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STARTER
Countries Země
Argentina /ˌɑːdʒənˈtiːnə/ Argentina
Brazil /brəˈzɪl/ Brazílie
England /ˈɪŋɡlənd/ Anglie
Greece /ɡriːs/ Řecko
Italy /ˈɪtəli/ Itálie
Poland /ˈpəʊlənd/ Polsko
Portugal /ˈpɔːtʃəɡəl/ Portugalsko
Russia /ˈrʌʃə/ Rusko
Spain /speɪn/ Španělsko
Turkey /ˈtɜːki/ Turecko
USA /ˌjuː es ˈeɪ/ Spojené státy americké

Nationalities Národnosti
American /əˈmerəkən/ Američan, 

Američanka
Argentinian /ˌɑːdʒənˈtɪniən/ Argentinec, 

Argentinka
Brazilian /brəˈzɪliən/ Brazilec, Brazilka
English /ˈɪŋɡlɪʃ/ Angličan, Angličanka
Greek /ɡriːk/ Řek, Řekyně
Italian /ɪˈtæliən/ Ital, Italka
Polish /ˈpəʊlɪʃ/ Polák, Polka
Portuguese /ˌpɔːtʃəˈɡiːz/ Portugalec, 

Portugalka
Russian /ˈrʌʃən/ Rus, Ruska
Spanish /ˈspænɪʃ/ Španěl, Španělka
Turkish /ˈtɜːkɪʃ/ Turek, Turkyně

Favourite things Oblíbené věci
animal /ˈænəməl/ zvíře
baseball cap /ˈbeɪsbɔːl kæp/ baseballová 

čepice, kšiltovka
camera /ˈkæmərə/ fotoaparát, kamera
CD player /ˌsiː ˈdiː ˈpleɪə/ CD přehrávač
football shirt /ˈfʊtbɔːl ʃɜːt/ fotbalový dres
mobile phone /məʊˈbaɪl fəʊn/ mobilní 

telefon
MP3 player /ˌem ˈpiː θriː ˈpleɪə/ MP3 

přehrávač
skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ skateboard
watch /wɒtʃ/ hodinky

Subject pronouns Osobní zájmena
I /aɪ/ já
you /juː/ ty, vy
he /hiː/ on
she /ʃiː/ ona
it /ɪt/ to
we /wiː/ my
they /ðeɪ/ oni

Possessive pronouns Přivlastňovací 
zájmena
my /maɪ/ můj
your /jɔː/ tvůj, váš
his /hɪz/ jeho

her /hɜː/ její
its /ɪts/ jeho
our /aʊə/ náš
their /ðeə/ jejich

Colours Barvy
black /blæk/ černý
blue /bluː/ modrý
purple /ˈpɜːpəl/ � alový, nachový
red /red/ červený
yellow /ˈjeləʊ/ žlutý

Numbers Čísla
� ve /faɪv/ pět
six /sɪks/ šest
ten /ten/ deset
eleven /ɪˈlevən/ jedenáct

Other Ostatní
age /eɪdʒ/ věk
and /ənd/ a
but /bʌt/ ale
cat /kæt/ kočka
city /ˈsɪti/ město
class /klɑːs/ třída, vyučovací hodina
Discovery Web /dɪsˈkʌvəri web/ webové 

stránky Discovery
dog /dɒɡ/ pes
earth /ɜːθ/ země
explorer /ɪkˈsplɔːrə/ badatel, průzkumník
family /ˈfæməli/ rodina
friend /frend/ přítel
from /frəm/ z, od
hello /həˈləʊ/ ahoj (dobrý den)
hey /heɪ/ hej, haló
hi /haɪ/ ahoj (čau)
home /həʊm/ doma, domov
how old? /haʊ əʊld/ jak starý?, kolik let?
in /ɪn/ v
mouse /maʊs/ myš
name /neɪm/ jméno
new /njuː/ nový
no /nəʊ/ ne, žádný
not /nɒt/ ne
outer space /ˈaʊtə speɪs/ kosmický 

prostor, vesmír
spaceship /ˈspeɪsˌʃɪp/ kosmická loď
team /tiːm/ tým
that /ðæt/ tamten, ten
the /ðə/ ten, ta, to (člen určitý)
these /ðiːz/ tito, tyto, tato (blízko)
this /ðɪs/ ten, ta, to
those /ðəʊz/ tamti, tamty, tamta (dál)
too /tuː/ také
what? /wɒt/ co?
who? /huː/ kdo?
year /jɪə/ rok

