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 VÝSLOVNOST  

znak výslovnost příklad   

ɪ jako české „i“ big [bɪɡ] velký 

ʊ jako české „u“ yellow [ˈjeləʊ] žlutá 

ə nepřízvučná hláska, podobná té, kterou v češtině vyslovíme 
při samostatné výslovnosti „b“, „t“ 

sister [ˈsɪstə] sestra 

ɜ: vyslovujeme jako předešlou, ale dlouze turtle [ˈtɜːtl] želva 

æ otevřené „e“ (ústa otevřená jako na „a“, ale vyslovíme „e“) dad [dæd] otec 

: prodlužuje samohlásku two [tuː] dva 

w zaokrouhlíme rty jako při zvuku „o“, ale vyslovíme „v“ white [waɪt] bílý 

ŋ nosová hláska jako u českého „sklenka“, v angličtině před 
„k“ a „g“, které se obvykle nevysloví 

pink [pɪŋk] růžový 

θ neznělé „th“—špička jazyka se lehce dotkne horních zubů 
a vysloví se „s“ 

three [θriː] tři 

ð znělé „th“—špička jazyka je u kořene horních zubů 
a vyslovíme „dz“ 

this [ˈðɪs] toto 

ɒ ústa otevřeme na „a“, zaokrouhlíme rty a vyslovíme „o“ dog [dɒɡ] pes 

ʌ jako české „a“ mum [mʌm] maminka 

ʃ jako české „š“ fish [fɪʃ] ryba 

tʃ jako české „č“ chair [tʃeə] židle 

dʒ jako české „dž“ juice [dʒuːs] džus 

Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, 

nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], seven [ˈsevən], ale sun [san]. 

Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou: kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː]. 
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Unit 0—Get started! Začni! 

Numbers 1–20  Čísla 1-20 

1 one /wʌn/ jeden 

2 two /tuː/ dva 

3 three /θriː/ tři 

4 four /fɔː/ čtyři 

5 five /faɪv/ pět 

6 six /sɪks/ šest 

7 seven /ˈsevən/ sedm 

8 eight /eɪt/ osm 

9 nine /naɪn/ devět 

10 ten /ten/ deset 

11 eleven /ɪˈlevən/ jedenáct 

12 twelve /twelv/ dvanáct 

13 thirteen /ˌθɜːˈtiːn/ třináct 

14 fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ čtrnáct 

15 fifteen /ˌfɪfˈtiːn/ patnáct 

16 sixteen /ˌsɪkˈstiːn/ šestnáct 

17 seventeen /ˌsevənˈtiːn/ sedmnáct 

18 eighteen /ˌeɪˈtiːn/ osmnáct 

19 nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/ devatenáct 

20 twenty /ˈtwenti/ dvacet 

Numbers 10–100  Čísla 10-100 

10 ten /ten/ deset 

20 twenty /ˈtwenti/ dvacet 

30 thirty /ˈθɜːti/ třicet 

40 forty /ˈfɔːti/ čtyřicet 

50 fifty /ˈfɪfti/ padesát 

60 sixty /ˈsɪksti/ šedesát 

70 seventy /ˈsevənti/ sedmdesát 

80 eighty /ˈeɪti/ osmdesát 

90 ninety /ˈnaɪnti/ devadesát 

100 a hundred /ə ˈhʌndrəd/ sto 

Colours  Barvy 

black /blæk/ černý 

blue /bluː/ modrý 

brown /braʊn/ hnědý 

green /ɡriːn/ zelený 
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grey /ɡreɪ/ šedý 

orange /ˈɒrəndʒ/ oranžový 

pink /pɪŋk/ růžový 

purple /ˈpɜːpəl/ fialový 

red /red/ červený 

white /waɪt/ bílý 

yellow /ˈjeləʊ/ žlutý 

In my bag  V mé tašce 

book /bʊk/ kniha 

coloured pencil /ˌkʌləd ˈpensəl/ pastelka 

notebook /ˈnəʊtbʊk/ zápisník, blok 

pen /pen/ pero 

pencil /ˈpensəl/ tužka 

pencil case /ˈpensəl keɪs/ penál 

pencil sharpener /ˈpensəl ˌʃɑːpənə/ ořezávátko 

rubber /ˈrʌbə/ guma 

ruler /ˈruːlə/ pravítko 

sandwich /ˈsæn(d)wɪdʒ/ sendvič 

scissors /ˈsɪzəz/ nůžky 

Classroom objects  Předměty ve třídě 

bin /bɪn/ koš 

board /bɔːd/ tabule 

chair /tʃeə/ židle 

clock /klɒk/ hodiny 

desk /desk/ lavice, stůl 

Classroom language  Jazyk ve třídě 

Close your books.  Zavřete knihy. 

Listen (to the story).  Poslouchejte (příběh). 

Look (at the photo).  Podívejte se (na fotografii). 

Open your books.  Otevřete své knihy. 

Read (the text).  Přečti (text). 

Sit down.  Posaďte se. 

Stand up.  Vstaňte. 

Work in pairs.  Pracujte ve dvojici. 

Write (your name), please.  Napište (své jméno), prosím. 

* * *   

Can you help me?  Můžeš mi pomoci? 

Can you repeat (that)?  Můžeš to zopakovat? 8
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I’m ready.  Jsem připravený/hotový. 

What's XXX in English?  Jak se řekne XXX anglicky? 

Other  Další 

cupcake /ˈkʌpkeɪk/ plněný košíček 

double /ˈdʌbəl/ dvojitý 

 

Unit 1—Family and friends Rodina a přátelé 

1.1   

Family  Rodina 

aunt /ɑːnt/ teta 

brother /ˈbrʌðə/ bratr 

cousin /ˈkʌzən/ bratranec, sestřenice 

dad /dæd/ táta 

daughter /ˈdɔːtə/ dcera 

father /ˈfɑːðə/ otec 

grandfather/ grandad /ˈɡrændˌfɑːðə/ˈɡrændˌfɑːðə/ dědeček, děda 

grandmother/ granny /ˈɡrænˌmʌðə/ ˈɡræni/ babička 

mother /ˈmʌðə/ matka 

mum /mʌm/ maminka 

parents /ˈpeərənts/ rodiče 

sister /ˈsɪstə/ sestra 

son /sʌn/ syn 

uncle /ˈʌŋkəl/ strýc 

1.2   

Say it!  Řekni to! 

