
Vocabulary



Modul 1
Personal information [pə:snl  ,infə’meišn] Osobní informace
I´m American. [aim  ə’merikən] Já jsem Američan.
I live in New York. [ai  liv  in nju:  jo:k] Žiji v New Yorku.
I´ve got two sisters. [aiv  got  tu:  ‘sistəz] Mám dvě sestry.
I´m interested in surfing. [aim ‘intrəstid  in  sə:fiŋ] Zajímá mě surfování.
I´m quite good at sport. [aim  kwait  gud  æt  spo:t] Jsem celkem dobr-ý/-á na sport.

Music [mju:zik] Hudba
band [bænd] skupina
drummer [dramə] bubeník
guitarist [gi’ta:rist] kytarista
bass guitarist [beis gi’ta:rist] baskytarista
lead guitarist [li:d gi’ta:rist] vedoucí kytarista
keybord player [ki:bo:d  pleiə] hráč na klávesy
leader [li:də] vedoucí, kapelník
singer [singə] zpěvák

Subjects and interests [sabdžikts ænd intrists] Předměty a zájmy
art [a:t] umění, výtvarná výchova
computer games [kəm’pju:tə  geimz] počítačové hry
cooking [kukiŋ] vaření
football [‘futbo:l] fotbal
geography [dži’ogrəfi] zeměpis
music [mju:zik] hudba
reading [ri:diŋ] čtení
science [saiənts] věda
sport surfing [spo:t  sə:fiŋ] sportovní surfování
swimming [swimiŋ] plavání
tennis [tenis] tenis
volleyball [‘volibo:l] volejbal, házená

Geography [dži’ogrəfi] Zeměpis
beach [bi:č] pláž
capital [‘kæpitl] hlavní město
city [siti] velkoměsto
country [kantri] země
hill [hil] kopec
lake [leik] jezero
mountain [‘mauntin] hora
river [rivə] řeka
sea [si:] moře
town [taun] město
volcano [vol’keinəu] vulkán, sopka

Vocabulary
about [ə'baut] o
address [ə'dres] adresa
animal [æniml] zvíře



another [ə'naðə] jiný, další
to answer [a:nsə] odpovědět
art [a:t] umění
article [a:tikl] článek
to ask [a:sk] zeptat se
bad [bæd] špatný
bag [bæg] taška
beach [bi:č] pláž
beat [bi:t] bít, zvítězit, rána
best wishes [best wišiz] vše nejlepší
bike [baik] kolo
birthday [bə:θdei] narozeniny
bottle [botl] lahev
brilliant [brili ənt] úžasný, briliatní
bus stop [bas stop] autobusová zastávka
(to be) called [ko:ld] (být) nazýván
capital [kæpitl] velké písmeno
city [siti] velkoměst
the capital city [ðə kæpitl siti] velkoměsto
to clap [klæp] tleskat
classroom [kla:srum] učebna
to close [kləuz] zavřít
to come [cam] přijít
cooking [kukiŋ] vaření
cousin [kazn] bratranec, sestřenice
date [deit] datum
day [dei] den
dear [diə] drahý, milý
desk [desk] pracovní stůl
dictionary [dikšənri] slovník
double [dabl] dvojitý
everyone ['evriwan] každý
exciting [ik'saitiŋ] vzrušující
favourite [feivərit] oblíbený
feet [fi:t] stopy
food [fu:d] jídlo
game [geim] hra (sportovní)
hamster [hæmstə] křeček
hand [hænd] ruka
I'm interested in ['intrəstid] zajímám se o
to know [knəu] znát, vědět
late [leit] pozdě
letter [letə] dopis, písmeno
to live [liv] žít, bydlet
to look (at) [luk] podívat se
magazine [mægəzin] časopis
to mean [mi:n] znamenat
to meet [mi:t] setkat se
member [membə] člen



nationality [næšənəliti] národnost
to need [ni:d] potřebovat
of course [əv  ko:z] jistě
only [əunli] jenom
other [aðə] jiný, další
quite [kwaiət] docela
to remember [ri'membə] pamatovat si
rubber [rabə] guma
ruler [rulə] pravítko
to say [sei] říct
science [saiəns] věda
subject [sabdžikt] předmět
survey ['sə:vei] průzkum, přehled
to think [θink] myslet, přemýšlet
today [tədei] dnes
tomorrow [təmorəu] zítra
tortoise [to:təs] želva
to try [trai] zkusit
to understand ['andəstænd] rozumět
to use [ju:z] používat, užívat
to want [wont] chtít
window [windəu] okno
wrong [wroŋ] špatný, chybný

Expressions [ik’sprešənz] Jednoduché věty a výrazy
Are you ready? [a:  ju:  redi] Jsi připraven/á?
Are you sure? [a:  ju:  šo:] Jsi si jistý/á?
Don´t panic! [dont  pænik] Nepanikař! Nezmatkuj!
How are you? [hau a:  ju:] Jak se máš/máte?