UNIT 1
Appearance adjectives Přídavná 
jména popisující vzhled
fat /fæt/ tlustý
good-looking /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ / hezký, 

pohledný
old /əʊld/ starý
short /ʃɔːt/ malý
tall /tɔːl/ vysoký
thin /θɪn/ hubený
ugly /ˈʌɡli/ ošklivý, nehezký
young /jʌŋ/ mladý

The family Rodina
aunt /ɑːnt/ teta
brother /ˈbrʌðə/ bratr
cousin /ˈkʌzən/ bratranec, sestřenice
dad /dæd/ tatínek
granddad /ˈɡrændæd/ dědeček
granny /ˈɡræni/ babička
mum /mʌm/ maminka
sister /ˈsɪstə/ sestra
uncle /ˈʌŋkəl/ strýc

Things for the beach Věci na pláž
beach bag /biːtʃ bæɡ/ plážová taška
drink /drɪŋk/ pití, nápoj
frisbee /ˈfrɪzbi/ házecí disk (talíř)
ice cream /aɪs kriːm/ zmrzlina
towel /ˈtaʊəl/ ručník

Other Ostatní
about /əˈbaʊt/ o
blonde /blɒnd/ blond
body /ˈbɒdi/ tělo
book /bʊk/ kniha
boy /bɔɪ/ chlapec, kluk
bye /baɪ/ na shledanou, ahoj
chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoláda
cool /kuːl/ super
e-mail /ˈiː meɪl/ e-mail
Er … /ɜː/ Ehm …
factory /ˈfæktəri/ továrna
far away /fɑːr əˈweɪ/ daleko
� lm /fɪlm/ � lm
for /fɔː/ pro
funny /ˈfʌni/ legrační, vtipný
girl /ɡɜːl/ dívka, holka
great /ɡreɪt/ skvělý, velký
green /ɡriːn/ zelený
ha! ha! /hɑː hɑː/ ha! ha!
hair /heə/ vlasy
here /hɪə/ tady
look (at) /lʊk ət/ (po)dívat se (na)
man /mæn/ muž
member /ˈmembə/ člen
miaow /miˈaʊ/ mňau
now /naʊ/ teď
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Oh no! /əʊ nəʊ/ Ale ne!
or /ɔː/ nebo
orange /ˈɒrəndʒ/ pomeranč, oranžový
page /peɪdʒ/ stránka (např. webová)
people /ˈpiːpəl/ lidé
photo /ˈfəʊtəʊ/ fotogra� e
professor /prəˈfesə/ profesor
school /skuːl/ škola
team /tiːm/ tým, parta
thanks /θæŋks/ díky
toy /tɔɪ/ hračka
wait /weɪt/ čekat
Wait and see. /weɪt ənd siː/ Počkej a 

uvidíš.
welcome (to) /ˈwelkəm tə/ vítejte
Well, … /wel/ No, …
where? /weə/ kde?
with /wɪð/ s
yes /jes/ ano
zapper /ˈzæpə/ dálkový ovládač

UNIT 2 
Rooms Místnosti
attic /ˈætɪk/ půda, podkroví
bathroom /ˈbɑːθrʊm/ koupelna
bedroom /ˈbedrʊm/ ložnice, pokoj
garden /ˈɡɑːdn/ zahrada
kitchen /ˈkɪtʃən/ kuchyň
living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ obývací pokoj
stairs /steəz/ schody, schodiště

