
Small Talk 
(Super důležitá konverzace o ničem) 
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Small Talk 

Víte, co to je? Konverzace o nedůležitých tématech s lidmi, které ani moc 
neznáte… Dalo by se říci, že je to k ničemu.  

Jenže je plno situací, kdy je neslušné mlčet… 

Small Talk vám take pomůže prolomit bariéry v práci nebo získat nové známé. 

Proto se na to podíváme zblízka : 

https://www.englishclub.com/speaking/small-talk.htm 
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A tady naleznete příklady a fráze: 

Talking about the weather 
 • Beautiful day, isn't it? 
 • Can you believe all of this rain we've been having? 
 • It looks like it's going to snow. 
 • It sure would be nice to be in Hawaii right about now. 
 • I hear they're calling for thunderstorms all weekend. 
 • We couldn't ask for a nicer day, could we? 
 • How about this weather? 
 • Did you order this sunshine? 
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Talking about current events 
 • Did you catch the news today? 
 • Did you hear about that fire on Fourth St? 
 • What do you think about this transit strike? 
 • I read in the paper today that the New Mall is closing. 
 • I heard on the radio today that they are finally going to start building the new bridge. 
 • How about Sparta? Do you think they're going to win tonight? 

At the office 
 • Looking forward to the weekend? 
 • Have you worked here long? 
 • I can't believe how busy/quiet we are today, can you? 
 • Has it been a long week? 
 • You look like you could use a cup of coffee. 
 • What do you think of the new computers? 
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At a social event 
 • So, how do you know Justin? 
 • Have you tried the cabbage rolls that Sandy made? 
 • Are you enjoying yourself? 
 • It looks like you could use another drink. 
 • Pretty nice place, huh? 
 • I love your dress. Can I ask where you got it? 

Out for a walk 
 • How old's your baby? 
 • What's your puppy's name? 
 • The tulips are sure beautiful at this time of year, aren't they. 
 • How do you like the new park? 
 • Nice day to be outside, isn't it? 
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Waiting somewhere 
 • I didn't think it would be so busy today. 
 • You look like you've got your hands full (with children or goods). 
 • The bus must be running late today. 
 • It looks like we are going to be here a while, huh? 
 • I'll have to remember not to come here on Mondays. 
 • How long have you been waiting? 

Pro pokročilejší studenty tu mám na toto téma zajímavý článek: 

http://esl.about.com/od/speakingenglish/a/smalltalk.htm 
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V další části zaměříme na poslechy a vyzkoušíte si Small Talk na vlastní kůži :-) 

Uslyšíte tři příklady nezávazné konverzace. 

http://www.eslfast.com/robot/topics/smalltalk/smalltalk01.htm 

A tady jsem vybrala jeden poslech s kvízem pro pokročilejší studenty: 
http://cz.talkenglish.com/Listening/LessonListen.aspx?ALID=307 
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A teď nás čekají videa s ukázkami: 

Zkuste si video po každé otázce zastavit a pokuste se napodobit správný přízvuk. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhxSwJTsGDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ADSnw48Iiiw 

L1 + L2 
https://www.youtube.com/watch?v=1brut9jlygM 

L2: 
https://www.youtube.com/watch?v=fThS1xugSkk 

https://www.youtube.com/watch?v=OcMOkMHhoZI&spfreload=1 
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Small Talk to Business Talk 
https://www.youtube.com/watch?v=OLXBjnjkot4 

A teď už se pustíme do praxe: 

Zkuste si domluvit konverzaci s parťákem a na střídačku odpovídat na tyto otázky 
(pokud se na konverzaci ještě necítíte, odpovídejte sami pro sebe. Ale nahlas 

prosím :-)) 
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Snadné  

http://www.eslconversationquestions.com/small-talk-many-random-questions/ 

Složitější 

https://www.themuse.com/advice/48-questions-thatll-make-awkward-small-talk-
so-much-easier 
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A teď se zamyslete nad těmito situacemi: 

How can you start small talk in these situations? 

• At a bus stop 
• While waiting in line for coffee 
• In an elevator 
• When you see an attractive person 
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O čem mluvit? 

Plno lidí má trochu problém v tom, že neví o čem si mají s druhými povídat. Počasí 
je ohrané, společné zájmy nemají... 

Tak radši mlčí.  

Povídat se dá o čemkoli. Třeba o aktuálních tématech, které plní stránky novin. 
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Proto tu pro vás mám odkaz na skvělý web se zjednodušenou četbou podle úrovní.  

http://www.newsinlevels.com 

Úroveň si můžete na začátku otestovat a pak si namluvený článek poslechnout. 

Dál velmi doporučuji chat s ostatními studenty a pokud máte problém domlouvat 
se na termínech s parťákem z kurzu, zkuste v záložce Skype najít někoho z 

druhého konce světa. 

Prostě super web, který vám s angličtinou hodně pomůže. 
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S tématem Small Talk se rozloučíme  příklady konverzace.  
Mrkněte na toto video:  

https://www.youtube.com/watch?v=2-QIN625VJ4 

A v tomto videu si můžete procvičit small talk na vlastní kůži.  
Čtěte roli Matta a povídejte si s Jessicou: 

https://www.youtube.com/watch?v=Umar4jLYC-0 
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A teď tu pro vás mám jednoduchý testík: 
http://www.esl-lab.com/eslbasic/introductions-smalltalk-1.htm 

A malinko náročnější videotestík: 
http://www.esl-lab.com/invite/smalltalk-video.htm 
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A to je vše :-) 

Věřím, že po prostudování tohoto e-booku a odkazu zde uvedených, už máte jasno 
v tom, jak a kdy používat Small Talk neboli společenskou konverzaci. 

Vůbec se toho nebojte a snažte se ke konverzaci využít každou příležitost. Je to 
skvělý způsob, jak se zlepšit v angličtině. A když na vás vyjde místo v letadle vedle 
anglicky mluvícího člověka, nebo se s někým takovým ocitnete ve výtahu, klidně se 

do toho pusťte. 

Určitě vás to obohatí. 
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A ještě tu mám jeden tip na závěr: 

Při konverzaci si snažte zapamatovat jméno vašeho konverzačního partnera a 
občas ho použijte. Je to možná maličkost, ale působí to mnohem lépe a získáte 

pozornost druhé osoby. Lidé prostě své jméno rádi slyší :-) 

                            Hodně milých setkání a příležitostí ke SMALL TALK. 

                                                                                                                  Radka 
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PS: Ještě jeden užitečný odkaz pro všechny, kteří se chtějí do tohoto tématu 
ponořit. Vše je tam krásně vysvětleno i v češtině:  
https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/12235_preview.pdf 

Radka Havlíčková �18 www.mluvimeanglicky.cz

https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/12235_preview.pdf
http://www.mluvimeanglicky.cz

