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Slovníček

0A

Art /ɑːt/ výtvarná výchova

Biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ přírodopis, biologie

Chemistry /ˈkem.ɪ.stri/ chemie

Civics /ˈsɪv.ɪks/ občanská výchova

Czech /tʃek/ český jazyk

English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ anglický jazyk

Geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/ zeměpis, geografie

History /ˈhɪs.tər.i/ dějepis, historie

Information Technology (IT) /ɪn.fəˌmeɪ.ʃən/ / tekˈnɒl.ə.dʒi/ informatika

Maths /mæθs/ matematika

Music /ˈmjuː.zɪk/ hudební výchova

Physical Education (PE) /ˌfɪz.ɪ.kəl/ /ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ tělesná výchova

Physics /ˈfɪz.ɪks/ fyzika

Religious Education (RE) /rɪˈlɪdʒ.əs/ /ed.jʊˈkeɪ.ʃən / náboženství

Science /ˈsaɪ.əns/ přírodní vědy

to act = to do drama /tʊ//ækt/= /tʊ//duː/ /ˈdrɑː.mə/ hrát divadlo

art room /ɑːt/ /ruːm/ učebna výtvarné výchovy

education /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/ vzdělání

canteen /kænˈtiːn/ jídelna

cafeteria /ˌkæf.əˈtɪə.ri.ə/ bufet

classmate /ˈklɑːs.meɪt/ spolužák, spolužačka

classroom /ˈklɑːs.ruːm/ učebna, třída

computer room /kəmˈpjuː.tər/  /ruːm/ počítačová učebna

corridor /ˈkɒr.ɪ.dɔːr/ chodba

to do experiments  /tʊ//duː/ /ɪkˈsper.ɪ.mənts/ dělat pokusy

to do homework /tʊ//duː/ /ˈhəʊm.wɜːk/ dělat domácí úkoly

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ prostředí

excellent /ˈek.səl.ənt/ vynikající, znamenitý

facilities /fəˈsɪl.ə.tiz/ vybavení, zařízení

football pitch /ˈfʊt.bɔːl/ /pɪtʃ/ fotbalové hřiště

gym /dʒɪm/ tělocvična

to have a break /tʊ/ /hæv/ /ə/ /breɪk/ mít přestávku

lab = laboratory /læb/= /ləˈbɒr.ə.tər.i/ laboratoř
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library /ˈlaɪ.brər.i/ knihovna

locker /ˈlɒk.ər/ skříňka

music room /ˈmjuː.zɪk/ /ruːm/ učebna hudební výchovy

playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/ hřiště na hraní

to play a musical instrument /tʊ/ /pleɪ/ /ə/ /ˈmjuː.zɪ.kəl/ /ˈɪn.
strə.mənt/ hrát na hudební nástroj

to play games /tʊ/ /pleɪ/ /ɡeɪmz/ hrát hry

pleasant /ˈplez.ənt/ příjemný

pupil /ˈpjuː.pəl/ žák, žákyně

safe /seɪf/ bezpečný

to study /tʊ/ /ˈstʌd.i/ studovat, učit se

to teach /tʊ/ /tiːtʃ/ vyučovat, učit někoho

well-equipped /wel-ɪˈkwɪpt/ dobře vybavený

0B

activity /ækˈtɪv.ə.ti/ činnost, aktivita

to attend classes /tʊ/ /əˈtend/ /klɑːsiz/ chodit do hodin

to be at school /tʊ/ /biː/ /æt/ /skuːl/ být ve škole

to be on time /tʊ/ /biː/ /ɒn/ /taɪm/ být někde včas

to chew gum /tʊ/ /tʃuː/ /ɡʌm/ žvýkat žvýkačku

to come home /tʊ/ /kʌm/ /həʊm/ přijít domů

to do sports /tʊ/ /duː/ /spɔːts/ sportovat

early /ˈɜː.li/ brzy

to eat in the class /tʊ/ /iːt/ /ɪn/ /ðə/ /klɑːs/ jíst v hodině

to get up /tʊ/ /ɡet/ /ʌp/ vstávat

to have fun /tʊ/ /hæv/ /fʌn/ bavit se

to have/eat lunch /tʊ/ /hæv///iːt/ /lʌntʃ/ obědvat

international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/ mezinárodní

late /leɪt/ pozdě

to wear a school uniform /tʊ/ /weər/ /ə/ /skuːl/ /ˈjuː.
nɪ.fɔːm/ nosit školní uniformu

