2. I _____ (ask) him to call you if I _____ (see) him.
3. If you _____ (meet) a black cat, you ______ (have) bad luck.
4. If I _____ (have) time tonight, I _____ (watch) TV.
5. If you _____ (not drive) more slowly, we _____ (crash).
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“What are these words?” asked Bagheera, “I never need to ask for help. But I
would like to know.”
“Mowgli will tell you. Come, Little Brother!” Baloo said.
Mowgli climbed down from a nearby tree.
“I come down for Bagheera, and not for you, fat old Baloo!” said Mowgli.
“Tell Bagheera, then, the words of the jungle I have taught you today,” said
Baloo, feeling hurt.
“We are of one blood, you and I,” said Mowgli in bear language.
“Good,” said Baloo, “And what do you say to the birds?”
Mowgli said something with a bird’s whistle.
“And now the Snake-People,” said Baloo.
Mowgli said something in a strange hiss.
“That was worth a little bruise!” said Baloo, “Now Mowgli is safe in the jungle
because neither snake, bird, nor beast will hurt him.”
“And I will have a tribe of my own, and we will play in the trees all day! And
they will throw sticks and dirt at old Baloo! They promised me!” shouted
Mowgli, jumping up and down.
Baloo’s big paws grabbed Mowgli and held him tightly. Mowgli saw that
Baloo was very angry.
“Mowgli, you have been talking to the Monkey-People,” said Baloo.

Gramatika
Ani… ani (Neither… nor)
Vazba Neither… nor je sama o sobě záporná a protože platí, že v anglické větě smí být
jen jeden zápor, sloveso už v tomto případě do záporu nedáváme. Pokud jsou podměty
obou vět v souvětí v jednotném čísle, i sloveso bývá v jednotném čísle, ale v neformální
angličtině se může dát i do množného čísla.

Neither snake, bird, nor beast will hurt him.
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„Co je to za slova?“ zeptal se Baghíra. „Ne, že bych je někdy potřeboval. Ale
chtěl bych je znát.“
„Mauglí ti je řekne. Pojď, bratříčku!“ řekl Balú.
Mauglí sešplhal z blízkého stromu.
„Přišel jsem za Baghírou a ne za tebou, ty tlustý starý Balú!“ řekl Mauglí.
„Řekni tedy Baghírovi slova džungle, která jsem tě dnes učil,“ řekl Balú,
kterého se to dotklo.
„Jsme jedné krve, ty i já,“ řekl Mauglí jazykem medvědů.
„Dobře,“ řekl Balú, „a co řekneš ptákům?“
Mauglí něco zapískal ptačí řečí.
„A teď hadí lid,“ řekl Balú.
Mauglí něco zasyčel.
„To za malou modřinu stojí!“ řekl Balú. „Teď je Mauglí v džungli v bezpečí,
protože ani had ani pták a ani šelma ho neporaní.“
„A já budu mít vlastní tlupu a budeme si celý den hrát ve stromech! A na
starého Balúa budou házet klacíky a hlínu. Slíbili mi to!“ volal Mauglí,
poskakuje přitom nahoru a dolů.
Balúovy velké tlapy popadly Mauglího a pevně ho sevřely. Mauglí viděl, že
Balú je velmi rozzlobený.
„Mauglí, ty jsi mluvil s Opičím národem,“ řekl Balú.

Cvičení
Utvořte věty s „Neither…nor“.
1. Peter didn’t sleep well. Paul didn’t sleep well.
2. Helen doesn’t like milk. I don’t like milk.
3. My mother isn’t from London. My father isn’t from London.
4. Claire won’t be a teacher. Simone won’t be a teacher.
5. I don’t smoke and I don’t drink.
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Mowgli looked at Bagheera and Bagheera looked very angry too.
“You have been with the Monkey-People. The big apes — the people without
law. That is a great shame.”
“When Baloo hurt my head,” Mowgli said, “I went away, and the apes came
down from the trees and they gave me nuts and other things to eat. They carried
me in their arms to the top of the trees and said I was their brother. They said
I should be their leader some day.”
“They do not have a leader,” said Bagheera, “They lie. They always lie.”
“They were very nice to me,” said Mowgli, “Let me go, bad Baloo. I want to
play with the monkeys again.”
“Listen, man cub,” said Baloo, “I taught you the Law of the Jungle for all
people of the jungle — except the Monkey-People. The have no law. They have
no speech. They have no leaders. They remember nothing. They pretend they
are great people doing great things, but then they laugh and forget. We do not
go where monkeys go, we do not drink where monkeys drink, we do not hunt
where monkeys hunt, we do not die where monkeys die. Have you heard me
speak of the monkeys before today?”
“No,” whispered Mowgli.
“The Jungle-People do not think about the monkeys. They are dirty, evil
things.”

Gramatika
Souslednost časová (Sequence of tenses)
Pokud převádíme přímou řeč (tedy to, co bývá napsané v uvozovkách) do nepřímé řeči
a ještě sdělujeme, že danou větu někdo pronesl v minulosti, musíme sloveso v původní
přímé řeči posunout o čas dozadu. Také se případně mění zájmena a některé časové
údaje. Posun je následující:
přítomný čas  minulý čas
minulý čas  předminulý čas
předpřítomný čas  předminulý čas
will  would
Modální slovesa (např. can, must, should) zůstávají stejná.