Be careful! /ˌbi ˈkeəfəl/ Buď opatrný! 

Hold this, please! /ˈhəʊld ðɪs ˌpliːz/ Podrž to, prosím! 

I’ve got it! /ˌaɪv ˈɡɒt ɪt/ Mám to! 

Other  Další 

best friend /ˌbest ˈfrend/ nejlepší přítel 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ narozeniny 

birthday cake /ˈbɜːθdeɪ keɪk/ narozeninový dort 

card /kɑːd/ přání 

class /klɑːs/ třída 

classmate /ˈklɑːsmeɪt/ spolužák 

eat /iːt/ jíst 

friend /frend/ přítel 
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from /frɒm/ z, od 

happy /ˈhæpi/ šťastný 

Happy birthday! /ˌhæpi ˈbɜːθdeɪ/ 
Šťastné narozeniny! Vše 

nejlepší! 

Let’s have a break. /lets v eɪ breɪk/ Dejme si přestávku. 

lovely /ˈlʌvli/ krásný, milý 

my darling /ˌmaɪ ˈdɑːlɪŋ/ můj miláček 

present /ˈprezənt/ dárek 

school trip /ˈskuːl trɪp/ školní výlet 

She is 70 years old. /ʃi ɪz ˌsevənti ˌjɪəz ˈəʊld/ Je jí 70 let. 

The cake is a mess. /ðə keɪk s eɪ mes/ Ten dort je nepovedený. 

We're ready for the cake. /wɪə ˈredi fə ðə keɪk/ Jsme na dort připraveni. 

yummy /ˈjʌmi/ mňam 

1.3   

Countries and nationalities  Země a národnosti 

American /əˈmerəkən/ americký, Američan/ka 

British /ˈbrɪtɪʃ/ britský, Brit/ka 

China /ˈtʃaɪn ə/ Čína 

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ čínský, Číňan/ka 

England /ˈɪŋ.ɡlənd/ Anglie 

English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ Angličan 

France /frɑːns/ Francie 

French /frentʃ/ francouzský, Francouz/ka 

Italian /ɪˈtæliən/ italský, Ital/ka 

Italy /ˈɪtəli/ Itálie 

Irish /ˈaɪə.rɪʃ/ Ir 

Northern Ireland / ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/ Severní Irsko 

Poland /ˈpəʊlənd/ Polsko 

Polish /ˈpəʊlɪʃ/ polský, Polák, Polka 

Scotland /ˈskɒt.lənd/ Skotsko 

Scottish /ˈskɒt.ɪʃ/ Skot 

Spain /speɪn/ Španělsko 

Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský, Španěl/ka 

the UK /ðə ˌjuː ˈkeɪ / Spojené království 

the USA /ðə ˌjuː es ˈeɪ/ Spojené státy americké 

Wales /weɪlz/ Wales 

Welsh /welʃ/ Velšan 

Other  Další 

Bye now! /ˈbaɪ naʊ/ Zatím nashledanou/ahoj! 
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superhero /ˈsuːpəˌhɪərəʊ/ superhrdina 

What about you? /wɒt əˈbaʊt jə/ A co ty? 

You’re right. /ˌjɔː ˈraɪt/ Máš pravdu. 

1.4   

Communication  Komunikace 

Introductions  Představování 

He is my classmate.  On je můj spolužák. 

He is my friend.  On je můj kamarád. 

Hello, Lucas.  Ahoj, Lucasi. 

Lucas, this is my mum.  Lucasi, toto je moje maminka. 

Mum, this is Lucas.  Maminko, toto je Lucas. 

Nice to meet you.  Rád(a) tě/vás poznávám. 

Nice to meet you too.  Taky tě/vás rád(a) poznávám. 

Other  Další 

bag /bæɡ/ taška 

famous /ˈfeɪməs/ slavný 

film star /fɪlm stɑː/ filmová hvězda 

kids /kɪdz/ děti 

Let’s go. /ˌlets ˈɡəʊ/ Pojďme. 

neighbour /ˈneɪbə/ soused 

pop star /pɒp stɑː/ popová hvězda 

sports person /spɔːts ˈpɜːsən/ sportovec 

1.5   

Places  Místa 

at a party /ət ə ˈpɑːti/ na večírku 

at home /ət ˈhəʊm/ doma 

at school /ət ˈskuːl/ ve škole 

in the garden /ɪn ðə ˈɡɑːdn/ v zahradě 

in the park /ɪn ðə ˈpɑːk/ v parku 

on holiday /ɒn ˈhɒlədeɪ/ na dovolené 

Other  Další 

favourite /ˈfeɪvərət/ oblíbený 

great /ɡreɪt/ velký, ohromný 

I’m four. /ˌaɪm ˈfɔː/ Jsou mi čtyři. 

near /nɪə/ blízko 

She’s fun! /ˌʃiz ˈfʌn/ Je s ní legrace. 

too /tuː/ také 
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1.6  

Other  Další 

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ zajímavý 

International Friendship Day /ɪntəˌnæʃənəl ˈfrendʃɪp deɪ/ Mezinárodní den přátelství 

spell /spel/ hláskovat 

Get Culture   

English around the world  Angličtina kolem světa 

biggest /ˈbɪɡ ɪst/ největší 

capital city /ˈkæpətl ˈsɪti/ hlavní město 

different /ˈdɪfərənt/ odlišný, jiný 

flag /flæɡ/ vlajka 

live /lɪv/ žít 

most people /məʊst ˈpiːpəl/ většina lidí 

speak /spiːk/ mluvit 

summer /ˈsʌmə/ léto 

winter /ˈwɪntə/ zima 

   