to wear make-up /tʊ/ /weər/ /ˈmeɪk.ʌp/ nosit make-up

0C

acting = doing drama /ˈæk.tɪŋ/ = /ˈduː.ɪŋ/ /ˈdrɑː.mə/ hraní divadla

browsing the Internet /braʊz .ɪŋ/ /ðiː/ /ˈɪn.tə.net/ surfování na internetu
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chatting with friends /tʃæt.ɪŋ /  /wɪð/ /frendz/ povídání s přáteli

cooking /ˈkʊk.ɪŋ/ vaření

cycling /ˈsaɪ.klɪŋ/ jízda na kole

dancing /dɑːns.ɪŋ / tancování

doing yoga /ˈduː.ɪŋ/ /ˈjəʊ.ɡə/ cvičení jógy

drawing /ˈdrɔː.ɪŋ/ kreslení

jogging /ˈdʒɒɡ.ɪŋ/ běhání

listening to music /ˈlɪs.ən.ɪŋ / /tʊ/ /ˈmjuː.zɪk/ poslouchání hudby

making videos /ˈmeɪ.kɪŋ/ /ˈvɪd.i.əʊz/ natáčení videí

painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ malování

PLAYING: /pleɪ.ɪŋ / HRANÍ

cricket /ˈkrɪk.ɪt/ kriketu

football /ˈfʊt.bɔːl/ fotbalu

tennis /ˈten.ɪs/ tenisu

volleyball /ˈvɒl.i.bɔːl/ volejbalu

the guitar /ðə/ /ɡɪˈtɑːr/ na kytaru

the piano /ðə/ /piˈæn.əʊ/ na klavír

the flute /ðə/ /fluːt/ na flétnu

reading a book /ˈriː.dɪŋ/ /ə/ /bʊk/ čtení knihy

riding a horse /ˈraɪ.dɪŋ/ /ə/ /hɔːs/ jízda na koni

shopping /ˈʃɒp.ɪŋ/ nakupování

sleeping /ˈsliː.pɪŋ/ spaní

swimming /ˈswɪm.ɪŋ/ plavání

taking photos /teɪk.ɪŋ /  /ˈfəʊ.təʊz/ focení

WATCHING: /wɒtʃ.ɪŋ / KOUKÁNÍ

TV /ˌtiːˈviː/ na televizi

films /fɪlmz/ na filmy

TV series /ˌtiːˈviː/ /ˈsɪə.riːz/ na seriály

0D

to babysit /tʊ/ /ˈbeɪ.bi.sɪt/ hlídat děti

boarding school /ˈbɔː.dɪŋ/ /skuːl/ internátní škola

to call somebody /tʊ/ /kɔːl/ /ˈsʌm.bə.di/ telefonovat někomu

to concentrate /tʊ/ /ˈkɒn.sən.treɪt/ soustředit se

crowded /ˈkraʊ.dɪd/ přelidněný
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to check Facebook /tʊ/ /tʃek/ /ˈfeɪs.bʊk/ zkontrolovat Facebook

to drive somebody /tʊ/ /draɪv/ /ˈsʌm.bə.di/ zavézt někoho někam

fabulous /ˈfæb.jə.ləs/ úžasný

to miss somebody /tʊ/ /mɪs/ /ˈsʌm.bə.di/ postrádat někoho

primary school /ˈpraɪ.mər.i/ /skuːl/ základní škola

to shoot a video /tʊ/ /ʃuːt/ /ə/ /ˈvɪd.i.əʊ/ točit video

to show photos /tʊ/ /ʃəʊ/ /ˈfəʊ.təʊz/ ukazovat fotky

to tidy up /tʊ/ /ˈtaɪ.di/ /ʌp/ uklízet

READING

to amuse /tʊ/ /əˈmjuːz/ bavit se

to attend /tʊ/ /əˈtend/ pravidelně chodit

to create /tʊ/ /kriˈeɪt/ vytvářet

to daydream /tʊ/ /ˈdeɪ.driːm/ snít (přes den)