Prepositions of place Předložky 
místa
behind /bɪˈhaɪnd/ za
in /ɪn/ v
next to /nekst tə/ u, vedle
on /ɒn/ na
under /ˈʌndə/ pod

Furniture Nábytek, zařízení
bath /bɑːθ/ vana
bed /bed/ postel
bookcase /ˈbʊkkeɪs/ knihovna
chair /tʃeə/ židle
cupboard /ˈkʌbəd/ kuchyňská skříň(ka)
desk /desk/ pracovní/psací stůl
fridge /frɪdʒ/ lednice
mirror /ˈmɪrə/ zrcadlo
shower /ˈʃaʊə/ sprcha
sofa /ˈsəʊfə/ pohovka, gauč
table /ˈteɪbəl/ stůl
toilet /ˈtɔɪlət/ toaleta

Instructions Pokyny
Be quick! /bi kwɪk/ Dělejte rychle!
Don’t touch! /dəʊnt taʊtʃ/ Nesahejte!
Hurry up! /ˈhʌri ʌp/ Pospěšte si!
Listen! /ˈlɪsən/ Poslouchejte!
Open the door! /ˈəʊpən ðə dɔː/ Otevřete 

dveře!
Sit down! /sɪt daʊn/ Sedněte si!
Stay there! /steɪ ðeə/ Zůstaňte tam!

Other Ostatní
any /ˈeni/ žádný
at /ət/ v, u
big /bɪɡ/ velký
bike /baɪk/ kolo, bicykl
castle /ˈkɑːsəl/ hrad , zámek
Come and see. /kʌm ənd siː/ Pojď se 

seznámit.
crash /kræʃ/ srážka, havárie
dark /dɑːk/ tma
door /dɔː/ dveře
� at /fl æt/ byt
fun /fʌn/ legrace
ghost /ɡəʊst/ duch
ghoul /ɡuːl/ démon
good /ɡʊd/ dobrý
helmet /ˈhelmət/ helma
help /help/ pomoc
hot /hɒt/ horký
house /haʊs/ dům
idea /aɪˈdɪə/ nápad, myšlenka
joke /dʒəʊk/ vtip
king /kɪŋ/ král
letter /ˈletə/ dopis
light /laɪt/ světlo
lots of /lɒts əv/ hodně, spousta
May /meɪ/ květen
message /ˈmesɪdʒ/ vzkaz, zpráva
nice /naɪs/ hezký, milý
OK /ˌəʊ ˈkeɪ/ OK
only /ˈəʊnli/ jen, pouze
plane /pleɪn/ letadlo
please /pliːz/ prosím
project /ˈprɒdʒekt/ projekt
right /raɪt/ správný, správně
secret /ˈsiːkrət/ tajemství
so /səʊ/ tak, takto
some /səm/ nějaký
spooky /ˈspuːki/ strašidelný
television /ˈteləˌvɪʒən/ televize
there /ðeə/ tam
today /təˈdeɪ/ dnes
treehouse /ˈtriːhaʊs/ domek v koruně 

stromu
truth /truːθ/ pravda
TV /ˌtiː ˈviː/ televize
typical /ˈtɪpɪkəl/ typický, běžný
underground /ˈʌndəɡraʊnd/ podzemí
understand /ˌʌndəˈstænd/ rozumět
webpage /ˈwebpeɪdʒ/ webové stránky
window /ˈwɪndəʊ/ okno
Wow! /waʊ/ Jé! No né!