Fine./ I´m fine./ All right, 
thanks.

[fain/aim fain/ o:l  rait  θæŋks]
Dobře./ Mám se dobře./ Jde to, 
díky.

Never mind. [‘nevə  maind] Nevadí. To je jedno.
Oh dear! [əu  diə] A jéje!  Proboha!
Pardon? [‘pa:dn] Prosím? 
See you tomorrow / on Sunday. [si:  ju:  tə’morəu/on  sandi] Uvidíme se zítra / v neděli.
Sorry. / I´m sorry. [sori / aim sori] Promiň./ Je mi to líto.
Thanks./ Thank you. [θæŋks/ θæŋk   ju:] Díky./ Děkuji ti.
Thanks very much. [θæŋks  veri  mač] Díky moc.
That´s OK. [ðæts əu’kei] To je v pořádku.
Well done! [wel  dan] Výborně!
What a fantastic beach! [wot  ə  fæn’tæstik  bi:č] To je ale fantastická pláž!
What about you? [wot  ə’baut  ju:] A co ty / vy?
Yes, of course. [jes əv ‘ko:s] Ano, samozřejmě.
Yes, please. [jes  pli:z] Ano, prosím.





Module 2
Members of a family [membəz  əv  ə  fæmili] Členové rodiny
aunt [a:nt] teta
baby [‘beibi] mimino
brother [‘braðə] bratr
child (pl. children) [čaild (pl. čildrən)] dítě (mn.č. děti)
cousin [‘kazn] bratranec, sestřenice
daughter [‘do:tə] dcera
father (dad) [‘fa:ðə (dæd)] otec (táta)
grandfather (grandad) [‘grænd,fa:ðə] dědeček (děda)
grandmother (gran) [[‘grænd,maðə] babička 
husband [‘hazbənd] manžel
mother (mum) [‘maðə] matka (maminka)
parents [‘peərənts] rodiče
sister [sistə] sestra
son [san] syn
uncle [‘aŋkl] strýc
wife [waif] manželka

Parts of the body [pa:ts  əv  ðə  bodi] Části těla
arm [a:m] paže
ear [iə] ucho
eye [ai] oko
face [feis] obličej
foot (pl.feet) [fut (pl.fi:t)] chodidlo (mn.č.chodidla)
hair [heə] vlasy
hand [hænd] ruka
head [hed] hlava
heart [ha:t] srdce
leg [leg] noha
mouth [mauθ] ústa
nose [nəuz] nos
stomach [‘stamək] žaludek
tooth (pl.teeth) [tu:θ (ti: θ)] zub (mn.č. zuby)

Adjectives [ædžiktivz] Přídavná jména
awful [o:fəl] strašný, hrozný
bad [bæd] zlý, špatný
big [big] velký
boring [bo:riŋ] nudný
cruel [‘kru:əl] krutý
curly [‘kə:li] kudrnatý
dangerous [deindžərəs] nebezpečný
dark [da:k] tmavý
different ['difrənt] odlišný
difficult [difik əlt] těžký, obtížný
easy [i:zi] lehký, jednoduchý
empty ['empti] prázdný
exciting [ik’saitiŋ] vzrušující



fair [feə] plavovlasý, poctivý, čestný
friendly [frendli] přátelský
funny [fani] legrační, zábavný
heavy ['hevi] těžký (váhově)
good [gud] dobrý
great [greit] skvělý
happy [hæpi] šťastný
honest [onist] čestný, upřímný
interesting [intristiŋ] zajímavý
kind [kaind] laskavý, milý
long [loŋ] dlouhý
new [nju:] nový
nice [nais] milý, hezký
noisy [‘noizi] hlučný, hlasitý
old [əuld] starý
quiet [kwaiət] tichý
sad [sæd] smutný
scared (of) [skeəd] vystrašený (z něčeho)
serious [‘siəriəs] vážný
silent [sailənt] tichý
short [šo:t] krátký
small [smo:l] malý
straight [streit] rovný
tall [to:l] vysoký

How you feel [hau  jə fi:l] Jak se cítíš/cítíte
I´m fed up. [aim  fed  ap] Mám toho po krk, plné zuby.
I´m tired. [aim  taiəd] Jsem unaven-ý/ -á.
I´ve got a cold. [aiv  got  ə  kəuld] Jsem nachlazen-ý/ -á.
I´ve got a headache. [aiv  got  ə  ‘hedeik] Bolí mě hlava.
I´ve got a stomach ache. [aiv  got  ə  ‘stamək  eik] Bolí mě žaludek/ břicho.