to decide /tʊ/ /dɪˈsaɪd/ rozhodnout se

to do gardening /tʊ/ /duː/ /ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ pracovat na zahradě

to hang out /tʊ/ /hæŋ/ /aʊt/ poflakovat se

obligatory /əˈblɪɡ.ə.tər.i/ povinný

to socialise /tʊ/ /ˈsəʊ.ʃəl.aɪz/ seznamovat se, stýkat se s 
lidmi

to use time /tʊ/ /juːz/ /taɪm/ využívat čas

1A

athletics /æθˈlet.ɪks/ atletika

basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/
basketbal

basketbalový míč

bat /bæt/ pálka (na baseball, stolní te-
nis) 

bodybuilding /ˈbɒd.iˌbɪl.dɪŋ/ kulturistika

cycling /ˈsaɪ.klɪŋ/ cyklistika

dancing /dɑːns.ɪŋ / tanec

equipment /ɪˈkwɪp.mənt/ vybavení

floorball /flɔːrbɔːl/ florbal

football /ˈfʊt.bɔːl/ fotbal, fotbalový míč

free running /friː/ /ˈrʌn.ɪŋ/ free running, volný běh

glove /ɡlʌv/ rukavice

goal /ɡəʊl/ brána, gól
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guard /ɡɑːd/ chránič

gymnastics /dʒɪmˈnæs.tɪks/ gymnastika

helmet /ˈhel.mət/ přilba, helma

hockey stick /ˈhɒk.i/ /stɪk/ hokejová hůl

ice hockey /ˈaɪs / /hɒk.i/ lední hokej

jersey /ˈdʒɜː.zi/ dres

net /net/ síť

parkour /pɑːˈkʊər/ parkur

puck /pʌk/ puk

racket /ˈræk.ɪt/ raketa

skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː.dɪŋ/ skateboarding

skating /ˈskeɪ.tɪŋ/ bruslení

skiing /ˈskiː.ɪŋ/ lyžování

soccer /ˈsɒk.ər/ fotbal

sport /spɔːt/ sport

swimming /ˈswɪm.ɪŋ/ plavání

skating /ˈskeɪ.tɪŋ/ bruslení

table tennis /ˈteɪ.bəl/ /ten.ɪs/ stolní tenis

tennis /ten.ɪs/ tenis

trainers /ˈtreɪ·nərz/ sportovní boty

1B

American football /əˈmer.ɪ.kən/ /ˈfʊt.bɔːl/ americký fotbal

baseball /ˈbeɪs.bɔːl/ baseball, baseballový míček

boxing /ˈbɒk.sɪŋ/ box

to catch /tʊ/ /kætʃ/ chytit, chytat

cricket /ˈkrɪk.ɪt/ kriket

curling /ˈkɜː.lɪŋ/ curling, lední metaná

to hit /tʊ/ /hɪt/ udeřit, bouchnout

to jump /tʊ/ /dʒʌmp/ skákat

to kick /tʊ/ /kɪk/ kopat

lacrosse /ləˈkrɒs/ lakros

national /ˈnæʃ.ən.əl/ národní

to pass /tʊ/ /pɑːs/ přihrát

to run /tʊ/ /rʌn/ běžet
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to score /tʊ/ /skɔːr/ skórovat, střelit gól

to shoot /tʊ/ /ʃuːt/ střílet, vystřelit

to sweep /tʊ/ /swiːp/ zametat

to throw /tʊ/ /θrəʊ/ házet

1C

active /ˈæk.tɪv/ aktivní

fast /fɑːst/ rychlý

fit /fɪt/ fit, v dobré kondici

skilful /ˈskɪl.fəl/ šikovný, obratný

strong /strɒŋ/ silný

lazy /ˈleɪ.zi/ líný

slow /sləʊ/ pomalý

unfit /ʌnˈfɪt/ ve špatné kondici

clumsy /ˈklʌm.zi/ nešikovný, neohrabaný

weak /wiːk/ slabý

agile /ˈædʒ.aɪl/ mrštný, hbitý

athletic /æθˈlet.ɪk/ atletický, sportovní

competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/ soutěživý

healthy /ˈhel.θi/ zdravý

tough /tʌf/ otrlý, drsný, tvrdý

very /ˈver.i/ velmi

a bit /ə/ /bɪt/ trochu

quite /kwaɪt/ docela

not… at all /nɒt/ /æt/ /ɔːl/ vůbec… ne

SPORTS: /spɔːts/ SPORTY:

individual /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/ individuální

indoor /ˌɪnˈdɔːr/ v hale

outdoor /ˈaʊtˌdɔːr/ venkovní

team /tiːm/ týmové

ability /əˈbɪl.ə.ti/ schopnost

appropriate /əˈprəʊ.pri.ət/ vhodný

to be afraid of /tʊ/ /biː/ /əˈfreɪd/ /əv/ bát se něčeho

contact /ˈkɒn.tækt/ kontakt

to correspond /tʊ/ /ˌkɒr.ɪˈspɒnd/ odpovídat něčemu
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court /kɔːt/ kurt, hřiště

none /nʌn/ žádný

personality /ˌpɜː.sənˈæl.ə.ti/ osobnost

1D

all day /ɔːl/ /deɪ/ celý den

application / app /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ / /æp/ aplikace

Coke /kəʊk/ kola

coffee /ˈkɒf.i/ káva

crisps /krɪsps/ brambůrky

to do sports /tʊ/ /duː/ /spɔːts/ sportovat

to do exercise /tʊ/ /duː/ /ˈek.sə.saɪz/ cvičit

fried /fraɪd/ smažený

fruit /fruːt/ ovoce

healthy /ˈhel.θi/ zdravý

judo /ˈdʒuː.dəʊ/ judo

junk /dʒʌŋk/ nezdravý (o jídle)

to keep fit /tʊ/ /kiːp/ /fɪt/ udržovat se ve formě

lifestyle /ˈlaɪf.staɪl/ životní styl

nature /ˈneɪ.tʃər/ příroda

portions /ˈpɔː.ʃənz/ porce (pl.)

potatoes /pəˈteɪ.təʊz/ brambory (pl.)

to relax /tʊ/ /rɪˈlæks/ relaxovat

salty /ˈsɒl.ti/ slaný

sweets /swits/ sladkosti

tea /tiː/ čaj

too much /tuː/ /mʌtʃ/ příliš mnoho (nepočit.)

too many /tuː/ /ˈmen.i/ příliš mnoho (počit.)

vegetables /ˈvedʒ.tə.bəls/ zelenina

READING

to arrive /tʊ/ /əˈraɪv/ přijet

to be excited about /tʊ/ /biː/ /ɪkˈsaɪ.tɪd/ /əˈbaʊt/ být nadšený z

to bring /tʊ/ /brɪŋ/ přinést

to cheer somebody on /tʊ/ /tʃɪər/ /ˈsʌm.bə.di/ /ɒn/ někoho povzbuzovat

to compete in /tuː/ /kəmˈpiːt/ /ɪn/ soutěžit v něčem
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if /ɪf/ pokud, jestliže

invitation /ˌɪn.vɪˈteɪ.ʃən/ pozvánka

match /mætʃ/ zápas

medal /ˈmed.əl/ medaile

place /pleɪs/ místo

prize /praɪz/ cena, ocenění

to sign up /tʊ/ /saɪn/ /ʌp/ zapsat se, přihlásit se

2A

apple /ˈæp.əl/ jablko

bacon /ˈbeɪ.kən/ slanina

banana /bəˈnɑː.nə/ banán

beans /biːnz/ fazole (pl.)

beef /biːf/ hovězí

bread /bred/ chléb

butter /ˈbʌt.ər/ máslo

carrot /ˈkær.ət/ mrkev

cheese /tʃiːz/ sýr

cereal /ˈsɪə.ri.əl/ cereálie, müsli

cereals /ˈsɪə.ri.əlz/ různé druhy cereálií (pl.)

chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ kuře, kuřecí maso

chips /tʃɪps/ hranolky

cookie /ˈkʊk.i/ keks, sušenka

corn /kɔːn/ kukuřice

cucumber /ˈkjuː.kʌm.bər/ okurka

dairy product /ˈdeə.ri/ /ˈprɒd.ʌkt/ mléčný výrobek

egg /eɡ/ vejce

fish /fɪʃ/ ryba

fruit /fruːt/ ovoce

garlic /ˈɡɑː.lɪk/ česnek

grain /ɡreɪn/ obilovina

grapes /ɡreɪpz/ hrozny

ham /hæm/ šunka

lemon /ˈlem.ən/ citron

lettuce /ˈlet.ɪs/ salát (zelený)
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milk /mɪlk/ mléko

muffin /ˈmʌf.ɪn/ muffin

onion /ˈʌn.jən/ cibule

orange /ˈɒr.ɪndʒ/ pomeranč

pancake /ˈpæn.keɪk/ palačinka, lívanec

pasta /ˈpæs.tə/ těstoviny

peach /piːtʃ/ broskev

pear /peər/ hruška

pepper /ˈpep.ər/ pepř, paprika

pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/ ananas

pork /pɔːk/ vepřové maso

potato /pəˈteɪ.təʊ/ brambor

protein /ˈprəʊ.tiːn/ bílkovina

rice /raɪs/ rýže

roll /rəʊl/ rohlík

salad /ˈsæl.əd/ salát (mix zeleniny)

salami /səˈlɑː.mi/ salám

sausage /ˈsɒs.ɪdʒ/ klobása, párek, vuřt

strawberry /ˈstrɔː.bər.i/ jahoda

tomato /təˈmɑː.təʊ/ rajče

vegetables /ˈvedʒ.tə.bəlz/ zelenina (pl.)

yoghurt /ˈjɒɡ.ət/ jogurt

2B

baked beans /beɪkt/ /biːnz/ fazole v rajčatové omáčce 
(pl.)

bar /bɑːr/ tyčinka, tabulka (čokolády)

burger /ˈbɜː.ɡər/ hamburger

cabbage /ˈkæb.ɪdʒ/ zelí

cake /keɪk/ koláč, dort

chocolate /ˈtʃɒk.lət/ čokoláda

cocoa /ˈkəʊ.kəʊ/ kakao

coffee /ˈkɒf.i/ káva

crisps /krɪsps/ brambůrky (pl.)

diet /ˈdaɪ.ət/ strava, jídelníček
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dinner /ˈdɪn.ər/ večeře

doughnut /ˈdəʊ.nʌt/ kobliha

drink /drɪŋk/ nápoj

dumpling /ˈdʌm.plɪŋ/ knedlík

French fries /frentʃ/ /fraɪz/ hranolky (pl.)

fried eggs /fraɪd/ /eɡz/ volské oko (pl.)

hot dog /ˈhɒt/ /dɒɡ/ párek v rohlíku

juice /dʒuːs/ džus, šťáva

lunch /lʌntʃ/ oběd

meal /mɪəl/ pokrm, jídlo

meat /miːt/ maso

natural /ˈnætʃ.ər.əl/ přírodní

peanut butter /ˈpiː.nʌt/ /ˈbʌt.ər/ arašídové máslo

pizza /ˈpiːt.sə/ pizza

product /ˈprɒd.ʌkt/ produkt, výrobek

sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/ sendvič

sauerkraut /ˈsaʊə.kraʊt/ kysané zelí

sauce /sɔːs/ omáčka

scrambled eggs /ˌskræm.bəld/ /ˈeɡz/ míchaná vejce (pl.)

snack /snæk/ svačina

soup /suːp/ polévka

tea /tiː/ čaj

toast /təʊst/ toust, topinka

water /ˈwɔː.tər/ voda

wrap /ræp/ rolka, plněná kukuřičná placka

2D

to add /tʊ/ /æd/ přidat

bowl /bəʊl/ miska, mísa

can (of beans) /kæn/ plechovka (fazolí)

chilli /ˈtʃɪl.i/ čili

to chop /tʊ/ /tʃɒp/ nasekat, rozkrájet

cup /kʌp/ hrnek

to cut /tʊ/ /kʌt/ krájet

flour /flaʊər/ mouka
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gram /ɡræm/ gram

to grate /tʊ/ /ɡreɪt/ strouhat

half /hɑːf/ polovina

to heat /tʊ/ /hiːt/ ohřát, rozpálit

ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ ingredience

instructions /ɪnˈstrʌk·ʃənz/ instrukce (pl.)