Unit 2—My things 
 

Moje věci 

2.1   

Clothes  Oblečení 

boots /buːts/ vysoké boty, holínky, kozačky 

cap /kæp/ čepice, kšiltovka 

coat /kəʊt/ kabát 

dress /dres/ šaty 

hoodie /ˈhʊdi/ mikina s kapucí 

jacket /ˈdʒækət/ sako, bunda 

jeans /dʒiːnz/ džíny 

jumper /ˈdʒʌmpə/ svetr 

shirt /ʃɜːt/ košile 

shoes /ʃuːz/ boty 

skirt /skɜːt/ sukně 

T-shirt /ˈtiː ʃɜːt/ tričko 

top /tɒp/ vršek, tílko 

tracksuit /ˈtræksuːt/ tepláková souprava 

trainers /ˈtreɪnəz/ tenisky, sportovní boty 

trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty 

Other  Další 

at the weekend /ət ðəˌwiːkˈend, ˈwiːkend/ o víkendu 
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2.2 

Adjectives Přídavná jména 
 

big /bɪɡ/ velký 

boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudný 
 

cool /kuːl/ skvělý 

long /lɒŋ/ dlouhý 
 

new /njuː/ nový 

old /əʊld/ starý 
 

short /ʃɔːt/ krátký 

small /smɔːl/ malý 
 

Say it! Řekni to! 

Hang on! /ˌhæŋ ̍ ɒn/ Vydrž! Počkej! 
 

Here you are. /ˈhɪə jə ̩ ɑː/ Tady máš. 

Over there. /ˌəʊvə ̍ ðeə/ Támhle. 
 

What’s up? /ˌwɒts ̍ ʌp/ Jak je? Co se děje? 

Other Další 
 

put away /ˌpʊt əˈweɪ/ dát pryč 

too (small) /tuː (smɔːl)/ příliš (malý) 
 

2.3 

Other Další 
 

Are you sure? /ˌɑː jə ̍ ʃɔː/ Jsi si jistý? 

box /bɒks/ krabice 
 

boy /bɔɪ/ chlapec 

clever cat /ˈklevə ̍ kæt/ chytrá kočka 
 

cool /ˌkuːl/ chladný, skvělý 

girl /ɡɜːl/ dívka 
 

size /saɪz/ velikost 

suit /suːt/ oblek 
 

2.4 

Communication Komunikace 

Asking for personal 

information 

Dotazování se na osobní 

informace 
 

How old are you? Kolik ti je let? Jak jsi starý? 

What’s your favourite film? Jaký je tvůj oblíbený film? 
 

What’s your favourite music? Jaká je tvoje oblíbená hudba? 

What’s your favourite sport? Jaký je tvůj oblíbený sport? 
 

What’s your name? 
Jak se jmenuješ? Jaké je tvé 

jméno? 

Where are you from? Odkud jsi? 
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Who’s your favourite actor? Kdo je tvůj oblíbený herec? 

Who’s your favourite singer? Kdo je tvůj oblíbený zpěvák? 

Who’s your favourite sports 

person? 

Kdo je tvůj oblíbený 

sportovec? 
 

Other Další 

Good question. /ɡʊd ̍ kwestʃ(ə)n/ Dobrá otázka. 
 

High five! /ˌhaɪ ̍ faɪv/ Plácneme si! (rukama) 

rock /rɒk/ rocková hudba 
 

school band /ˌskuːl ̍ bænd/ školní kapela 

2.5 
 

My things Moje věci 

backpack /ˈbækpæk/ batoh 
 

games console /ˈɡeɪmz kənˌsəʊl/ herní konzole 

laptop computer /ˌlæptɒp kəmˈpjuːtə/ přenosný počítač 

mobile phone /ˌməʊbaɪl ̍ fəʊn/ mobilní telefon 

mountain bike /ˈmaʊntən baɪk/ horské kolo 

skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ skateboard, prkno 
 

Other Další 

Congratulations! /kənˌɡrætʃəˈleɪʃənz/ Blahopřeji! Gratulace! 
 

Don’t worry! /ˌdəʊnt ̍wʌri/ Neboj se! Nedělej si starosti! 

even /ˈiːvən/ dokonce 
 

fantastic /fænˈtæstɪk/ fantastický 

favourites /ˈfeɪvrəts/ oblíbenci 
 

gadget /ˈɡædʒət/ (důmyslný) přístroj 

How cool is that? /haʊ ˌkuːl ɪz ̍ ðæt/ Není to skvělé? 

No problem. /ˌnəʊ ̍ prɒbləm/ Bez problému. 

pet /pet/ mazlíček, zvířátko 
 

pocket /ˈpɒkət/ kapsa 

right size /raɪt saɪz/ správná velikost 
 

That's easy. /ðæts ̍ iːzi/ To je jednoduché. 

That’s not all. /ˌðæts nɒt ̍ ɔːl/ To není všechno. 
 

That’s right. /ˌðæts ̍ raɪt/ To je správně. To je pravda. 

You’re cold. /ˌjɔː ̍ kəʊld/ Je ti zima. Jsi studený. 
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Unit 3—In the house V domě 

3.1   

In the house  V domě 

Parts of the house  Části domu 

bathroom /ˈbɑːθrʊm/ koupelna 

bedroom /ˈbedrʊm/ ložnice 

door /dɔː/ dveře 

floor /flɔː/ podlaha 

garage /ˈɡærɪdʒ/ garáž 

garden /ˈɡɑːdn/ zahrada 

kitchen /ˈkɪtʃən/ kuchyně 

living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ obývací pokoj 

wall /wɔːl/ zeď 

window /ˈwɪndəʊ/ okno 

Inside the house  Uvnitř domu 

armchair /ˈɑːmtʃeə/ křeslo 

bath /bɑːθ/ vana 

bed /bed/ postel 

chair /tʃeə/ židle 

desk /desk/ stůl (psací, pracovní) 

fridge /frɪdʒ/ lednice 

sofa /ˈsəʊfə/ pohovka 

table /ˈteɪbəl/ stůl 

wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ šatní skříň 

3.2   

Prepositions of place  Předložky místa 

behind /bɪˈhaɪnd/ za 

in /ɪn/ v 

in front of /ɪn ˈfrʌnt əv/ před 

next to /ˈnekst tə/ vedle 

on /ɒn/ na 

under /ˈʌndə/ pod 

Say it!  Řekni to! 