Expressions [ik’sprešənz] Jednoduché věty a výrazy
Come on! [kam  on] Tak dělej/ -te!

Have a nice day. [hæv  ə  nais  dei]
Mějte se hezky. (Užijte si hezký 
den)

Here you are. [hiə  ju: a:] Tady má-š/-máte.
Hurry up! [hari  ap] Pospě-š/-te  si!
It´s nice to see you. [its  nais  tə  si:  ju:] Rád tě/vás vidím.
Pleased to meet you. [pli:zt  tə  mi:t  ju:] Těší mě.
Wait a minute. [weit  ə  ‘minit] Počkej chvilku.
What´s it like? [wots  it  laik]  Jaké to je?
What´s the matter? [wots ðə  mætə] Co se děje?

Vocabulary
a lot of [ə  lot  əv] hodně (něčeho)
aged [eidžd] starý
to announce [ə'nauns] oznamovat
anorak [ænəræk] bunda s kapucí



badge [bædž] odznak
baseball cap [beisbo:l kep] baseballová čepice
to become a [bi'kam] stát se (něčím)
bed [bed] postel
birth [bə:θ] narození
CD player [si:di: plejə] CD přehrávač
calculator [kælkjəleitə] kalkulačka
can [kæn] plechovka
cinema ['sinəmə] kino
cottage [kotidž] chatka
crisps [krisps] smažené brambůrky
dancer [dæncə] tanečník
doctor [doktə] doktor
door [do:] dveře
dream [dri:m] sen
dress [dres] šaty
to eat [i:t] jíst
to enjoy [indžoj] užívat si
(for) example [ig'za:mpl] (na) příklad
family [fæmili] rodina
film [film] film
for [fo:] pro
garden [ga:dn] zahrada
glasses [gla:zis] brýle
graphics ['græfiks] grafika
guide [gaid] průvodce
happiness ['hæpinəs] štěstí (pocit)
height [hait] výška
hear [hiə] slyšet
here [hiə] zde
hospital [hospitl] nemocnice
house [hauz] dům
hurry (in a ~) [hari] spěch (ve spěchu)
ingredients [in'gri:diənts] přísady
instructions [instrakšnz] instrukce
journey [džə:ni] výlet, vandr
key [ki:] klíč
kind [kaind] druh
kitchen [kičn] kuchyně
left (on the ~) [left] levá (nalevo)
lemonade [limoneid] limonáda
lunch [lanč] lehký oběd
lunchbox [lančbox] krabička na svačinu
man [mæn] muž
manager [mænidžə] manažer
messenger ['mesindžə] posel
minute [minit] minuta
mix [miks] směs
mobile (phone) [mobail] mobilní (telefon)



mood [mu:d] nálada
now [nau] nyní
octopus ['oktəpəs] chobotnice
park [pa:k] park
pencil case [pencl keis] penál
person [pə:sn] osoba
personality [pə:sə'n ləti] osobitost
phone [fəun] telefon
picture [pikčə] obrázek
place [pleis] místo
pocket [pokit] kapsa
potion [pəušn] lok, dávka (nápoje)
reader [ri:də] čtenář
really [ri:li] opravdu
recipe [resipi] recept
riding [raidiŋ] ježdění
same [seim] stejný
sandwich [sændwič] sendvič
scientist ['saiəntist] vědec
shop [šop] obchod
sign [sain] znak, podepsat
silver [silvə] stříbro, stříbrný
sky surfing [skai sə:fiŋ]
soon [su:n] brzo
sound [saund] zvuk
stairs [steəz] schody
stone [stəun] kámen
story [stori] příběh
sunny [sani] slunečno
surfboard ['sə:fbo:d] surfovací prkno
surname [sə:neim] příjmení
to talk [to:k] hovořit
telephone ['telifəun] telefon
television (TV) ['telivižn] televize
tennis racket [tenis 'rækit] tenisová raketa
text message [tekst mesidž] textová zpráva
too [tu:] také
trainers [treinəs] tenisky
T-shirt [ti:šə:t] tričko
umbrella [ambrelə] deštník
video ['vidiəu] videopřehrávač
wall [wo:l] zeď
watch (n) [woč] hodinky
to watch (v) dívat se
woman [wumən] žena
world [wə:ld] svět
You´re welcome. [jo:  welkam] Vítáme vás/ tě.
You´re welcome. Rádo se stalo