UNIT 3 
Animals Zvířata
bat /bæt/ netopýr
chameleon /kəˈmiːliən/ chameleon
dolphin /ˈdɒlfɪn/ delfín
elephant /ˈeləfənt/ slon
gira� e /dʒɪˈrɑːf/ žirafa
monkey /ˈmʌŋki/ opice
parrot /ˈpærət/ papoušek
shark /ʃɑːk/ žralok
squirrel /ˈskwɪrəl/ veverka

tiger /ˈtaɪɡə/ tygr
turtle /ˈtɜːtl/ želva

Action verbs Slovesa vyjadřující 
činnost
climb /klaɪm/ lézt, šplhat
dance /dɑːns/ tančit
� y /fl aɪ/ létat
jump /dʒʌmp/ skákat
paint /peɪnt/ malovat
play music /pleɪ ˈmjuːzɪk/ hrát (hudbu)
run /rʌn/ běhat
sing /sɪŋ/ zpívat
swim /swɪm/ plavat
water ski /ˈwɔːtə skiː/ lyžovat na vodních 

lyžích

Body parts Části těla
arm /ɑːm/ paže, ruka
ear /ɪə/ ucho
eye /aɪ/ oko
� nger /ˈfɪŋɡə/ prst
foot, feet /fʊt/, /fi ːt/ noha, nohy (od 

kotníku dolů)
hair /heə/ vlasy
hand /hænd/ ruka (dlaň s prsty)
head /hed/ hlava
leg /leɡ/ noha
mouth /maʊθ/ ústa
neck /nek/ krk
nose /nəʊz/ nos
tooth, teeth /tuːθ/, /tiːθ/ zub, zuby

Adjectives Přídavná jména
beautiful /ˈbjuːtəfəl/ krásný
clever /ˈklevə/ šikovný, chytrý
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný
fast /fɑːst/ rychlý
slow /sləʊ/ pomalý

Other Ostatní
act /ækt/ jednat, hrát
amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný
Asia /ˈeɪʃə/ Asie
bad luck /bæd lʌk/ smůla
banana /bəˈnɑːnə/ banán
because /bɪˈkɒz/ protože
Come on! /kʌm ɒn/ No tak, ale jdi!
cry /kraɪ/ plakat
eat /iːt/ jíst
exhibition /ˌeksəˈbɪʃən/ výstava
Let’s go! /lets ɡəʊ/ Pojďme! Jdeme!
move /muːv/ hýbat se
No way! /nəʊ weɪ/ V žádném případě!
of course /əv kɔːs/ jistě, ovšem
orchestra /ˈɔːkəstrə/ orchestr
Ouch! /aʊtʃ/ Ouvej! Jejda!
picture /ˈpɪktʃə/ obrázek
place /pleɪs/ místo
play the drums /pleɪ ðə drʌmz/ hrát na 

bubny
play the guitar /pleɪ ðə ɡɪˈtɑː/ hrát na 

kytaru
robot /ˈrəʊbɒt/ robot
say /seɪ/ říkat, řekni
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song /sɒŋ/ píseň
stand /stænd/ stát
take /teɪk/ brát
talk /tɔːk/ mluvit, povídat
Thai /taɪ/ Thajec, Thajka, thajský
think /θɪŋk/ myslet
touch /taʊtʃ/ sahat, dotýkat
walk /wɔːk/ chodit
wave /weɪv/ mávat
write /raɪt/ psát
zoo /zuː/ zoo, zoologická zahrada

UNIT 4 
Routine verbs Slovesa vyjadřující 
obvyklé činnosti
�nish school /ˈfɪnɪʃ skuːl/ končit školu
get up /ɡet ʌp/ vstávat (z postele)
go to bed /ɡəʊ tə bed/ chodit spát
have dinner /həv ˈdɪnə/ večeřet
meet friends /miːt frendz/ setkávat se s 

kamarády
study /ˈstʌdi/ učit se, studovat
walk to school /wɔːk tə skuːl/ chodit do 

školy
watch TV /wɒtʃ ˌtiː ˈviː/ dívat se na TV

Transport Doprava
bike /baɪk/ kolo, bicykl
boat /bəʊt/ loď, člun
bus /bʌs/ autobus
car /kɑː/ auto
motorbike /ˈməʊtəbaɪk/ motorka
plane /pleɪn/ letadlo
train /treɪn/ vlak