Right there! /ˌraɪt ˈðeə/ Přímo tam! Támhle! 

There it is! /ˈðeər ɪt ɪz/ Tady to je! Tady to máš! 

Wait! /weɪt/ Počkej! 

Yuk! /jʌk/ Fuj! 
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Other  Další 

carton /ˈkɑːtn/ kartón 

DVD /ˌdiː viː ˈdiː/ DVD disk 

maybe /ˈmeɪbi/ možná 

milk /mɪlk/ mléko 

orange juice /ˈɒrəndʒ dʒuːs/ pomerančový džus 

some /səm/ některý 

sweets /swiːts/ sladkosti 

3.3   

Other  Další 

bad people /ˌbæd ˈpiːpəl/ zlí lidé 

car /kɑː/ auto 

go /ɡəʊ/ jít, jet 

naughty /ˈnɔːti/ zlobivý, neposlušný 

number /ˈnʌmbə/ číslo 

parrot /ˈpærət/ papoušek 

silly /ˈsɪli/ hloupý 

tree /triː/ strom 

3.4   

Communication  Komunikace 

Having a guest  Mít hosta 

Hello.  Ahoj. Dobrý den. 

It’s downstairs.  Je to dole. 

It’s next to the living room.  Je to vedle obývacího pokoje. 

It’s upstairs.  Je to nahoře. 

Let me show you.  Ukážu ti to. 

No, thank you.  Ne, děkuji. 

Please, come in.  Prosím, pojď dál. 

Thank you.  Děkuji. 

Where’s the bathroom, 

please? 
Kde je koupelna, prosím? 

 

Would you like a sandwich? 
Chtěl bys sendvič (obložený 
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 chleba)? 

Yes, please.  Ano, prosím. 

Other  Další 

another /əˈnʌðə(r)/ další 

I’d like … /ˌaɪd ˈlaɪk/ Rád bych… 

Not really. /ˌnɒt ˈrɪəli/ Ne. Ani ne. 
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3.5  

Household objects  Předměty v domácnosti 

carpet /ˈkɑːpət/ koberec 

cushion /ˈkʊʃən/ polštářek 

lamp /læmp/ lampa 

plant /plɑːnt/ rostlina 

poster /ˈpəʊstə/ plakát 

television (TV) /ˈteləˌvɪʒən, (ˌtiː ˈviː)/ televize 

Other  Další 

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ soutěž 

dream /driːm/ sen, vysněný 

inside /ɪnˈsaɪd/ uvnitř 

It looks typical. /ɪt ˌlʊks ˈtɪpɪkəl/ To vypadá typicky. 

look at /ˈlʊk ət/ podívat se (na) 

perfect /ˈpɜːfɪkt/ perfektní, skvělý 

picture /ˈpɪktʃə/ obraz 

skateboarder /ˈskeɪtbɔːdə/ skateboardista 

something /ˈsʌmθɪŋ/ něco 

Think about it! /ˈθɪŋk əˌbaʊt ɪt/ Přemýšlej o tom! 

train /treɪn/ vlak 

Why? /waɪ/ Proč? 

Get Culture   

Houses in the UK  Domy ve Velké Británii 

Types of houses  Druhy domů 

block of flats /blɒk əv flæts/ bytový dům, panelový dům 

cottage /ˈkɒtɪdʒ/ chalupa, venkovský dům 

detached house /dɪˈtætʃt haʊs/ rodinný dům 

houseboat /ˈhaʊsbəʊt/ hausbót, obytný člun 

semi-detached house /ˈsemi dɪˈtætʃt haʊs/ dvojdomek 

terraced houses /ˈterəst ˈhaʊz ɪz/ řadové domy 

Other  Další 

country /ˈkʌntri/ venkov 

fantastic /fænˈtæstɪk/ fantastický 

floor /flɔː/ patro 

next door /nekst dɔː/ vedle, u sousedů 

tree-house /triː haʊs/ dům ve stromě 

view /vjuː/ pohled 
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Unit 4—About me 
 

O mně 

4.1   

Face and hair  Obličej a vlasy 

Face  Obličej 

ears /ɪəz/ uši 

eyes /aɪz/ oči 

mouth /maʊθ/ ústa 

nose /nəʊz/ nos 

teeth /tiːθ/ zuby 

Hair  Vlasy 

blond /blɒnd/ blonďatý, světlovlasý 

curly /ˈkɜːli/ kudrnatý 

dark /dɑːk/ tmavý 

red /red/ zrzavý 

spiky /ˈspaɪki/ ostnatý, špičatý 

straight /streɪt/ rovný 

wavy /ˈweɪvi/ vlnitý 

4.2   

Parts of the body  Části těla 

arm /ɑːm/ paže 

body /ˈbɒdi/ tělo 

fingers /ˈfɪŋɡəz/ prsty na rukou 

foot /fʊt/ chodidlo 

hand /hænd/ ruka 

head /hed/ hlava 

leg /leɡ/ noha 

neck /nek/ krk 

toes /təʊz/ prsty na nohou 

Say it!  Řekni to! 

Help me, please! /ˈhelp mi pliːz/ Pomoz mi, prosím! 

It isn’t my fault! /ɪt ˌɪzənt maɪ ˈfɔːlt/ To není moje chyba! 

Stop it! /ˈstɒp ɪt/ Nech toho! Přestaň! 