Module 3
Activities and routines [æk’tivitiz ænd  ru:’ti:nz]] Aktivity a každodenní činnosti
to catch (the bus) [tə  kætš  (ðə  bas)] jet (autobusem)
to clean [tə  kli:n] čistit
to do (my homework) [tə  du:  (mai  həumwə:k)] dělat (si úkoly)
to drink [tə driŋk] pít
to eat [tə  i:t] jíst
to get (to …) [tə  get tə] dojet, dostat se (do......)
to get up [tə  get  ap] vstát
to go [tə  gəu] jít, jet
to have (a shower/ a meal) [tə  hæv (ə šauə/ə  mi:l)] dát si (sprchu/ jídlo)
to help [tə  help] pomoci
to leave [tə  li:v] odejít, opustit
to listen (to….) [tə  lisn tə ....] poslouchat
to play (hockey/ the piano) [tə  plei  (hoki)] hrát (hokej/ na piáno)
to read [tə  ri:d] číst
to sleep [tə  sli:p] spát
to tidy [tə  taidi] uklízet, uklidit
to use [tə  ju:z] použít, používat
to visit [tə  vizit] navštívit, navštěvovat
to walk [tə  wo:k] chodit, procházet se
to watch [tə  wotš] dívat se, sledovat
to wear [tə  weə] nosit, mít na sobě

Likes and dislikes [laiks  ænd  dislaiks] Co mám rád a co ne
bat [bæt] netopýr
comic [komik] komik
(the) dark [(ðə)  da:k] tma, tmavý
ghost [gəust] duch
history [‘histri] dějepis, historie
hockey [‘hoki] hokej
horror film [‘horə  film] horor
Internet [‘intənet] internet
judo [‘džu:dəu] džudo
maths [mæθs] matematika
rat [ræt] krysa
science fiction [saiənts  fikšən] sci-fi
shark [ša:k] žralok
spider [‘spaidə] pavouk
thunder [‘θandə] hrom

Food and drink [fu:d  ənd  driŋk] Jídlo a nápoje
bread [bred] chleba
burger [bə:gə] obložená houska
butter [‘batə] máslo
cereal [‘siəriəl] obilniny, cereálie
cheese [tši:z] sýr
chicken [‘tšikin] kuře
chips [tšips] hranolky



coffee [‘kofi] káva
curry [kari] kari
egg [eg] vejce
fish [fiš] ryba, ryby
fruit [‘fru:t] ovoce
ham [hæm] šunka
meat [mi:t] maso
milk [milk] mléko
orange juice [‘orindž  džu:s] pomerančový džus
pasta [‘pæstə] těstoviny
pizza [pi:tsə] pizza
salad [‘sæləd] salát (zeleninový, ovocný)
sandwich [‘sændwidž] obložený chléb
sausage [‘sosidž] párek, klobása
spaghetti [spə’geti] špageti

steak [steik]
biftek, stejk (plátek masa z 
hovězí svíčkové)

tea [ti:] čaj
toast [təust] topinka
vegetable [‘vedžtəblz] zelenina
water [‘wo:tə] voda
yoghurt [‘jogət] jogurt
meal [mi:l] jídlo 
snack [snæk] svačina
breakfast [‘brekfəst] snídaně

dinner [‘dinə]
oběd nebo večeře (skládá se z 
více chodů)

lunch [lantš] oběd (lehký)  

Expressions [ik’sprešənz] Jednoduché věty a výrazy
Are you all right? [a:  ju: o:l  rait]  Jsi v pořádku?
Excuse me. [ik’skju:z  mi:] Omluv/-te mne.
I see. [ai  si:] Aha.
It depends. [it  di’pendz] To záleží. Přijde na to.
That´s all. [ðæts o:l] To je vše.
What sort of ….? [wot  so:t  ov] Jaký......?
What´s the time? [wots  ðə  taim]  Kolik je hodin?
You´re welcome. [jo:  welkam] Vítáme vás/ tě.

Vocabulary
about [ə'baut] okolo, přibližně
above [ə'bav] nad
across [ə'kros] napříč
to addict [ædikt] mít závislot, navyknout si
adult [ædalt] dospělý
alien ['eiliən] vetřelec
always ['o:lweiz] vždy, pořád
to attack [ə'tæk] zaútočit, útočit
bear [beə] medvěd