The time čas
�ve to twelve /faɪv tə twelv/ za pět 

minut dvanáct
half past eight /hɑːf pɑːst eɪt/ půl deváté
quarter past three /ˈkwɔːtə pɑːst 

θriː/ čtvrt na čtyři
seven o’clock /ˈsevən əˈklɒk/ sedm hodin
ten to nine /ten tə naɪn/ za deset minut 

devět
twenty-�ve to six /’twenti faɪv tə 

sɪks/ půl šesté a pět minut

Food and meals Potraviny a jídla
breakfast /ˈbrekfəst/ snídaně
lunch /lʌntʃ/ oběd
dinner /ˈdɪnə/ večeře
apple /ˈæpəl/ jablko
�sh and chips /fɪʃ ənd tʃɪps/ ryba s 

hranolkami
pizza /ˈpiːtsə/ pizza
sandwich /’sændwɪtʃ/ obložený chléb
sweets /swiːts/ bonbony
toast /təʊst/ topinka, toast

Other Ostatní
bee /biː/ včela
buzz /bʌz/ bzučet, bzz
by /baɪ/ od, vedle
cereal /ˈsɪəriəl/ cereálie, obilniny
cold /kəʊld/ studený
crisscross /ˈkrɪskrɒs/ crisscross

disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/ nechutný
every /ˈevri/ každý
�ying /ˈflaɪɪŋ/ létající
Go away! /ɡəʊ əˈweɪ/ Jít pryč!
goal /ɡəʊl/ cíl
goodnight /ɡʊd ˈnaɪt / dobrou noc
homework /ˈhəʊmwɜːk/ domácí úkol
hop /hɒp/ skočit, hop
hour /aʊə/ hodina
India /ˈɪndiə/ Indie
knee /niː/ koleno
lake /leɪk/ jezero
late /leɪt/ pozdě
left /left/ vlevo, doleva
live /lɪv/ živý
Ow! /aʊ/ Au!
read /riːd/ číst
same /seɪm/ stejný
show /ʃəʊ/ ukázat
skate park /skeɪt pɑːk/ skate park
slide /slaɪd/ klouzat se
spaceboard /’speɪsbɔːd/ spaceboard
stomp /stɒmp/ dupat
tell the time /tel ðə taɪm/ ukazovat čas
vampire /ˈvæmpaɪə/ upír
visit /ˈvɪzət/ navštívit
What time is it? /wɒt taɪm ɪz ɪt/ Kolik je 

hodin?
when? /wen/ kdy?
yummy /ˈjʌmi/ mňam

UNIT 5
Sports with play Sporty: play …
basketball /ˈbɑːskətbɔːl/ basketbal, 

košíková
football /ˈfʊtbɔːl/ fotbal, kopaná
golf /ɡɒlf/ golf
tennis /ˈtenəs/ tenis
volleyball /ˈvɒlibɔːl/ volejbal

Sports with go Sporty: go …
cycling /ˈsaɪklɪŋ/ jezdit na kole
horse riding /hɔːs ˈraɪdɪŋ/ jezdit na koni
sailing /ˈseɪlɪŋ/ plachtit
swimming /ˈswɪmɪŋ/ plavat
windsur�ng /ˈwɪndˌsɜːrfɪŋ/ jezdit na 

windsurfu

The seasons Roční období
spring /sprɪŋ/ jaro
summer /ˈsʌmə/ léto
autumn /ˈɔːtəm/ podzim
winter /ˈwɪntə/ zima

Times of day Denní doby
morning /ˈmɔːnɪŋ/ ráno
afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/ odpoledne
evening /ˈiːvnɪŋ/ večer
night /naɪt/ noc