microwave /ˈmaɪ.krə.weɪv/ mikrovlná trouba

oil /ɔɪl/ olej

quantity /ˈkwɒn.tə.ti/ množství

quarter /ˈkwɔː.tər/ čtvrtina

pan /pæn/ pánev

pound /paʊnd/ libra (0,45 kg)

to pour /tʊ/ /pɔːr/ nalít

to put /tʊ/ /pʊt/ dát, vložit

recipe /ˈres.ɪ.pi/ recept

to roll /tʊ/ /rəʊl/ srolovat

salt /sɒlt/ sůl

sugar /ˈʃʊɡ.ər/ cukr

tablespoon /ˈteɪ.bəl.spuːn/ polévková lžíce

teaspoon /ˈtiː.spuːn/ čajová lžička

top /tɒp/ vršek, horní vrstva

tortilla /tɔːˈtiː.ə/ kukuřičná placka

to warm /tʊ/ /wɔːm/ ohřát

READING

bakery /ˈbeɪ.kər.i/ pekařství

common /ˈkɒm.ən/ běžný

dessert /dɪˈzɜːt/ dezert

filling /ˈfɪl.ɪŋ/ náplň

to find out /tʊ/ /faɪnd/ /aʊt/ zjistit, dozvědět se

fried /fraɪd/ smažený

heavy /ˈhev.i/ těžko stravitelný

line /laɪn/ řada, fronta

lunchtime /ˈlʌntʃ.taɪm/ čas oběda

main course /meɪn/ /kɔːs/ hlavní jídlo
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Slovníček

mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/ houba

national /ˈnæʃ.ən.əl/ národní

option /ˈɒp.ʃən/ volba, možnost

place /pleɪs/ místo

roast /rəʊst/ pečený (o mase)

starter /ˈstɑː.tər/ předkrm

strange /streɪndʒ/ zvláštní

to take time /tʊ/ /teɪk/ /taɪm/ trvat

tasty /ˈteɪ.sti/ chutný

typical /ˈtɪp.ɪ.kəl/ typický

3A

bear /beər/ medvěd

claw /klɔː/ dráp

crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ krokodýl

deer /dɪər/ srnec (vysoká zvěř)

ear /ɪər/ ucho

elephant /ˈel.ɪ.fənt/ slon

feather /ˈfeð.ər/ pero, pírko (ptačí)