to believe [bili:v] věřit
both [bəuθ] oba
canteen [kæn'ti:n] školní jídelna
choose [ču:z] vybrat
club [klab] klub
dark [da:k] tmavý, temný
diving [daiviŋ] potápění
energetic [enə'džetik] aktivní, energický
everything [evriθiŋ] všechno
faith [feiθ] důvěra, slib
floor [flo:] podlaha, patro
foreign ['forin] cizí, zahraniční
generally ['dženərəli] obecně, obvykle
ground [graund] země (povrch), půda
half [ha:f] půlka
heights [haits] výšky
helpful ['helpfl] užitečný, prospěšný
hot [hot] horký
housework ['hauswə:k] domácí práce
important [im'po:tnt] důležitý
insect ['insekt] hmyz
intelligent [in'telidžənt] inteligentní
to kill [kil] zabít
lazy [leizi] líný
light [lait] světlý, světlo
nearly ['niəli] skoro
never [nevə] nikdy
north [noθ] sever
often ['ofən] často
open [əupn] otevřený
PE [pi:i:] TV
packet [pækit] balíček
perhaps [pə'hæps] pravděpodobně
pillow ['pil əu] polštář
popular ['popjələ] populární, oblíbený
prefer [pri'fə:] preferovat, dávat přednost
quarter [kwo:tə] čtvrt
suddenly ['sadənli] najednou
telly [teli] telka
terrified ['terəfaid] děsivý
tongue [taŋ] jazyk
tower [tauə] věž
to tremble [trembl] třást se, chvět se
uniform ['junifo:m] uniforma
usually ['ju:žəli] obvykle
vampire ['væmpaiə] upír





Module 4
Homes [həumz] Domov
apartment [ə’pa:tmənt] apartment
flat [flæt] byt
house [haus] dům
houseboat [‘hausbəut] hausbót, obytný člun
bathroom [ba:θrum] koupelna
bedroom [bedrum] ložnice
dining room [‘dainiŋ  ru:m] jídelna
garden [‘ga:dn] zahrada
kitchen [‘kičin] kuchyň
living room [liviŋ  ru:m] obývací pokoj
shower [šauə] sprcha
toilet [toilət] WC
door [do:] dveře
floor [flo:] podlaha
room [ru:m] pokoj, místnost
stairs [steəz] schody, schodiště
wall [wo:l] zeď
window [‘windəu] okno
downstairs [,daun’ steəz] dole v poschodí
upstairs [ap’ steəz] nahoře v poschodí
(first) floor [(fə:st) flo:]  (první) podlaží

Things in a room [θiŋgz  in  ə  ru:m] Vybavení pokoje
bed [bed] postel
chair [čeə] židle
chest of drawers [čest əv  dro:z] skříňka se šuplíky, prádelník
clock [klok] hodiny
cupboard [‘kabəd] kredenc, skříňka s policemi
desk [desk] psací stůl
lamp [læmp] lampa
mirror [mirər] zrcadlo
photo [‘fəutəu] fotka
poster [pəustə] plakát
radio [‘reidiəu] rádio
rug [rag] předložka, kobereček
shelf / shelves [šelf/ šelvz] polička, poličky
table [teibl] stůl
television [‘teliviʒn] televize
wardrobe [‘wo:drəub] skříň

Places in a town [pleisiz  in ] Místa ve městě
aquarium [ə’kweəriəm] akvárium
bowling alley [‘bəuliŋ  æli] kuželkářská dráha
bus station [bas  ‘steišn] autobusové nádraží
cathedral [kə’θi:drəl] katedrála
church [čə:č] kostel
cinema [‘sinəmə] kino



gym [dʒim] tělocvična
Internet café [‘intənet  ‘kæfei] internetová kavárna
museum [mju:’zi:əm] muzeum
park [pa:k] park
shop [šop] obchod
shopping centre [‘šopiŋ  ‘sentə] obchodní centrum
sports centre [spo:t] sportovní centrum
station [‘steišn] nádraží
street [stri:t] ulice
supermarket [‘su:pə,ma:kit] supermarket
swimming pool [‘swimiŋ  pu:l] bazén
tennis court [‘tenis  ko:t] tenisový dvorec

Activities [æk’tivitiz] Činnosti
to go bowling [tə  gəu  ‘bəuliŋ] jít hrát kuželky
to go shopping [tə  gəu  ‘šopiŋ] jít nakupovat
to go swimming [tə  gəu  swimiŋ] jít plavat
to go for a walk [tə  gəu  fər  ə  wo:k] jít na procházku
to surf the Net [tə  sə:f  ðə  net] surfovat na netu