Object pronouns Zájmena jako 
předmět (4. pád)
me /miː/ mě
you /ju:/ tebe, tě, vás
him /hɪm/ jeho, ho
her /hɜː/ ji

it /ɪt/ to
us /ʌs/ nás
them /ðem/ je

Other Ostatní
ask /ɑːsk/ ptát se
crazy /ˈkreɪzi/ bláznivý
go shopping /ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/ jít nakupovat
hate /heɪt/ nesnášet, nenávidět
hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina
how about? /haʊ əˈbaʊt/ A co třeba?
kitesur�ng /ˈkaɪtˌsɜːrfɪŋ/ surfovat s 

řiditelným drakem
like /laɪk/ jako
love /lʌv/ mít rád, milovat
near /nɪə/ blízko, u
other /ˈʌðə/ jiný
stadium /ˈsteɪdiəm/ stadion
stop /stɒp/ přestat, zastavit
teacher /ˈtiːtʃə/ učitel, učitelka
train (v) /treɪn/ cvičit, trénovat
use /juːz/ používat
water /ˈwɔːtə/ voda
weekend /ˌwiːkˈend/ víkend
world champion /wɜːld ˈtʃæmpiən/ mistr 

světa

UNIT 6
Places in town Místa ve městě
bus station /bʌs ˈsteɪʃən/ autobusové 

nádraží
café /ˈkæfeɪ/ kavárna
cinema /ˈsɪnəmə/ kino
library /ˈlaɪbrəri/ knihovna
museum /mjuːˈziəm/ muzeum
park /pɑːk/ park
police station /pəˈliːs ˈsteɪʃən/ policejní 

stanice
post o�ce /pəʊst ˈɒfəs/ pošta
supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkət/ 

samoobsluha
swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/ plavecký 

bazén

Clothes Oblečení
boots /buːts/ boty (pevné, vysoké)
coat /kəʊt/ kabát
dress /dres/ šaty
hat /hæt/ čepice, klobouk
jeans /dʒiːnz/ džíny
jumper /ˈdʒʌmpə/ svetr
shoes /ʃuːz/ boty (nízké)
shorts /ʃɔːts/ kraťasy
skirt /skɜːt/ sukně
socks /sɒks/ ponožky
trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty
T-shirt /ˈtiː ʃɜːt/ tričko

Directions Směry
go past /ɡəʊ pɑːst/ projít kolem
go straight on /ɡəʊ streɪt ɒn/ jít přímo
on the left /ɒn ðə left/ nalevo
on the right /ɒn ðə raɪt/ napravo
turn left /tɜːn left/ (zahnout) doleva
turn right /tɜːn raɪt/ (zahnout) doprava
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Other Ostatní
angry /ˈæŋɡri/ rozzlobený
at the moment /ət ðə ˈməʊmənt/ právě, 

v tu chvíli
autograph /ˈɔːtəɡrɑːf/ podpis
bad /bæd/ špatný
bubble /ˈbʌbəl/ bublina
called /kɒːld/ nazývaný
clue /kluː/ nápověda, stopa
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ soutěž
detective /dɪˈtektɪv/ detektiv
di� erent /ˈdɪfərənt/ jiný
Don’t be silly! /dəʊnt bi ˈsɪli/ Nebuď 

hloupý!
excuse me /ɪkˈskjuːz miː/ promiňte
feel /fi ːl/ mít pocit
� lm studio /fɪlm ˈstjuːdiəʊ/ � lmové 

studio
follow /ˈfɒləʊ/ (ná)sledovat
happy /ˈhæpi/ šťastný
How embarrasing! /haʊ ɪmˈbærəsɪŋ/ To 

je ostuda!
key /kiː/ klíč
language /ˈlæŋɡwɪdʒ/ řeč, jazyk
magazine /ˌmæɡəˈziːn/ časopis
magnifying glass /ˈmægnɪfaɪŋ 

ɡlɑːs/ lupa
money /ˈmʌni/ peníze
mystery /ˈmɪstəri/ záhada
police /pəˈliːs/ policie
puzzle /ˈpʌzəl/ skládačka
scared /skeəd/ vyděšený
sir /sə/ pán
smile /smaɪl/ úsměv
spy /spaɪ/ špion
story /ˈstɔːri/ příběh, historka
sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsəz/ sluneční brýle
the news /ðə njuːz/ zpráva, zprávy
thief /θiːf/ zloděj
tree /triː/ strom
trip /trɪp/ výlet
wear /wɪə/ mít na sobě, nosit
well done /wel dʌn/ výborně
winner /ˈwɪnə/ vítěz
You’re joking! /jʊə ˈdʒəʊkɪŋ/ Děláš si 

legraci!