Other  Další 

a lot of /ə ˈlɒt əv/ hodně 

fine /faɪn/ dobrý, v pořádku 

high /ˌhaɪ/ vysoký 

Hurry up! /ˌhʌri ˈʌp/ Pospěš! 

Ouch! /aʊtʃ/ Au! 
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tall /tɔːl/ vysoký 

time /taɪm/ čas 

4.3   

Other  Další 

battery power /ˈbætəri ˌpaʊə/ síla/energie baterky 

hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina 

like /laɪk/ jako 

super power /ˈsuːpə ˌpaʊə/ super schopnost 

4.4   

Communication  Komunikace 

Apologising  Omluvy 

Are you OK?  Jsi v pořádku? 

I’m so sorry.  Moc mě to mrzí. 

Sorry about that! 
 Mrzí mě to! Omlouvám se za 

to! 

Sorry, my mistake.  Omlouvám se, moje chyba. 

* * *   

I’m fine.  Jsem v pořádku. Je mi dobře. 

It’s OK.  Je to v pořádku. 

No problem.  Nic se neděje. 

That’s all right.  To je v pořádku. 

Other  Další 

house keys /haʊs kiːz/ klíče od domu 

Oh, dear. /əʊ dɪə/ jéje/ Ale ne. /To snad ne. 

sweetie /ˈswiːti/ miláček/zlatíčko 

4.5   

Personality adjectives 
 Přídavná jména popisující 

osobnost 

clever /ˈklevə/ chytrý 

friendly /ˈfrendli/ přátelský 

funny /ˈfʌni/ zábavný 

helpful /ˈhelpfəl/ nápomocný, ochotný 

nice /naɪs/ milý 

sporty /ˈspɔːti/ sportovní 

Other  Další 

always /ˈɔːlwəz/ vždy 

answer /ˈɑːnsə/ odpověď, odpovědět 

dancing /ˈdɑːnsɪŋ/ tanec 

do a quiz /ˌduː ə ˈkwɪz/ dělat kvíz 

good at /ˈɡʊd ət/ dobrý v 
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good student /ˌɡʊd ˈstjuːdənt/ dobrý student 

group /ɡruːp/ skupina 

hobby /ˈhɒbi/ koníček 

home lover /ˈhəʊm ˌlʌvə/ milovník domova 

homework /ˈhəʊmwɜːk/ domácí úkol 

How many? /ˌhaʊ ˈmeni/ Kolik? 

joke /dʒəʊk/ vtip 

kind /kaɪnd/ typ, druh 

party animal /ˌpɑːti ˈænəməl/ milovník večírků 

person /ˈpɜːsən/ osoba 

personality /ˌpɜːsəˈnæləti/ osobnost, charakter 

place /pleɪs/ místo 

reading /ˈriːdɪŋ/ čtení 

room /ruːm/ pokoj 

say /seɪ/ říct 

sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ někdy 

speak to /ˈspiːk tə/ mluvit s 

subject /ˈsʌbdʒɪkt/ předmět 

usually /ˈjuːʒuəli/ obvykle 

 

Unit 5—Things I can do Věci, které umím 

5.1   

Action verbs  Pohybová slovesa 

act /ækt/ hrát 

climb /klaɪm/ lézt 

cook /kʊk/ vařit 

dive /daɪv/ potápět se 

draw /drɔː/ kreslit 

fix /fɪks/ spravovat 

fly /flaɪ/ létat 

jump /dʒʌmp/ skákat 

read /riːd/ číst 

ride /raɪd/ jezdit (na kole) 

run /rʌn/ běžet 

sing /sɪŋ/ zpívat 

skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ jet na skateboardu 

swim /swɪm/ plavat 

write /raɪt/ psát 
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5.2  

make, play, ride  dělat, hrát, jezdit 

make a poster /ˌmeɪk ə ˈpəʊstə/ vyrobit plakát 

make cupcakes /ˌmeɪk ˈkʌpkeɪks/ udělat plněné košíčky 

play computer games /ˌpleɪ kəmˈpjuːtə ɡeɪmz/ hrát počítačové hry 

play football /ˌpleɪ ˈfʊtbɔːl/ hrát fotbal 

play the piano /ˌpleɪ ðə piˈænəʊ/ hrát na klavír 

ride a bike /ˌraɪd ə ˈbaɪk/ jet na kole 

ride a horse /ˌraɪd ə ˈhɔːs/ jet na koni 

Say it!  Řekni to! 

Let me see … /ˌlet mi ˈsiː/ Ukaž… 

Not again! /ˌnɒt əˈɡen/ Už ne! Znovu ne! 

What’s wrong? /ˌwɒts ˈrɒŋ/ Co je špatně? 

Other  Další 

all day /ˌɔːl ˈdeɪ/ celý den 

camera /ˈkæmərə/ fotoaparát, kamera 

can /kæn/ moci, umět 

I can’t see a thing. /aɪ ˌkɑːnt ˌsiː ə ˈθɪŋ/ Nic nevidím. 

talented /ˈtæləntəd/ talentovaný 

video /ˈvɪdiəʊ/ video 

well /wel/ dobře 

5.3   

Other  Další 

boat /bəʊt/ člun, loď 

fast /fɑːst/ rychlý, rychle 

lovely day /ˌlʌvli ˈdeɪ/ nádherný den 

One minute, please. /ˌwʌn ˈmɪnət ˌpliːz/ Minutu, prosím. 

who /huː/ kdo, který 

5.4   

Communication  Komunikace 

Suggestions  Návrhy 

Let’s do something fun! 
Pojďmě dělat něco 

zábavného! 

Let’s go ice skating! Pojďmě bruslit! 
 

We can go to the park! Můžeme jít do parku! 

* * * 
 

Great idea! Skvělý nápad! 

I agree! Souhlasím! 
 

I’m not sure. Nejsem si jistý/á. 
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It’s not a good idea.  To není dobrý nápad. 