They … said I was their brother. (Monkeys: „You are our brother.“)
They said I should be their leader some day. (Monkeys: „You should be our leader.“)
32

36

KEJ183_sazba.indd 36

30.9.2008 10:07:47

Mauglí se podíval na Baghíru a Baghíra vypadal také velmi rozzlobeně.
„Byl jsi s Opičím národem. S velkými opicemi – lidu bez zákona. To je velká
ostuda.“
„Když mě Balú praštil do hlavy,“ vyprávěl Mauglí, „odešel jsem a opice slezly
ze stromů a daly mně oříšky a další věci k jídlu. Vynesly mě v náručí až do
vrcholků stromů a řekly, že jsem jejich bratr. Říkaly, že jednoho dne bych měl
být jejich vůdcem.“
„Nemají vůdce,“ řekl Baghíra, „lžou. Vždycky lžou.“
„Byly na mě milé,“ řekl Mauglí. „Nech mě jít, ošklivý Balú. Chci si zase jít
hrát s opicemi.“
„Poslouchej, lidské mládě,“ řekl Balú. „naučil jsem tě Zákon džungle pro
všechny její obyvatele – kromě Opičího národa. Nemají žádný zákon. Nemají
řeč. Nemají vůdce. Nic si nepamatují. Předstírají, že jsou velkolepí a dělají
skvělé věci, ale pak se jen smějí a zapomenou. Nechodíme tam, kam chodí
opice, nepijeme tam, kde pijí, nelovíme tam, kde loví ony, neumíráme tam, kde
umírají opice. Slyšel jsi, že bych někdy dříve mluvil o opicích?“
„Ne,“ zašeptal Mauglí.
„Obyvatelé džungle na opice nemyslí. Jsou to špinavá, zlá stvoření.“

Cvičení
Dejte přímou řeč do nepřímé.
1. Joe: “You play tennis very well.” Joe said that…
2. Helen: “They moved to London.” Helen told us…
3. Sue: “I will help you.” Sue told me…
4. Jim: “They haven’t done their job properly.”
Jim said that…
5. Phil: “She might come tomorrow.” Phil said she…
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As Baloo spoke, nuts and sticks fell onto their heads, and they heard monkeys
howling in the trees above them.
Baloo and Bagheera took Mowgli and moved away. Baloo spoke the truth.
Monkeys are very stupid, and only want to be noticed. The monkeys were happy
when Mowgli came to play with them and when Baloo was angry about them.
Then one monkey had a brilliant idea. He decided to steal Mowgli. Mowgli,
Baloo, and Bagheera were sleeping together in the jungle. Mowgli was feeling
very ashamed of talking to the Monkey-People. He decided he would never talk
to the Monkey-People again.
Then he felt strong little hands on his arms and legs. Mowgli felt the monkeys
pull him up into the tree branches. Baloo and Bagheera jumped up, snarling.
The Monkey-People howled and shouted, “He has noticed us. Bagheera has
noticed us!”
The Monkey-People began to swing away through the trees. The journey
of the Monkey-People through tree-land is very hard to describe. They have
many different paths and can travel very quickly. Two strong monkeys swung
Mowgli between them.
Mowgli felt sick and afraid, but he also enjoyed the wild rush of flying
through the air. All of the monkeys followed, hooting and shouting.

Gramatika
Místní předložky (Prepositions of place)
Častou chybou, kterou studenti angličtiny dělají, je přímý překlad z jejich mateřského
jazyka. Anglické předložky se používají jinak, než české. V češtině můžeme říct, že jsme
například byli na chalupě. Ale pokud Angličanovi řekneme: „I was on the cottage at the
weekend.“, bude se na vás dívat přinejmenším překvapeně, proč jste trávili dva dny na
střeše svého víkendového obydlí. Zde jsou nejčastější předložky místa:
on

na (povrchu)

The glass is on the table.

in

v, uvnitř

The books are in the box.

at

při, u, v*

Let’s meet at the theatre.

between

mezi dvěma

The bank is between the hotel and the post office.

among

mezi více než dvěma

Our cottage is hidden among the trees.

next to

vedle

He was standing next to me.

in front of

před

I met him in front of the supermarket.

(*když hovoříme o instituci, ne být v budově divadla, ale v divadle jako v instituci)
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Jakmile Balú domluvil, snesly se na jejich hlavy ořechy a klacíky a slyšeli, jak
ve stromech nad nimi skučí opice.
Balú a Baghíra popadli Mauglího a odešli pryč. Balú mluvil pravdu. Opice
jsou velmi hloupé a jen se starají, aby si jich někdo všiml. Opice byly šťastné,
když si Mauglí přišel s nimi hrát a když se na ně Balú zlobil.
Pak jeden opičák dostal skvělý nápad. Rozhodl se ukrást Mauglího. Mauglí,
Balú a Baghíra spali společně v džungli. Mauglí se moc styděl za to, že se bavil
s Opičím národem. Rozhodl se, že už nikdy s Opičím národem nepromluví.
Pak ucítil na rukou a na nohou silné malé ruce. Mauglí cítil, že ho opice
táhnou nahoru do větví. Balú a Baghíra vyskočili a vrčeli. Opičí lidé vyli a
křičeli: „Všiml si nás. Baghíra si nás všiml!“
Opičí národ se začal pohupovat ze stromu na strom pryč. Cesta Opičího
národa stromovím je velmi těžko popsatelná. Mají různé stezky a dokáží
cestovat velmi rychle. Dvě silné opice držely Mauglího mezi sebou a houpaly se
s ním z větve na větev.
Mauglímu bylo špatně a bál se, ale zároveň se mu líbil divoký let vzduchem.
Všechny opice je s houkáním a křikem následovaly.

behind

za

Somebody is standing behind you.

under

pod

Let’s hide under the table.

above

nad

There was a picture above the table.

by

u

We were walking by the river.

to

směrem k, do

I need to go to the bank.