UNIT 7
The months Měsíce
January /ˈdʒænjuəri/ leden
February /ˈfebruəri/ únor
March /mɑːtʃ/ březen
April /ˈeɪprəl/ duben
May /meɪ/ květen
June /dʒuːn/ červen
July /dʒʊˈlaɪ/ červenec
August /ˈɔːɡəst/ srpen
September /sepˈtembə/ září
October /ɒkˈtəʊbə/ říjen
November /nəʊˈvembə/ listopad
December /dɪˈsembə/ prosinec

Frequency adverbs Příslovce 
četnosti
always /ˈɔːlweɪz/ always
usually /ˈjuːʒuəli/ obvykle
often /ˈɒfən/ často
sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ občas
never /ˈnevə/ nikdy

Ordinal numbers Řadové číslovky
� rst /fɜːst/ první
second /ˈsekənd/ druhý
third /θɜːd/ třetí
fourth /fɔːθ/ čtvrtý
� fth /fɪfθ/ pátý
sixth /sɪksθ/ šestý
seventh /ˈsevənθ/ sedmý
eighth /eɪtθ/ osmý
ninth /naɪnθ/ devátý
tenth /tenθ/ desátý
eleventh /ɪˈlevənθ/ jedenáctý
twelfth /twelfθ/ dvanáctý

The weather počasí
cloudy /ˈklaʊdi/ zamračeno, zataženo
cold /kəʊld/ chladno, zima
foggy /ˈfɒɡi/ zamlženo, mlhavo
hot /hɒt/ horko, vedro
It’s raining. /ɪts ˈreɪnɪŋ/ Prší.
It’s snowing. /ɪts ˈsnəʊɪŋ/ Sněží.
sunny /ˈsʌni/ slunečno
windy /ˈwɪndi/ větrno

Other Ostatní
again /əˈɡen/ znovu
all /ɔːl/ všechno, všichni
basket /ˈbɑːskət/ koš
birthday /ˈbɜːθdeɪ/ narozeniny
buy /baɪ/ koupit
cake /keɪk/ dort
card /kɑːd/ přání, pohlednice
carnival /ˈkɑːnəvəl/ karneval, masopust
celebrate /ˈseləbreɪt/ slavit
celebration /ˌseləˈbreɪʃən/ oslava
Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ Číňan/Číňanka, čínský
Christmas /ˈkrɪsməs/ Vánoce
date /deɪt/ datum, rande
dragon /ˈdræɡən/ drak
Easter /ˈiːstə/ Velikonoce
egg /eɡ/ vejce
festival /ˈfestəvəl/ slavnost, svátek
game /ɡeɪm/ hra
Hallowe’en /ˌhæləˈwiːn/ Halloween 

(30. října)
New Year /njuː jɪə/ Nový rok
party /ˈpɑːti/ oslava, večírek
play tricks /pleɪ trɪks/ dělat si legraci
present /ˈprezənt/ dárek
rain /reɪn/ déšť
rock /rɒk/ rock (hudba)
scary /ˈskeəri/ strašidelný
snow /snəʊ/ sníh
special /ˈspeʃəl/ zvláštní
street /striːt/ ulice
That’s not fair! /ðæts nɒt feə/ To není 

spravedlivé!

throw /θrəʊ/ házet
tradition /trəˈdɪʃən/ tradice, zvyk
trick-or-treating /ˌtrɪk ɔː ˈtriːt ɪŋ/ 

koledovat (na Halloween)
work (v) /wɜːk/ pracovat

UNIT 8
School subjects Školní předměty
art /ɑːt/ výtvarná výchova
computer studies /kəmˈpjuːtə 