Abilities [ə’bil ətiz] Schopnosti
to cook [tə  kuk] vařit
to dance [tə  da:nts] tančit
to dive [tə  daiv] potápět se
to draw [tə  dro:] kreslit
to fly [tə  flai] létat
to play (football/ the guitar) [tə  plei  (‘futbo:l/ ðə  gi’ta:)] hrát (fotbal / na kytaru)
to ride (a bike/ a horse) [tə  raid  (ə  baik/ ə  ho:s)] jezdit (na kole / na koni)
to sing [tə  siŋ] zpívat
to ski [tə  ski:] lyžovat
to speak (Chinese) [tə  spi:k  (čai’ni:z)] mluvit (čínsky)
to stand on your head [tə  stænd  on jo:  hed] udělat stoj o hlavě
to swim [tə  swim] plavat

Expressions [ik’sprešənz] Jednoduché věty a výrazy
Anyway, …. [‘eniwei] Nicméně, ........
Be quiet! [bi:  ‘kwaiət] Buď /-te zticha!
Come in. [kam  in] Pojď sem.
Let´s see. [lets  si:] Ukaž /-te.
That´s enough. [ðæts i’naf] To stačí. Už toho bylo dost.
What do you fancy? [wot  du  ju  ‘fæntsi] Co bys / -te rádi?
What´s for dinner? [wots  fə  dinə] Co je k obědu / večeři?
Yes, all right. [jes  o:l  rait] Ano, dobře.

Vocabulary
after [a:ftə] potom, po
amazing [ə'meiziŋ] úžasný
anyway ['eniwei] v každém případě; rozhodně
to argue [a:gju:] hádat se



behind [bi'haind] za (něčím)
to belong to [bi'loŋ] patřit
bird [bə:d] pták
competition [kompə'tišn] soutěž
competitor [kompetitə] soutěžící
(in the) corner [ko:nə] (v) rohu
crazy [kreizi] bláznivý; šílený
devil [devl] ďábel
to feel [fi:l] cítit se
to follow [foləu] následovat
frog [frog] žába
information [infə'meišn] informace
interesting ['intrəstiŋ] zajímavý
international [intənæšnəl] mezinárodní
to interrupt [intə'rapt] přerušit
to join [džoin] přidat se
mess [mes] nepořádek
in the middle of [midl] uprostřed
more [mo:] víc
mosquito [mos'kitəu] komár; moskit
most [məust] nejvíc
next to [neks tə] vedle
omelette [omlət] omeleta
onion ['anjən] cibule
opposite ['opəzit] naproti
outside [aut'said] venku
paper [peipə] papír
pepper [pepə] pepř, paprika
piece [pi:s] kousek
poem [pəuim] poém, báseň
polite [pə'lait] zdvořilý
poster [pəustə] plakát
probably ['probəbli] pravděpodobně, asi
to pronounce [prə'naunts] výslovnost
queen [kwi:n] královna
(on the) right [rait] vpravo
rude [ru:d] drzý
screen [skri:n] obrazovka
shopping list ['šopiŋ list] nákupní lístek
silly [sili] hloupý
under [andə] pod
view [vju:] výhled, pohled
wing [wiŋ] křídlo





Module 5
Verbs [və:bz] Slovesa
to buy [tə  bai] koupit, kupovat
to carry [tə  ‘kæri] nést, nosit
to dream [tə  dri:m] snít, zdát se
to drink [tə  driŋk] pít
to eat [tə  i:t] jíst
to go to school/ work [tə gəu  tə  sku:l/wə:k] jít do školy, do práce
to have a lesson/ a party/ a test [tə  hæv  ə  lesn/ə  pa:ti/ ə  test] mít hodinu/ oslavu/ test
to meet [tə  mi:t] setkat se, seznámit se
to ring [tə  riŋ] zazvonit, zatelefonovat
to run [tə  ran] běžet, běhat
to say [tə  sei] říci, říkat
to shout [tə  šaut] křičet, volat
to sit [tə  sit] sedět
to smile [tə  smail] usmívat se
to spend (money) [tə  spend mani] utratit (peníze)
to take (a photo) [tə  teik  (ə  ‘fəutəu)] vyfotit
to wave [tə  weiv] mávat
to wear [tə  weə] nosit, mít na sobě

Football [‘futbo:l] Fotbal
fan [fæn] fanoušek
final [‘fainl] finále
football stadium [‘futbo:l  ‘steidiəm] fotbalový stadion
goal [gəul] gól
match [mæč] zápas
photographer [fə’togrəfə] fotograf
score [sko:] skóre
(to) support [tə  sə’po:t] podporovat, fandit
team [ti:m] tým