They heard monkeys howling in the trees above them.
Then he felt strong little hands on his arms and legs.
Two strong monkeys swung Mowgli between them.

Cvičení
Doplňte chybějící předložky.
1. He was hiding _____ his friends.
2. I put my glasses _____ the drawer
of my desk.

3. ______ you and me, I don’t think he’s
very clever. But don’t tell anyone.
4. An apple was lying _____ the tree.
5. He was walking _____ her and he was
smiling.
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Mowgli knew that the monkeys were much faster than his friends, Baloo and
Bagheera. He tried to think. He looked up and saw Chil the Kite flying high
above him. Chil was surprised when he saw Mowgli and the monkeys below
him.
“We are of one blood, you and I,” Mowgli said in a bird’s whistle, “Tell Baloo
and Bagheera where I am!”
“Who are you?” said Chil.
“Mowgli the Frog!”
“These monkeys are in trouble,” Chil laughed, “Baloo and Bagheera are
dangerous enemies.”
Chil flew away to find Baloo and Bagheera.
Baloo and Bagheera were furious with rage and sorrow. They ran as fast
as they could, but the monkeys were faster.
“Hurry! Hurry!” said Baloo.
“No! We will never catch them,” said Bagheera, “Sit still and think.”
Baloo rolled on the ground howling.
“I am the most miserable bear!” he howled.
“Baloo, stop howling, and think. What do we know about the MonkeyPeople?” Bagheera said, “They live in trees and are afraid of nobody.”
“Everyone is afraid of someone!” said Baloo, “The Monkey-People fear Kaa
the Snake. He can climb trees, and steals monkeys at night. His name makes
their tails cold. We will go to Kaa.”

Gramatika
Určitý člen „the“ (Definite article)
Určitý člen se používá, pokud hovoříme o něčem, co už bylo dříve zmíněno, o něčem
určitém nebo o něčem, co je jedinečné. Také se používá s řadovými číslovkami,
s 3. stupněm přídavných jmen, s několika přídavnými jmény, které označují nějakou
všeobecnou skupinu lidí (the English – Angličané, the rich – bohatí…), s hudebními
nástroji ve vazbě play the piano, quitar…, u pohoří, souostroví, hotelů, kin, divadel, pouští,
lodí a zemí obsahujících všeobecné podstatné jméno (republic, kingdom, state…)
a u názvů všech vodních ploch kromě jezer.

Mowgli knew that the monkeys were much faster than his friends, Baloo and Bagheera.
I am the most miserable bear!
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Mauglí věděl, že jsou opice mnohem rychlejší než jeho přátelé Balú a Baghíra.
Zamyslel se. Vzhlédl vzhůru a uviděl vysoko nad sebou letět luňáka Číla. Číl byl
překvapený, když pod sebou uviděl Mauglího a opice.
„Jsme jedné krve, ty i já,“ řekl Mauglí ptačí řečí. „Řekni Balúovi a Baghírovi,
kde jsem!“
„Kdo jsi?“ řekl Číl.
„Žabák Mauglí!“
„Tyhle opice jsou v bryndě,“ smál se Číl, „Balú a Baghíra jsou nebezpeční
nepřátelé.“
Číl odletěl vyhledat Balúa a Baghíru.
Balú a Baghíra se zalykali vztekem a žalem. Běželi tak rychle, jak jen to
dovedli, ale opice byly rychlejší.
„Pospěš si! Pospěš si!“ říkal Balú.
„Ne! Ty nikdy nechytíme,“ řekl Baghíra, „v klidu se posaď a přemýšlej.“
Balú se válel po zemi a skučel.
„Jsem ten nejbídnější medvěd!“ vyl.
„Balú, přestaň výt a přemýšlej. Co víme o Opičím národu?“ Baghíra řekl:
„Žijí ve stromech a nikoho se nebojí.“
„Každý se někoho bojí!“ řekl Balú. „Opičí národ se bojí hada Ká. Ten umí
šplhat po stromech a v noci krade opice. Když slyší jeho jméno, strachy jim
ztuhne ocas. Půjdeme za Káem.“

Cvičení
Doplňte určitý člen „the“ tam, kde je to nutné.
1. Highest mountain in Czech Republic is called Sněžka.
2. You can meet camels in Sahara Desert.
3. This is third time you lost your keys!
4. I met strange men. Men were wearing pink dresses and blond wigs.
5. We stayed near Titicaca Lake.
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“Will Kaa help us?” asked Bagheera, “He has evil eyes.”
“He is very old and very clever. And he is always hungry,” said Baloo.
They went to find the old snake. They found Kaa the Python lying on a warm
rock. He was smacking his lips hungrily.
“He is hungry,” said Baloo, “Be careful, Bagheera.”
Kaa is not a poison-snake, but he kills by wrapping his long body around his
prey and squeezing tightly.
“Good hunting!” said Baloo.
“Good hunting!” said Kaa, “Is that Baloo and Bagheera? Are you hunting?
I am hungry.”
“Yes, we are hunting,” said Baloo.
“Will you kill something for me? I am getting very heavy. I almost fell out of
a tree during my last hunt. The Monkey-People laughed at me and called me evil
names.”
“A yellow worm,” said Bagheera.
“Sssss! They called me that?” Kaa said.
“I did hear the monkeys say that,” said Bagheera.
A snake never shows that he is angry.
“I heard the Monkey-People howling in the trees today,” Kaa said quietly.
“Yes, we are hunting them,” said Bagheera, but he felt ashamed.