ˈstʌdɪz/ počítačová výuka
English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina
French /frentʃ/ francouzština
geography /dʒiˈɒɡrəfi / zeměpis
history /ˈhɪstəri/ dějepis
maths /mæθs/ matematika
music /ˈmjuːzɪk/ hudební výchova
P.E. /piː iː/ tělocvik
science /ˈsaɪəns/ přírodní vědy

Feelings Pocity
angry /ˈæŋɡri/ rozzlobený
bored /bɔːd/ znuděný
hungry /ˈhʌŋɡri/ hladový
sad /sæd/ smutný
scared /skeəd/ vystrašený, vylekaný
thirsty /ˈθɜːsti/ žíznivý
tired /taɪəd/ unavený
worried /ˈwʌrid/ ustaraný, ztrápený

Other ostatní
band practice /bænd ˈpræktəs/ zkouška 

orchestru
break /breɪk/ přestávka
careful /ˈkeəfəl/ opatrně
comment /ˈkɒment/ poznámka
crash (v) /kræʃ/ havarovat, srazit se
disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ zmizet
Don’t worry! /dəʊnt ˈwʌri/ Neboj se!
experiment (n) /ɪkˈsperəmənt/ 

experiment, pokus
last /lɑːst/ poslední
lesson /ˈlesən/ lekce, vyučovací hodina
lucky /ˈlʌki/ šťastný
Move over! /muːv ˈəʊvə/ Posuň se!
nothing /ˈnʌθɪŋ/ nic
painter /ˈpeɪntə/ malíř
prince /prɪns/ princ
real /rɪəl/ skutečný, opravdový
remember /rɪˈmembə/ pamatovat si, 

vzpomínat
safe /seɪf/ bezpečný
sea /siː/ moře
shout /ʃaʊt/ křičet
snake /sneɪk/ had
sorry /ˈsɒri/ promiňte, omlouvám se
Thailand /ˈtaɪlænd/ Thajsko
tragedy /ˈtrædʒədi/ tragedie
tsunami /tsʊˈnɑːmi/ tsunami
What’s the matter? /wɒts ðə ˈmætə/ 

Co se děje?
yesterday /ˈjestədi/ včera
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rugplantcandlecushionTVremotecontrol

1 2

4 5

3

lampward
ro becookerarmchair washingmachine

Unit 1
1  Najděte pět slovíček pro věci na pláž.

1 llba  cebah  4 nads  
2 senud  5 spolf-pilf 
3 kys  

Unit 2
2  Zakroužkujte pět slovíček, která se týkají 

domu.

1  4 

2  5 
3 

Unit 3
3  Spojte poloviny názvů pro zvířata.

1 ko  a ee
2 zeb  b phant
3 kanga  c ala
4 ele  d ra
5 b  e roo

Unit 4
4  Vyluštěte pět slovíček pro potraviny.

1 likm  4 terubt 
2 lamaderma  5 tstoa 
3 ngaore  ceiju 

Unit 5
5  Najděte pět věcí, které mohou být 

v obývacím pokoji.

1  4 

2  5 
3 

Unit 1
1  Najděte pět slovíček pro věci na pláž. Najděte pět slovíček pro věci na pláž.

1 llba  cebah 

Extra WordsExtra Words
Unit 6

6  Tvořte slovíčka, která pojmenovávají 
objekty ve městě.

1 shopping a crossing
2 post  b lights
3 diving  c trolley
4 zebra  d box
5 traffi c  e board

Unit 7
7  Najděte pět slovíček k Halloweenu.

1  4 

2  5 

3 

Unit 8
8  Pište správná slova.

1 You can see lots of countries on this. 
2 The teacher writes on this. 
3 You can read and write on these. 
4 You play music on these, e.g. a guitar. 
5 You paint with this. 
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