Clothes [kləuðz] Oblečení
anorak [‘ænəræk] větrovka s kapucí
belt [belt] pásek
boots [bu:ts] kozačky, boty nad kotníky
coat [kəut] kabát
dress [dres] šaty (dámské)
gloves [glavz] rukavice
hat [hæt] klobouk
jacket [‘dʒækit] sako, bunda 
jeans [dʒi:ns] džíny, rifle
raincoat [reinkəut] pláštěnka
sandals [‘sændlz] sandály
scarf [ska:f] šála
shoes [šu:z] boty
shorts [šo:ts] šortky, kraťasy
skirt [skə:t] sukně
socks [soks] ponožky



sunglasses [‘san,gla:siz] sluneční brýle
sweater [swetə] svetr
T-shirt [‘ti:šə:t] tričko
top [top] mikina
trainers [‘treinəz] botasky
trousers [‘trauzəz] kalhoty

The weather [ðə  weðə] Počasí
It´s cloudy. [its  klaudi] Je zataženo.
It´s cold. [its  kəuld] Je zima.
It´s foggy. [its  fogi] Je mlha.
It´s hot. [its  hot] Je horko.
It´s raining. [its  reiniŋ] Prší.
It´s snowing. [its  snəuiŋ] Sněží.
It´s sunny. [its  sani] Je slunečno.
It´s windy. [its  windi] Je větrno.

Making arrangements [meikiŋ  ə’reindʒmənts] Plánování, přípravy
Are you busy? [a:  ju:  bizi] Jsi zaneprázdněn-ý/ - á?
Are you free? [a:  ju:  fri:] Máš čas?

Is that OK? [iz ðæt əu’kei]
Je to v pořádku? (Vyhovuje ti 
to?

See you on Saturday. [si:  ju: on  sætədi] Uvidíme se v sobotu.
That´s fine. [ðæts  fain] To je v pořádku.

Expressions [ik’sprešənz] Jednoduché věty a výrazy
At the moment. [æt  ðə  məumənt] Právě teď, v tuto chvíli.
Hang on a minute! [hæŋ on  ə  minit] Počkej chvilku!
Here it is. [hiə it  iz] Tady máš, tady to je.
See you soon. [si: ju:  su:n] Brzy nashledanou.
That´s a good idea. [ðæts ə  gud  ai’diə] To je dobrý nápad.
That´s nice. [ðæts  nais] To je pěkné.
What´s happening? [wots  ‘hæpəniŋ] Co se děje?
What´s the weather like? [wots ðə  ‘weðə  laik] Jaké je počasí?

Vocabulary
afternoon [a:ftə'nu:n] odpoledne
again [ə'gen] opět, znovu
all over [o:l əuvə] po celém
as usual [əz 'ju:žl] jako obvykle
asleep [ə'sli:p] spící
balcony ['bəlkəni] balkón
dentist ['dentist] zubař
to destroy [di'stroi] zničit
dinosaur ['dainəso:] dinosaurus
divided [di'vaidid] rozdělený
entrance hall ['entrəns ho:l] vstupní hala
final ['fainl] finále
to find [faind] najít



fizzy ['fizi] šumivý
gate [geit] vrata
happen ['hæpən] stát se, přihodit se
horrible ['horibl] strašný
idea [ai'diə] myšlenka
job [džob] práce, zaměstnání
king [kiŋ] král
lesson ['lesn] vyučovací hodina, lekce
market [ma:kit] obchod, trh
melon ['melən] meloun
mineral water ['minərəl wo:tə] minerální voda
nature ['neičə] příroda
nervous [nə:vəs] nervózní
plastic ['plæstik] umělá hmota
postcard ['pəustka:d] pohlednice
to pull [pul] táhnout
resolution [rezə'lu:šn] rozhodnutí, řešení
strong [stroŋ] silný
then [ðen] potom
thirsty [θə:sti] žíznivý
top [top] vrchol
towards [tə'wəds] směrem k
true [tru:] pravdivý
wait for [weit] čekat na
whale [weil] velryba





Module 6
Occupations [,okju’peišənz] Zaměstnání, povolání
actor [‘æktə] herec
actress [‘æktrəs] herečka
doctor [‘doktə] lékař, lékařka
explorer [ik’splo:rə] badatel, průzkumník, cestovatel
film star [film  sta:] filmová hvězda
nurse [nə:s] zdravotní sestra
painter [‘peintə] malíř
pilot [‘pailət] pilot
pop star [pop  sta:] zpěvák populární hudby
scientist [‘saiəntist] vědec
singer [‘siŋə] zpěvák
teacher [‘ti:čə] učitel
writer [‘raitə] spisovatel
zoologist [zu’olədʒist] zoolog

At primary school [æt  ‘praiməri  sku:l] Na základní škole
best friend [best  frend] nejlepší přítel
library [‘laibrəri] knihovna
little [‘litl] malý
Sports Day [spo:ts  dei] sportovní den
(to) start school [tə  sta:t  sku:l] nastoupit do školy