Gramatika
Příslovce (Adverbs)
Většina příslovců se tvoří z přídavných
jmen přidáním koncovky -ly.
slow – slowly (pomalu)
Příd. jména končící na -y
happy – happily (NE happyly)
Výjimka: shy – shyly (stydlivě)
Příd. jména končící na -le
possible (možný) – possibly (NE possiblely)
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„Pomůže nám Ká?“ zeptal se Baghíra. „Má zlé oči.“
„Je velmi starý a velmi chytrý. A neustále je hladový,“ řekl Balú.
Vydali se najít starého hada. Krajtu Káa našli ležet na teplé skále. Hladově si
olizoval rty.
„Je hladový,“ řekl Balú. „buď opatrný, Baghíro.“
Ká není jedovatý had, ale zabíjí omotáním svého dlouhého těla kolem kořisti
a pevným stiskem.
„Dobrý lov!“ řekl Balú.
„Dobrý lov!“ řekl Ká. „To je Balú a Baghíra? Jste na lovu? Mám hlad.“
„Ano, jsme na lovu,“ řekl Balú.
„Zabijete něco pro mě? Jsem stále těžší. Na svém posledním lovu jsem málem
spadnul ze stromu. Opičí národ se mi smál a nadával mi do těch nejhorších
jmen.“
„Žlutý červe,“ řekl Baghíra.
„Sssss! Tak mi říkajy?“ řekl Ká.
„Slyšel jsem něco takového opice říkat,“ řekl Baghíra.
Had nikdy neukáže, že je rozzlobený.
„Dnes jsem slyšel Opičí národ výt ve stromech,“ řekl Ká tiše.
„Ano, lovíme je,“ řekl Baghíra, ale styděl se.

Příd. jména končící na -ic
magic (kouzelný) – magically (NE magicly)
Exceptions/Výjimky:
fast – fast (NE fastly)
good – well

He was smacking his lips hungrily.
He kills by wrapping his long body around his prey and squeezing tightly.
“I heard the Monkey-People howling in the trees today,” Kaa said quietly.

Cvičení
Vytvořte příslovce z následujících přídavných jmen:
1. heavy

2. clear

3. loud

4. beautiful

5. good

6. horrible

7. tragic
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Kaa was curious. Proud hunters like Baloo and Bagheera did not hunt
Monkey-People.
“Oh, I am a foolish bear,” Baloo began to say, but Bagheera interrupted.
“Kaa, those thieves stole our man-cub,” said Bagheera.
“Oh, yes, I have heard of this man-cub,” said Kaa.
“He is the best, smartest, bravest man-cub,” said Baloo, “And we love him.”
“The monkeys have him now,” said Bagheera, “And the Monkey-People fear
no one except Kaa.”
“Yes, yes, they do fear Kaa,” said Kaa, “Foolish monkeys! They called me a
yellow fish.”
“Yellow worm,” said Bagheera, “And other names that are too bad to repeat.”
“Sssss! We will teach them to speak well of me,” said Kaa.
“Baloo! Look up!” said a voice from the sky. It was Chil the Kite.
“I saw Mowgli with the Monkey-People. They took him to the monkey city
across the river. Good hunting to you all!”
“Thank you, Chil! You are the best kite!” said Bagheera.
“It is nothing,” said Chil, “The boy said the Words.”
“He did not forget the lesson!” Baloo laughed.

Gramatika
Zájmena ukazovací (Demonstrative pronouns)
Zájmena this (pro jednotné číslo) a these (pro
množné číslo) se používají, když mluvíme
o předmětech v naší blízkosti. That (jednotné č.)
a those (množné č.) se používají při ukazování
na vzdálenější předměty. Stejně jako rozlišujeme
u this a that vzdálenost prostorovou, existuje i rozdíl
časový. This se používá pro události, které se
zanedlouho stanou, a that pro události, které se
už přihodily.