forest /ˈfɒr.ɪst/ les

fox /fɒks/ liška

fur  /fɜːr/ srst, kožich

giraffe /dʒɪˈrɑːf/ žirafa

hare /heər/ zajíc

hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/ ježek

hippo /ˈhɪp.əʊ/ hroch

jungle /ˈdʒʌŋ.ɡəl/ džungle

lake /leɪk/ jezero

leg /leɡ/ noha

lion /ˈlaɪ.ən/ lev

monkey /ˈmʌŋ.ki/ opice

neck /nek/ krk

owl /aʊl/ sova

parrot /ˈpær.ət/ papoušek

sea /siː/ moře
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Slovníček

snake /sneɪk/ had

squirrel /ˈskwɪr.əl/ veverka

tail /teɪl/ ocas

tiger /ˈtaɪ.ɡər/ tygr

trunk /trʌŋk/ chobot

wild pig /waɪld/ /pɪɡ/ divoké prase

wolf /wʊlf/ vlk

zoo /zuː/ zoo

3B

big /bɪɡ/ velký

cow /kaʊ/ kráva

cute /kjuːt/ roztomilý

dirty /ˈdɜː.ti/ špinavý

duck /dʌk/ kachna

farm /fɑːm/ farma

fast /fɑːst/ rychlý

fat /fæt/ tlustý

friendly /ˈfrend.li/ přátelský

furry /ˈfɜː.ri/ chlupatý

goose /ɡuːs/ husa

hen /hen/ slepice

horse /hɔːs/ kůň

hungry /ˈhʌŋ.ɡri/ hladový

pig /pɪɡ/ prase

rooster /ˈruː.stər/ kohout

rabbit /ˈræb.ɪt/ králík

sheep /ʃiːp/ ovce

small /smɔːl/ malý

strong /strɒŋ/ silný

3D

aquarium /əˈkweə.ri.əm/ akvárium

basket /ˈbɑː.skɪt/ košík

budgie /ˈbʌdʒ.i/ andulka

cage /keɪdʒ/ klec
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Slovníček

cat /kæt/ kočka

to clean /tʊ/ /kliːn/ čistit

dog /dɒɡ/ pes

dry dog food /draɪ/ /dɒɡ/ /fuːd/ granule

to feed /tʊ/ /fiːd/ krmit

fish /fɪʃ/ ryba

food /fuːd/ žrádlo, jídlo

guinea pig /ˈɡɪn.i/ /pɪɡ/ morče

hamster /ˈhæm.stər/ křeček

to look after /tʊ/ /lʊk/ /ˈɑːf.tər/ starat se o

pet /pet/ domácí mazlíček

rabbit /ˈræb.ɪt/ králík

shell /ʃel/ krunýř, ulita, mušle

snake /sneɪk/ had

spider /ˈspaɪ.dər/ pavouk

to take to the vet /tʊ/ /teɪk/ /tʊ/ /ðə//vet/ vzít k veterináři

terrarium /təˈreə.ri.əm/ terárium

tortoise /ˈtɔː.təs/ želva (suchozemská)

turtle /ˈtɜː.təl/ želva (vodní)

to walk the dog /tʊ/ /wɔːk/ /ðə/ /dɒɡ/ chodit se psem

READING

to cuddle /tʊ/ /ˈkʌd.əl/ obejmout

to get scared /tʊ/ /ɡet/ /skeəd/ dostat strach

to hide /tʊ/ /haɪd/ schovat

scaly /ˈskeɪ.li/ šupinatý

spot /spɒt/ skvrna, flek

to stroke /tʊ/ /strəʊk/ hladit

unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/ neobvyklý

4A

bridge /brɪdʒ/ most

building /ˈbɪl.dɪŋ/ budova

bus stop /ˈbʌs/ /stɒp/ autobusová zastávka

cathedral /kəˈθiː.drəl/ katedrála

castle /ˈkɑː.səl/ hrad
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Slovníček

cinema /ˈsɪn.ə.mə/ kino

harbour /ˈhɑː.bər/ přístav

island /ˈaɪ.lənd/ ostrov

library /ˈlaɪ.brər.i/ knihovna

market /ˈmɑː.kɪt/ tržnice, trh

monument /ˈmɒn.jə.mənt/ památka

museum /mjuːˈziː.əm/ muzeum

park /pɑːk/ park

restaurant /ˈres.trɒnt/ restaurace

square /skweər/ náměstí

statue /ˈstætʃ.uː/ socha

street /striːt/ ulice

skyscraper /ˈskaɪˌskreɪ.pər/ mrakodrap

theatre /ˈθɪə.tər/ divadlo

train station /ˈtreɪn/ /steɪ.ʃən/ nádraží

4B

ago /əˈɡəʊ/ před (časově)

amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ úžasný

awesome /ˈɔː.səm/ fantastický

concert /ˈkɒn.sət/ koncert

famous /ˈfeɪ.məs/ slavný, proslulý

fun /fʌn/ zábavný, příjemný

interesting /ˈɪn.trəs.tɪŋ/ zajímavý

last /lɑːst/ minulý, předešlý

popular /ˈpɒp.jə.lər/ populární, oblíbený

rainy /ˈreɪ.ni/ deštivý, deštivo

sight /saɪt/ pamětihodnost, pozoruhod-
nost, turistická zajímavost

warm /wɔːm/ teplý

weather /ˈweð.ər/ počasí

yesterday /ˈjes.tə.deɪ/ včera

4C

to arrive /tʊ/ /əˈraɪv/  přijet, přijít, dorazit

arrived /əˈraɪvd/
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Slovníček

to call /tʊ/ /kɔːl/ volat

called /kɔːld/

to complete /tʊ/ /kəmˈpliːt/ dokončit

completed /kəmˈpliːtid/

to cry /tʊ/ /kraɪ/ plakat

cried /kraɪd/

hope /həʊp/ naděje

golden /ˈɡəʊl.dən/ zlatý

immigration /ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ přistěhovalectví