Holidays [‘holideiz] Prázdniny, dovolená
(to) go away [tə  gəu  ə’wei] jet pryč
(to) pack (a bag) [tə  pæk  (ə  bæg)] sbalit si (batoh)
ticket [tikit] jízdenka
(to) travel [tə  trævl] cestovat

Irregular past verbs [i’regjulə  pa:st  və:bz]
Minulý čas nepravidelných 
sloves

ate (eat) [et (i:t)] jedl (jíst)
bought (buy) [bo:t (bai)] koupil (koupit)
came (come) [keim (kam)] přišel (přijít)
cost (cost) [kost (kost) ] stál (stát) !!!o ceně!!!
had (have got/ have) [hæd (hæv  got)] měl (mít)
knew (know) [nju:  (nəu)] věděl (vědět)
left (leave) [left  (li:v)] odešel (odejít)
saw (see) [so:  (si:)] viděl (vidět)
spoke (speak) [spəuk  (spi:k)] mluvil (mluvit)
went (go) [went  (gəu)] šel, jel (jít, jet)
Time expressions [taim  ik’sprešənz] Časové výrazy
at the weekend [æt ðə  ,wi:’kend] o víkendu
last month [la:st manθ] minulý měsíc
last night [la:st  nait] minulou noc
last week [la:st  wi:k] minulý týden
last year [la:st    jiə] minulý rok
yesterday [jestədei] včera



yesterday afternoon [jestədei  ,a:ftə’nu:n] včera odpoledne
yesterday morning [jestədei mo:niŋ] včera ráno

Expressions [ik’sprešənz] Jednoduché věty a výrazy
At first…… [æt  fə:st] Zpočátku, zprvu, nejdříve.....
At last….. [æt  la:st] Nakonec......
I don´t care. [ai  dont  keə] Je mi to jedno. Nevadí mi to.
in a bad mood [in  ə  bæd  mu:d] mít špatnou náladu 
I´m not so sure. [aim  not  šo:] Nejsem si přiliš jist-/ -á.

Vocabulary
to accept [ək'sept] přijmout, uznat, chápat
aeroplane ['eərəplein] letadlo
(go) along [ə'loŋ] (jít) podél, okolo
ambition [æm'bišn] ambice, ctižádost
angry ['æŋgri] rozzlobený
to arrive [ə'raiv] přijet
beginning [bi'giniŋ] začátek
book [buk] zamluvit si, rezervovat
(to be) born [bo:n] narodit se
brochure ['brəušə] brožura, prospekt
to care [keə] starat se, opatrovat
cartoon [ka:'tu:n] kreslený film
childhood [čaildhud] dětství
chimpanzee [čimpən'zi:] šimpanz
cloak [kləuk] plášť
(film) company [kampəni] (filmová) společnost
crown [kraun] koruna
die [dai] zemřít
to disappear [disə'piə] zmizet
during ['djuəriŋ] během
east [i:st] východ
even [i:vən] dokonce
everywhere ['evriweə] všude
explorer [ik'splo:rə] badatel, průzkumník
explosion [ik'spləužn] exploze, výbuch
to fall [fo:l] upadnout, spadmout
to fill [fil] vyplnit
to get out [get aut] dostat se ven, vypadnout
hate [heit] nenávidět
hero ['hiərəu] hrdina
ill [il] nemocný
inside [in'said] dovnitř, vevnitř
to jump [džamp] skočit
jungle [džaŋgl] džungle
knight [nait] rytíř
to learn [lə:n] učit se
life [laif] život
line [lain] linka, řada



necklace ['nekləs] náhrdelník
noise [noiz] hluk, rámus
pack [pæk] sbalit, zabalit (na cestu)
penguin ['peŋgwin] tučňák
(the) Pilgrim Fathers ['pilgrim 'fa:ðəz] Otcové poutníci
pop concert [pop 'konsət] koncert populární hudby
price [prais] cena
rain [rein] déšť
restaurant ['restront / US 'restəra:nt] restaurace
rich [rič] bohatý
to save (somebody) [seiv] zachránit (někoho)
to save (money) [seiv] ušetřit (peníze)
ship [šip] loď
side [said] strana
space [speis] vesmír
spaceship [speisšip] vesmírná loď
start [sta:t] začátek, start
to study [stadi] studovat
to survive [sə'vaiv] přežít
to teach [ti:č] učit
teeth ['ti:θ] zuby
theatre ['θiətə] divadlo
ticket ['tikit] lístek, vstupenka
to travel ['trævl] cestovat
turn round [tə:n raund] otočit se
wild [waild] divoký
wind [wind] vítr
wizard ['wizəd] kouzelník