Let’s do that!  Udělejme to! 

Other  Další 

guys /ɡaɪz/ lidi 

teach /tiːtʃ/ učit 

wear /weə/ nosit 

5.5   

Other  Další 

alphabet /ˈælfəbet/ abeceda 

course /kɔːs/ kurz 

hear /hɪə/ slyšet 

important /ɪmˈpɔːtənt/ důležitý 

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/ jazyk 

learn /lɜːn/ učit se 

letter /ˈletə/ písmeno 

make friends with /ˌmeɪk ˈfrendz wɪð/ spřátelit se s 

sign language /ˈsaɪn ˌlæŋɡwɪdʒ/ znakový jazyk 

teacher /ˈtiːtʃə/ učitel 

TV programme /ˌtiː ˈviː ˌprəʊɡræm/ televizní program 

word /wɜːd/ slovo 

5.6   

Other  Další 

after school /ˌɑːftə ˈskuːl/ po škole 

ball /bɔːl/ míč 

class /klɑːs/ třída 

club /klʌb/ klub, kroužek 

come /kʌm/ přijít 

game /ɡeɪm/ hra 

now /naʊ/ nyní 

paint /peɪnt/ malovat 

star /stɑː/ hvězda 

today /təˈdeɪ/ dnes 

Get Culture   

Kid’s London  Londýn pro děti 

activity /ækˈtɪvəti, ækˈtɪvɪti/ činnost, aktivita 

comic /ˈkɒmɪk/ komiks 

dinosaur /ˈdaɪnəsɔː/ dinosaurus 

from the top of /frəm ðə tɒp əv/ z vrchu 

kid /kɪd/ dítě 
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museum /mjuːˈziəm/ muzeum 

musical /ˈmjuːzɪkəl/ muzikál 

puppet /ˈpʌpət, ˈpʌpɪt/ loutka 

scientist /ˈsaɪəntəst, ˈsaɪəntɪst/ vědec 

show /ʃəʊ/ představení 

together /təˈɡeðə/ dohromady 

workshop /ˈwɜːkʃɒp/ dílna/ kurz 

   

Unit 6—My day 
 

Můj den 

6.1   

Daily activities  Denní činnosti 

do my homework /ˌduː maɪ ˈhəʊmwɜːk/ udělat svůj domácí úkol 

get up /ˌɡet ˈʌp/ vstávat 

go to bed /ˌɡəʊ tə ˈbed/ jít do postele, jít spát 

go to school /ˌɡəʊ tə ˈskuːl/ jít do školy 

hang out with my friends / hæŋ ˌaʊt wɪð maɪ ˈfrendz/ trávit čas s přáteli 

have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə/ sprchovat se 

have breakfast /ˌhæv ˈbrekfəst/ snídat 

have dinner /ˌhæv ˈdɪnə/ večeřet 

have lessons /ˌhæv ˈlesənz/ mít lekce/ školu 

have lunch /ˌhæv ˈlʌntʃ/ obědvat 

listen to music /ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/ poslouchat hudbu 

tidy my room /ˌtaɪdi maɪ ˈruːm/ uklidit svůj pokoj 

watch TV /ˌwɒtʃ ˌtiː ˈviː/ dívat se na televizi 

6.2   

Say it!  Řekni to! 

Come on, guys! /ˌkʌm ˈɒn ɡaɪz/ No tak, lidi! 

Me too. /ˌmi ˈtuː/ Já taky. 

Seriously? /ˈsɪəriəsli/ Vážně? 

Other  Další 

classical music /ˌklæsɪkəl ˈmjuːzɪk/ vážná hudba 

daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ každodenní činnost 

early /ˈɜːli/ brzy, časně 

get ready for school /ɡet ˌredi fə ˈskuːl/ připravit se do školy 

in the evening /ˌɪn ði ˈiːvnɪŋ/ večer 

late for school /ˌleɪt fə ˈskuːl/ pozdě do školy 

never /ˈnevə/ nikdy 

pancakes /ˈpænkeɪks/ palačinky 
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really /ˈrɪəli/ skutečně 

school survey /skuːl ˈsɜːveɪ/ školní průzkum 

walk /wɔːk/ jít pěšky, chodit 

6.3   

Days of the week  Dny v týdnu 

Monday /ˈmʌndi/ pondělí 

Tuesday /ˈtjuːzdi/ úterý 

Wednesday /ˈwenzdi/ středa 

Thursday /ˈθɜːzdi/ čtvrtek 

Friday /ˈfraɪdi/ pátek 

Saturday /ˈsætədi/ sobota 

Sunday /ˈsʌndi/ neděle 

Other  Další 

busy /ˈbɪzi/ rušný, zaneprázdněný 

busy week /ˌbɪzi ˈwiːk/ rušný týden 

free day /ˌfriː ˈdeɪ/ volný den 

gym /dʒɪm/ tělocvična, posilovna 

How about Tuesday? /ˌhaʊ əˌbaʊt ˈtjuːzdi/ Co takhle v úterý? 

mess /mes/ nepořádek, zmatek 

often /ˈɒfən/ často 

swimming lesson /ˈswɪmɪŋ ˌlesən/ lekce plavání 

team /tiːm/ tým, družstvo 

visit /ˈvɪzət/ návštěva, navštívit 

6.4   

Communication  Komunikace 

Telling the time  Určování času 

What time is it?  Kolik je hodin? 

It’s four o’clock.  Jsou čtyři hodiny. 

* * *   

What time is the film?  V kolik hodin je ten film? 

What time is the match?  V kolik hodin je ten zápas? 

It’s at ten (minutes) past four. 
Je to ve čtyři hodiny a deset 

minut. 

It’s at quarter past four. Je to ve čtvrt na pět. 
 

It’s at half past four. Je to v půl páté. 

It’s at quarter to five. Je to ve třičtvrtě na pět. 
 

It’s at ten (minutes) to five. Je to za deset minut pět. 
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Other  Další 

That’s better. /ˌðæts ˈbetə/ To je lepší. 