Those thieves stole our man-cub.
I have heard of this man-cub.
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Ká byl zvědavý. Dobří lovci jako Balú a Baghíra obvykle Opičí národ nelovili.
„Ach, jsem hloupý medvěd,“ začal Balú, ale Baghíra ho přerušil.
„Ká, ti zloději ukradli naše lidské mládě,“ řekl Baghíra.
„Ó ano, o tom lidském mláděti jsem slyšel,“ řekl Ká.
„Je to to nejlepší, nejchytřejší a nejstatečnější lidské mládě,“ řekl Balú. „A my
je milujeme.“
„Teď ho mají opice,“ řekl Baghíra, „a opice se nebojí nikoho kromě Káa.“
„Ano, Káa se tedy bojí,“ řekl Ká. „Hloupé opice! Nazvaly mě žlutou rybou.“
„Žlutým červem,“ řekl Baghíra, „a i jinak, ale to se nedá opakovat.“
„Sssss! Naučíme je, aby o mě říkali jen to dobré,“ řekl Ká.
„Balú! Podívej se nahoru!“ řekl hlas z nebe. Byl to luňák Číl.
„Viděl jsem Mauglího s Opičím národem. Odnesli ho do opičího města za
řekou. Dobrý lov vám všem!“
„Děkujeme, Číle! Jsi ten nejlepší luňák!“ řekl Baghíra.
„Není zač,“ řekl Číl, „chlapec jen řekl slova.“
„Nezapomněl lekci!“ smál se Balú.

Cvičení
Doplňte „this“, „that“, „these“ nebo „those“.
1. Do you remember our last holiday? Yes, _____ was really nice.
2. Who are _____ people over there?
3. Get _____ spider off my head!
4. Are you looking for a new job? Listen to ____ advertisement…
5. _____ cakes here look delicious, don’t they?
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“I am proud of him too,” said Bagheera, “But we must hurry.”
The monkey city was an old deserted city in the jungle. No one went there
except the Monkey-People.
Bagheera and Kaa raced through the jungle. Baloo followed behind.
In the Lost City, the Monkey-People were very pleased. They had stolen
Mowgli and taken him to their city. The city looked strange to Mowgli. He had
never seen an Indian city before. A king had built it many years ago. Now the
buildings were covered with vines, and trees grew up through the temples and
palaces. The monkeys pretended it was their city.
“We are the greatest people in the jungle!” the monkeys said, and jumped up
and down and sang foolish songs.
Mowgli was hungry and tired.
“Everything Baloo said about the monkeys is true,” thought Mowgli, “I must
try to return to my home.”
Mowgli tried to leave the city, but the monkeys pulled him back in and
pinched him with their hard little hands.
“You must tell everyone how we are the most wonderful people in the jungle!”
they shouted. Hundreds and hundreds of monkeys sat on the terrace of the
palace and they all shouted together. Mowgli’s head hurt with all their shouting.

Gramatika
Trpný rod (Passive voice)
Trpný rod se v angličtině tvoří pomocným slovesem be v příslušném čase a příčestím
minulým (3. tvar slovesa). Používá se častěji než v češtině, hlavně v případě, kdy nevíme,
kdo danou věc udělal, nebo tato osoba není ve vyprávění důležitá. Pokud bychom přece
jen chtěli uvést autora, použijeme předložku by (Hamlet was written by Shakepeare.).

The buildings were covered with vines.

Cvičení
Dejte následující věty do trpného rodu.

3. They will close the park at 8.

1. I painted the room blue.

4. They make cars in this factory.

2. They are repairing the road.

5. They have made this product in
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„Také jsem na něj pyšný,“ řekl Baghíra, „ale musíme si pospíšit.“
Opičí město bylo staré opuštěné město v džungli. Nikdo kromě Opičího
národa tam nechodil.
Baghíra a Ká spěchali džunglí. Balú je následoval.
Opičí národ ve Ztraceném městě byl nadšený. Ukradli Mauglího a odnesli ho
do svého města. Město připadalo Mauglímu divné. Nikdy předtím indické
město neviděl. Nějaký král je postavil před mnoha lety. Teď byly budovy
pokryté psím vínem a chrámy a paláci prorůstaly stromy. Opice předstíraly, že
je to jejich město.
„Jsme nejskvělejší národ v džungli!“ říkaly opice a skákaly nahoru a dolů a
zpívaly bláznivé písničky.
Mauglí byl hladový a unavený.
„Všechno, co říkal Balú o opicích, je pravda,“ pomyslel si Mauglí, „musím se
pokusit o návrat domů.“
Mauglí zkusil odejít z města, ale opice ho přivlekly zpátky a štípaly ho svýma
malýma tvrdýma rukama.
„Musíš všem říct, že jsme nejbáječnější lid v džungli!“ křičely. Stovky a stovky
opic seděly na terase paláce a všechny najednou vřískaly. Mauglího z toho jejich
vřískotu rozbolela hlava.
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“Will they ever go to sleep?” he thought, “I am so tired.”
Bagheera and Kaa sat outside the wall of the city.
“I wish Baloo was here,” said Bagheera.
Baloo was much slower and had not arrived at the city yet.
“I will go around by the west wall,” said Kaa.
“And I will go to the terrace,” said Bagheera, “The monkeys have the boy
there.”
“Good hunting,” said Kaa.
Bagheera ran toward Mowgli. The monkeys howled with fear when they saw
Bagheera. Then a monkey shouted:
“There is only one! Kill him! Kill!”
Hundreds of monkeys jumped onto Bagheera, biting and scratching. Five or
six monkeys grabbed Mowgli and threw him into an old summerhouse.
“Stay there until we have killed your friends,” the monkeys said.
Mowgli heard the hissing of snakes all around him.
“We are of one blood, you and I,” he said quickly.
The old summerhouse was full of cobras.
“Stand still, Little Brother,” said the cobras, “Your feet might hurt us.”
Mowgli stood still and listened to Bagheera roaring and fighting. The panther
was fighting for his life.

Gramatika
Přací věty (Wish clauses)
Pokud jsme nespokojení s něčím ze současnosti a přejeme si, aby to bylo jinak,
použijeme vazbu I wish + minulý čas. U slovesa be se velmi často používá ve všech
osobách tvar were (I wish he were…). Pokud jsme nespokojení s něčím z minulosti,
použijeme I wish + předminulý čas.

I wish Baloo was here. (Baloo isn’t here.)
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„Půjdou někdy spát?“ přemýšlel. „Jsem tak unavený.“
Baghíra a Ká seděli před zdí města.
„Kéž by tu byl Balú,“ řekl Baghíra.
Balú byl mnohem pomalejší a ještě do města nedorazil.
„Půjdu kolem západní zdi,“ řekl Ká.
„A já půjdu k terase,“ řekl Baghíra. „Opice tam mají chlapce.“
„Dobrý lov,“ řekl Ká.
Baghíra běžel k Mauglímu. Opice zavyly hrůzou, když Baghíru spatřily. Pak
jedna opice vykřikla:
„Je tu jen jeden! Zabijte ho! Zabijte!“
Stovky opic skočily na Baghíru, kousaly ho a škrábaly. Pět nebo šest opic
popadlo Mauglího a shodily ho do starého letohrádku.
„Počkej tu, dokud nezabijeme tvé přátele,“ řekly opice.
Mauglí slyšel všude kolem sebe syčení hadů.
„Jsme jedné krve, ty i já,“ řekl rychle.
Starý letohrádek byl plný kober.
„Stůj bez hnutí, bratříčku,“ řekly kobry, „tvá chodidla by nás mohla poranit.“
Mauglí stál, nehýbal se a poslouchal, jak Baghíra řve a bojuje. Panter bojoval
o svůj život.

Cvičení
Utvořte přací věty.
1. I don’t have much money. I wish I…
2. She is far away.
3. I don’t like what I did.
4. I didn’t take your advice.
5. It’s very cold today.
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“Go to the water tank, Bagheera!” Mowgli shouted.
Bagheera fought through the monkeys and jumped into the water tank where
the monkeys could not go. Bagheera could not breathe. Blood ran down his
body. He swam in the water, with his head barely above the surface.
He raised his chin and howled the Snake’s call of protection — “We are of one
blood, you and I,” hoping Kaa would come and help him.
Then, from the ruined wall nearest the jungle rose up the war-shout of Baloo.
He started fighting the monkeys on the terrace and he chuckled when he
heard the proud panther ask for help.
Meanwhile, Kaa had fallen off the west wall. He carefully moved his long
body to make sure he was not hurt. The whole jungle was shouting the news of
the great battle in the monkey city. Kaa came quickly, ready to kill. A four foot
python can knock a man down, and Kaa was more than thirty feet long.
“Kaa! It is Kaa! Run!” shouted the monkeys. The monkeys feared Kaa more
than anything else in the jungle. Kaa eats baby monkeys at night. No monkey
can look Kaa in the face. So they ran away, screaming in fear.
Kaa hissed one long word, and there was silence.
“Get the man-cub and we should go,” said Bagheera, “They will attack again.”

Gramatika
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
(Countable and uncountable nouns)
Počitatelná podstatná jména mají jednotné i množné číslo. Používá se s nimi určitý
i neurčitý člen (ten pouze v jednotném čísle). Dále se s nimi používají slova many,
(a) few a číslovky.
Nepočitatelná podstatná jména nemají jednotné číslo a nepoužívá se s nimi neurčitý
člen. Jsou to převážně tekutiny, materiály, maso, sypké věci a většina abstraktních
podstatných jmen. S nepočitatelnými podstatnými jmény se používají slova much,
(a) little, a bit of. Dají se počítat pouze pomocí frází typu: a piece of, a bottle of,
a kilo of atd.

He swam in the water (nepočitatelné), with his head (počitatelné) barely above
the surface (počitatelné).

We are of one blood (nepočitatelné), you and I.
Kaa eats baby monkeys (počitatelné) at night (počitatelné).
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„Běž k vodní nádrži, Baghíro!“ volal Mauglí.
Baghíra se probojoval opicemi k vodní nádrži a skočil do ní. Tam za ním
opice nemohly. Baghíra nemohl dýchat. Krev z něj crčela. Plaval ve vodě
s hlavou těsně nad hladinou.
Zvedl bradu a zavolal hadí volání o pomoc – „Jsme jedné krve, ty i já.“
Doufal, že mu Ká přijde na pomoc.
Pak se od zbořené zdi, která byla nejblíže džungli, ozval Balúův válečný
pokřik.
Začal bojovat s opicemi na terase a musel se zasmát po vousy, když slyšel
hrdého pantera volat o pomoc.
Mezitím Ká sklouzl ze západní zdi. Opatrně se pohyboval se svým dlouhým
tělem a dával si pozor, aby se nezranil. Celá džungle volala tu novinu o velké
bitvě v opičím městě. Ká se rychle blížil, připravený zabíjet. Krajta, která měří
čtyři stopy, dokáže skolit člověka a Ká měřil více než třicet stop.
„Ká! Je tu Ká! Utíkejte!“ křičely opice. Opice se Káa bály více než čehokoli
jiného v džungli. Ká v noci požírá opičí mláďata. Žádná opice se nedokáže
Káovi podívat do tváře. A tak utekly pryč, ječíce přitom hrůzou.
Ká zasyčel jedno dlouhé slovo a pak nastalo ticho.
„Popadněme lidské mládě a pojďme,“ řekl Baghíra. „Ony zase zaútočí.“