The film is on again at … / ðə fɪlm s ɒn əˈɡen ət/ Ten film zase dávají v… 

too late /ˌtuː ˈleɪt/ příliš pozdě 

6.5   

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 

Other  Další 

animal /ˈænɪm(ə)l/ zvíře 

blog /blɒɡ/ 
blog (soubor článků na 

internetu) 

every /ˈevri/ každý 

life /laɪf/ život 

live /lɪv/ žít 

love /lʌv/ milovat 

my own /maɪ əʊn/ můj vlastní 

online /ˈɒnlaɪn/ online, na internetu 

teenagers /ˈtiːnˌeɪdʒə(r)z/ náctiletí 

travel /ˈtræv(ə)l/ cestování, cestovat 

walking /ˈwɔːkɪŋ/ chození 

writing /ˈraɪtɪŋ/ psaní 

6.6   

Other  Další 

grandparents /ˈɡrændˌpeərənts/ prarodiče 

meet my friend /ˌmiːt maɪ ˈfrend/ setkat se s přítelem 

take the bus /ˌteɪk ðə ˈbʌs/ jet autobusem 
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Unit 7—Animals 
 

Zvířata 

7.1   

Wild animals  Divoká zvířata 

bird /bɜːd/ pták 

butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ motýl 

crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ krokodýl 

elephant /ˈeləfənt/ slon 

fish /fɪʃ/ ryba 

fly /flaɪ/ moucha 

frog /frɒɡ/ žába 

giraffe /dʒəˈrɑːf/ žirafa 

kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ klokan 

lion /ˈlaɪən/ lev 

monkey /ˈmʌŋki/ opice 

snake /sneɪk/ had 

spider /ˈspaɪdə/ pavouk 

tiger /ˈtaɪɡə/ tygr 

whale /weɪl/ velryba 

7.2   

Pets  Mazlíčci 

cat /kæt/ kočka 

dog /dɒɡ/ pes 

goldfish /ˈɡəʊldˌfɪʃ/ zlatá rybka 

hamster /ˈhæmstə/ křeček 

iguana /ɪˈɡwɑːnə/ leguán 

parrot /ˈpærət/ papoušek 

rabbit /ˈræbət/ králík 

tortoise /ˈtɔːtəs/ želva 

Say it!  Řekni to! 

I don’t mind! /aɪ ˌdəʊnt ˈmaɪnd/ Nevadí mi to. 

Oh, all right! /əʊ ˌɔːl ˈraɪt/ Dobře! 

Poor (dog)! /ˌpɔː (ˈdɒɡ)/ Chudáček (pes)! 

Other  Další 

at the weekend /ət ðəˌwiːkˈend/ o víkendu 

because /bɪˈkɒz/ protože 

before /bɪˈfɔː/ před 

every day /ˌevri ˈdeɪ/ každý den 

hard work /ˌhɑːd ˈwɜːk/ těžká práce 
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I’m allergic (to) /aɪm əˌlɜːdʒɪk (tə)/ Jsem alergický na… 

puppy /ˈpʌpi/ štěně 

take the dog for a walk /ˌteɪk ðə ̩ dɒɡ fər ə ̍ wɔːk/ vzít psa na procházku 

7.3 
 

Other Další 

at all /ət ̍ ɔːl/ vůbec 

foreign language /ˌfɒrən ̍ læŋɡwɪdʒ/ cizí jazyk 

interview /ˈɪntəvjuː/ rozhovor 

magazine /ˌmæɡəˈziːn/ časopis 

player /ˈpleɪə/ hráč 
 

relax /rɪˈlæks/ odpočinek, odpočívat 

reporter /rɪˈpɔːtə/ reportér, zpravodaj 
 

together /təˈɡeðə/ dohromady, spolu 

win /wɪn/ vyhrát 
 

work /wɜːk/ pracovat, práce 

7.4 
 

Communication Komunikace 

Buying a ticket Kupování lístku 

Can I have one ticket to the 

zoo, please? 

Can I have two tickets to the 

zoo, please? 

Můžu dostat jeden lístek do 

ZOO, prosím? 

Můžu dostat dva lístky do 

ZOO, prosím? 
 

Can I help you? 
Mohu vám pomoci? / Co si 

U
N

IT
 

0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

 přejete? 

Here are your tickets.  Tady jsou vaše lístky. 

Here is your ticket.  Tady je váš lístek. 

Here you are.  Tady máte. 

Thanks.  Díky. 

That’s eighteen pounds fifty.  Stojí to osmnáct liber podesát. 

Other  Další 

guide /ˈɡaɪd/ průvodce 

I could eat a horse. /aɪ kəd iːt eɪ hɔːs/ Mám hlad jako vlk. 

pass /pɑːs/ projít, propustka 

start /stɑːt/ začít 

7.5   

Adjectives  Přídavná jména 

cute /kjuːt/ roztomilý 

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný 

fast /fɑːst/ rychlý 
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ˈaʊə/ 

 

slow /sləʊ/ pomalý 

strong /strɒŋ/ silný 

ugly /ˈʌɡli/ ošklivý 

Other  Další 

amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný 

at 55 kilometres an hour 
/ət ̩ fɪfti ̩ faɪv ̩ kɪləmiːtəz ən 

55 kilometrů za hodinu 
 

 

drink /drɪŋk/ pít, nápoj 

food /fuːd/ jídlo 
 

having fun /ˌhævɪŋ ̍ fʌn/ bavit se 

hour /aʊə/ hodina 
 

jump out /ˌdʒʌmp ̍ aʊt/ vyskočit 

kilo /ˈkiːləʊ/ kilogram 
 

leaves /liːvz/ listy 

litre /ˈliːtə/ litr 
 

night /naɪt/ noc 

plants /plɑːnts/ rostliny 
 

sleep /sliːp/ spát, spánek 

think /θɪŋk/ myslet 
 

water /ˈwɔːtə/ voda 

7.6 
 

Other Další 

at night /ət ̍ naɪt/ v noci 
 

children /ˈtʃɪldrən/ děti 

dog food /ˈdɒɡ fuːd/ jídlo pro psa 
 

easy /ˈiːzi/ jednoduchý 

in the day /ɪn ðə ̍ deɪ/ ve dne 
 

it’s cold /ˌɪts ̍ kəʊld/ je chladno 

look after a pet /ˌlʊk ˌɑːftər ə ̍ pet/ starat se o mazlíčka 

number one /ˌnʌmbə ̍ wʌn/ číslo jedna 

pet shop /ˈpet ʃɒp/ 
zverimex, obchod s 
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 chovatelskými potřebami 

play /pleɪ/ hrát 

Get Culture   

Pets in the UK  Mazlíčci ve Velké Británii 

exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ exotický, cizokrajný 

lose /luːz/ ztratit 

need /niːd/ potřebovat 

quiet /ˈkwaɪət/ tichý 

 



| 25 

 

 

 

scary /ˈskeəri/ strašidelný 

space /speɪs/ prostor 

unusual /ʌnˈjuːʒuəl, -ʒəl/ neobvyklý 

   

Unit 8—I like that! 
 

To se mi líbí 

8.1   

Sports  Sporty 

badminton /ˈbædmɪntən/ badminton 

basketball /ˈbɑːskətbɔːl/ basketbal 

cycling /ˈsaɪklɪŋ/ cyklistika 

football /ˈfʊtbɔːl/ fotbal, kopaná 

hockey /ˈhɒki/ hokej 

ice-skating /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ bruslení na ledě 

roller skating /ˈrəʊlə ˌskeɪtɪŋ/ 
bruslení na kolečkových 

bruslých 

sailing /ˈseɪlɪŋ/ plachtění 

skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ jízda na prkně 

skiing /ˈskiːɪŋ/ lyžování 

swimming /ˈswɪmɪŋ/ plavání 

table tennis /ˈteɪbəl ˌtenəs/ stolní tenis 

taekwondo /taɪˈkwɒndəʊ/ taekwondo (bojový sport) 

tennis /ˈtenəs/ tenis 

volleyball /ˈvɒlibɔːl/ volejbal 

windsurfing /ˈwɪnd sɜːfɪŋ/ surfování 

8.2   

Say it!  Řekni to! 

Maybe. /ˈmeɪbi/ Možná. 

That’s true. /ˌðæts ˈtruː/ To je pravda! 

Other  Další 

find /faɪnd/ najít 

for example /fər ɪɡˈzɑːmpəl/ například 

get wet /ˌɡet ˈwet/ namočit se 

hate /heɪt/ nenávidět, nesnášet 

horse-riding /ˈhɔːs ˌraɪdɪŋ/ jízda na koni 

rock climbing /ˈrɒk ˌklaɪmɪŋ/ lezení po skalách 

summer camp /ˌsʌmə ˈkæmp/ letní tábor 

want /wɒnt/ chtít 

water sports /ˈwɔːtə spɔːts/ vodní sporty 
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8.3  

Other  Další 

autograph /ˈɔːtəɡrɑːf/ autograf, podpis 

fan /fæn/ fanoušek 

right now /ˌraɪt ˈnaʊ/ právě teď 

the same /ðə ˈseɪm/ stejný 

Well done! /ˌwel ˈdʌn/ Výborně! 

whose /huːz/ čí 

8.4   

Communication  Komunikace 

Talking about the weather  Mluvíme o počasí 

What’s the weather like?  Jaké je počasí? 

It’s cloudy.  Je oblačno. 

It’s cold.  Je zima. 

It’s hot.  Je horko. 

It’s rainy.  Je deštivo. 

It’s snowy.  Sněží. 

It’s sunny.  Je slunečno. 

It’s warm.  Je teplo. 

It’s windy.  Je větrno. 

* * *   

It’s cold in winter.  V zimě je chladno. 

It’s hot in summer.  V létě je horko. 

It’s rainy in autumn.  Na podzim je deštivo. 

It’s sunny in spring.  Na jaře je slunečno. 

Other  Další 

appointment /əˈpɔɪntmənt/ schůzka 

at the beach /ət ðə ˈbiːtʃ/ na pláži 

I hope … /ˌaɪ ˈhəʊp/ Doufám… 

That’s a pity. /ˌðæts ə ˈpɪti/ To je škoda. 

8.5   

Healthy lifestyle  Zdravý životní styl 

brush your teeth /ˌbrʌʃ jə ˈtiːθ/ čistit si (svoje) zuby 

do exercise /ˌduː ˈeksəsaɪz/ cvičit 

drink a lot of water /ˌdrɪŋk ə lɒt əv ˈwɔːtə/ pít hodně vody 

eat fruit and vegetables /ˌiːt ˌfruːt ənd ˈvedʒtəbəlz/ jíst ovoce a zeleninu 

go to bed early /ˌɡəʊ tə ˌbed ˈɜːli/ jít brzy spát 

have friends /ˌhæv ˈfrendz/ mít přátele 8
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Other  Další 

active /ˈæktɪv/ aktivní, činný 

chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoláda 

five times a day /ˌfaɪv ˌtaɪmz ə ˈdeɪ/ pětkrát denně 

for a long time /fər ə ˌlɒŋ ˈtaɪm/ dlouhou dobu 

from … to … /frɒm … tuː …/ od…do… 

health /helθ/ zdraví 

healthy /ˈhelθi/ zdravý 

meal /miːl/ jídlo, porce 

school bag /ˈskuːlbæg/ školní taška, aktovka 

tip /tɪp/ tip, rada 

8.6   

Other  Další 

champion /ˈtʃæmpiən/ šampión 

competitions /ˌkɒmp ə ˈtɪʃ ənz/ soutěže 

in the morning /ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/ ráno 

pizza /ˈpiːtsə/ pizza 
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