Cvičení
Určete, které podstatné jméno je počitatelné (C - countable) a které
nepočitatelné (U - uncountable).
1. body

2. coffee

3. toast

4. tree

5. man

6. money

7. glass
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“They will not move,” said Kaa, “Until I tell them to move. I think I heard you
call for me?”
“I might have,” said Bagheera.
“Wow!”, said Baloo, “Kaa you saved our lives.”
“Where is the man thing?” asked Kaa.
“Here I am! I cannot climb out!” shouted Mowgli.
“Take him away. He will crush our children,” said the cobras.
“He has friends everywhere,” said Kaa, chuckling.
Kaa broke down the wall with his huge head, and Mowgli ran out and put his
arms around Baloo and Bagheera.
“So this is the man,” said Kaa, “He looks like a monkey to me.”
“We are of one blood, you and I,” said Mowgli. “Thank you for saving my life
tonight, Kaa. Some day, I will repay you, and Bagheera, and Baloo. Good
hunting to you all.”
“You are brave and polite,” said Kaa, “Now you should go. You should not
see what happens next.”
The moon moved behind the hills and Kaa slithered into the centre of the
terrace.
“Can you see me?” Kaa asked.
“We see you, Kaa,” the monkeys moaned.
Then Kaa began to dance. The Dance of the Hunger of Kaa is a terrible thing
to watch.

Gramatika
Modální sloveso „should“
Pokud někomu radíme, co by měl nebo neměl udělat, použijeme modální sloveso
should/shouldn’t. Toto sloveso, stejně jako většina dalších modálních sloves, nepoužívá
v otázce a záporu žádné pomocné sloveso, má stejný tvar ve všech osobách a následuje
po něm sloveso bez to. Podobně jako should se používá ought to, které je ale formálnější.

Now you should go.
You should not see what happens next.
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„Ani se nehnou,“ řekl Ká, „dokud jim to nedovolím. Zdálo se mi, že jsi mě
volal?“
„Možná,“ řekl Baghíra.
„Páni!“ řekl Balú, „Ká, zachránil jsi nám život.“
„Kde je ten človíček?“ zeptal se Ká.
„Tady jsem! Nemůžu vylézt!“ volal Mauglí.
„Vyndejte ho. Pošlape naše mladé,“ řekly kobry.
„Ten má všude přátele,“ usmíval se Ká.
Ká svou obrovitou hlavou zboural zeď, Mauglí vyběhl a objal Balúa a Baghíru.
„Tak to je ten člověk,“ řekl Ká. „Připadá mi jako opice.“
„Jsme jedné krve, ty i já,“ řekl Mauglí. „Děkuji, že jsi mi dnes zachránil život,
Ká. Jednoho dne ti to oplatím a Baghírovi a Balúovi také. Dobrý lov vám všem.“
„Jsi statečný a zdvořilý,“ řekl Ká. „Teď bys měl jít. Neměl bys vidět, co se
bude dít dál.“
Měsíc se skláněl za hory a Ká se doplazil doprostřed terasy.
„Vidíte mě?“ zeptal se Ká.
„Vidíme tě, Ká.“ skučely opice.
Pak začal Ká tancovat. Sledovat tanec hladového Káa je strašlivá věc.

Cvičení
Dejte radu za použití „should/shouldn’t“.
1. Petra wants to find a job in Great Britain, but she doesn’t speak English.
2. Jim isn’t happy because he doesn’t like his job.
3. Bill is at home. He has flu and he doesn’t feel well.
4. Paul has no money because he spends everything on cigarettes.
5. I’ve just seen a car accident.
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Baloo and Bagheera stood still, growling softly. Mowgli watched and
wondered.
“Monkey-People, can you move?” Kaa asked.
“No, not without your order,” the monkeys moaned.
“Good, move one step towards me,” said Kaa.
The monkeys took one step closer to Kaa. Baloo and Bagheera took one step
closer to Kaa.
“Closer!” hissed Kaa.
Baloo and Bagheera moved another step closer.
Mowgli put his hands on Baloo and Bagheera.
“Let’s go,” said Mowgli.
“Woof! I will never hunt with Kaa again,” said Baloo, when the three friends
were in the jungle.
“He is smarter than me and more dangerous,” said Bagheera, trembling.
“I only saw a big snake making foolish circles,” said Mowgli.
“Mowgli, he saved your life!” said Bagheera angrily, “And my neck and back
and paws are all bitten. I cannot hunt for days. I, Bagheera the Black Panther,
was forced to ask Kaa for protection! Baloo and I were made stupid as little
birds by the Hunger Dance. All this happened because you played with the
Monkey-People.”

Gramatika
Číslovky (Numerals)
Malá čísla většinou nedělají studentům angličtiny problém, jen se občas plete 8 (eight)
a 9 (nine) a bývá problém s psaním 12 (twelve). Složitější už jsou velká čísla, kde se mezi
tisíci/sty a desítkami/jednotkami říká and. V psané formě se pak pletou desetinná čísla
s tisíci. V angličtině se tisíce oddělují čárkou a místo desetinné čárky se používá
desetinná tečka. Také se často chybuje v použití množného čísla. I když máme stovek,
tisíců či miliónů několik, stále jsou slova hundred, thousand a million v jednotném čísle.
Výjimkou je jejich použití bez konkrétní číslovky.
3,425 – three thousand, four hundred and twenty-five (thousand a hundred v j. č.,
desítky a jednotky se píší s pomlčkou, všimněte si použití and)
3.425 – three point four two five (po desetinné tečce se číslovky říkají jednotlivě, ne four
hundred and twenty-five)
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Balú a Baghíra stáli bez hnutí a tiše mručeli. Mauglí se díval a divil.
„Opičí národe, můžeš se pohnout?“ zeptal se Ká.
„Ne, bez tvého rozkazu ne,“ kňučely opice.
„Dobrá, udělejte jeden krok ke mně,“ řekl Ká.
Opice udělaly jeden krok ke Káovi. Balú a Baghíra udělali jeden krok ke
Káovi.
„Blíž!“ zasyčel Ká.
Balú a Baghíra opět vykročili ke Káovi.
Mauglí položil ruce na Balúa a Baghíru.
„Pojďme,“ řekl Mauglí.
„Uf! Už nikdy nebudu lovit s Káem,“ řekl Balú, když byli naši tři přátelé
v džungli.
„Je chytřejší než já a nebezpečnější,“ řekla Baghíra a třásl se.
„Jenom jsem viděl velkého hada, jak dělá bláznivá kolečka,“ řekl Mauglí.
„Mauglí, zachránil ti život!“ řekl rozzlobeně Baghíra. „A já mám pokousaný
krk, záda a tlapy. Několik dní nebudu moct lovit. Já, černý panter Baghíra, jsem
byl donucený požádat Káa o ochranu! Balú a já jsme zmámeně jako malí ptáci
sledovali hladový tanec. A to všechno se stalo proto, že sis hrál s Opičím
národem.“

There were thousands of people.
Byly tam tisíce lidí. (neudáváme konkrétní počet tisíců)

The monkeys took one step closer to Kaa.
“Woof! I will never hunt with Kaa again,” said Baloo, when the three friends were
in the jungle.

Cvičení
Napište následující číslovky slovy.
1. 12,002

2. 5,123,987

3. 456

4. 6.843

5. 56,619
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“It is true. It is true. I am sorry,” said Mowgli.
“What is the Law of the Jungle, Baloo?” said Bagheera.
Baloo did not want more trouble for Mowgli, but Mowgli must be punished.
“Remember, Bagheera, he is so little,” said Baloo.
Bagheera gave Mowgli five or six smacks. For a panther they were very light
taps, but for a seven year old boy it was a serious beating. Then Mowgli sneezed
and got up without a word.
“Now, jump on my back, Little Brother, and we will go home,” said Bagheera.
In the jungle, there are no bad feelings after punishment. Mowgli fell asleep
on Bagheera’s back, and did not wake up when Bagheera put him down in his
own cave.

owgli’s Adventures in the Jungle
M
Comprehension Questions
The Hunting of Kaa
1.

What is the relationship between Baloo and Mowgli?

2.

What does Baloo do when Mowgli forgets his lesson?

3.

Is Mowgli able to correctly say his lesson for Baloo and Bagheera?

4.

What are the Words of protection?

5.

When Baloo and Bagheera discover that Mowgli spoke to a certain group of people,
they are very angry. Who are these people?

6.

What do the monkeys do while Baloo, Bagheera, and Mowgli are sleeping
in the jungle?

7.

Who is the one creature that the Monkey-People are afraid of?

8.

How does Kaa kill?

9.

Why is Bagheera ashamed to admit that he and Baloo are hunting
the Monkey-People?

10. Did the Words of protection Baloo taught Mowgli turn out to be useful?
11. What is the Lost City?
12. At the beginning of the story, Bagheera tells Baloo that Bagheera does not need to
learn Words of protection because he never has to ask for help. Is Baloo’s lesson
useful for Bagheera as well as Mowgli, or not?
13. What is the effect that the Dance of the Hunger of Kaa has on the monkeys?
14. What effect does the dance have on Baloo and Bagheera?
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„To je pravda. To je pravda. Omlouvám se,“ řekl Mauglí.
„Jak zní Zákon džungle, Balú?“ řekl Baghíra.
Balú nechtěl Mauglímu přidělávat další nepříjemnosti, ale Mauglí musel být
potrestán. „Nezapomeň, Baghíro, že je maličký, řekl Balú.
Baghíra dal Mauglímu šest nebo sedm ran. Pro pantera to byla velmi lehká
plesknutí, ale pro sedmiletého chlapce to byl pořádný výprask. Pak Mauglí
kýchnul a beze slova vstal.
„Teď mi vyskoč na hřbet, Bratříčku, a půjdeme domů,“ řekl Baghíra.
V džungli po potrestání už nejsou žádné výčitky. Mauglí na Baghírových
zádech usnul a ani se nevzbudil, když ho Baghíra uložil v jeho jeskyni.

15. In the beginning of the story, Mowgli is punished by Baloo. Bagheera disagrees
with the punishment, saying Mowgli is “too little.” At the end of the story Mowgli is
punished by Bagheera. What words does Baloo say just before Bagheera smacks
Mowgli?
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