immigrant /ˈɪm.ɪ.ɡrənt/ přistěhovalec

to invite /tʊ/ /ɪnˈvaɪt/ pozvat

invited /ɪnˈvaɪtid/

to look /tʊ/ /lʊk/ dívat se

looked /lʊkt/

to need /tʊ/ /niːd/ potřebovat

needed /niːdid/

ocean /ˈəʊ.ʃən/ oceán

to open /tʊ/ /ˈəʊ.pən/ otevřít

opened /ˈəʊ.pənd/

plane /pleɪn/ letadlo

port /pɔːt/ přístav, přístavní město

to rain /tʊ/ /reɪn/ pršet

rained /reɪnd/

ship /ʃɪp/ loď (velká, zámořská)

to stop /tʊ/ /stɒp/ zastavit, přestat

stopped /stɒpt/

taxi (Br.) / cab (Am.) /ˈtæk.si/ / /kæb/ taxi

through /θruː/ skrz

to travel /tʊ/ /ˈtræv.əl/ cestovat

travelled /ˈtræv. əl d/

train /treɪn/ vlak

to use /tʊ/ /juːz/ používat

used /juːzd/

to visit /tʊ/ /ˈvɪz.ɪt/ navštívit
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Slovníček

visited /ˈvɪz.ɪtid/

to walk /tʊ/ /wɔːk/ procházet se, jít pěšky

walked /wɔːkt/

4D

to buy /tʊ/ /baɪ/ kupovat

bought /bɔːt/

cold /kəʊld/ chladný

to cross /tʊ/ /krɒs/ přejít

crossed /krɒst/

to eat /tʊ/ /iːt/ jíst

ate /eɪt/

ferry /ˈfer.i/ trajekt

to go /tʊ/ /ɡəʊ/ jít

went /went/

to have /tʊ/ /hæv/ mít

had /hæd/
musical /ˈmjuː.zɪ.kəl/ muzikál

to see /tʊ/ /siː/ vidět

saw /sɔː/

snowy /ˈsnəʊ.i/ zasněžený

sunny /ˈsʌn.i/ slunečný

to take /tʊ/ /teɪk/ vzít, brát

took /tʊk/

wonderful /ˈwʌn.də.fəl/ báječný

READING

along /əˈlɒŋ/ podél

huge /hjuːdʒ/ obrovský

landmark /ˈlænd.mɑːk/ dominanta města

to leave /tʊ/ /liːv/ odejít, dojet, opustit

left /left/

non-stop /ˌnɒnˈstɒp/ neustále

painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ obraz, malba

sad /sæd/ smutný
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Slovníček

5A

amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ úžasný

action film /ˈæk.ʃən/ /fɪlm/ akční film

adventure film /ədˈven.tʃər//fɪlm/ dobrodružný film

animated film /ˈæn.ɪ.meɪ.tɪd/ /fɪlm/ animovaný film

awful /ˈɔː.fəl/ příšerný

bad /bæd/ špatný

boring /ˈbɔː.rɪŋ/ nudný

comedy /ˈkɒm.ə.di/ komedie

documentary /ˌdɒk.jəˈmen.tər.i/ dokument

drama /ˈdrɑː.mə/ drama

enjoyable /ɪnˈdʒɔɪ.ə.bəl/ zábavný

fantasy /ˈfæn.tə.si/ fantasy

fascinating /ˈfæs.ən.eɪ.tɪŋ/ úchvatný

funny /ˈfʌn.i/ vtipný

horror /ˈhɒr.ər/ horor

interesting /ˈɪn.trəs.tɪŋ/ zajímavý

musical /ˈmjuː.zɪ.kəl/ muzikál

romantic film /rəʊˈmæn.tɪk/ /fɪlm/ romantický film

science fiction film (sci-fi ) /ˌsaɪəns/  /ˈfɪk.ʃən/ /fɪlm/ sci-fi

thriller /ˈθrɪl. ər/ thriller

silly /ˈsɪl.i/ hloupý

sad /sæd/ smutný

5B

actor /ˈæk.tər/ herec

actress /ˈæk.trəs/ herečka

cast /kɑːst/ obsazení

dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ nebezpečný

director /daɪˈrek.tər/ režisér

film (Br.) / movie (Am.) /fɪlm/ / /ˈmuː.vi/ film

main character /meɪn/ /ˈkær.ək.t ər/ hlavní postava

music /ˈmjuː.zɪk/ hudba

plot /plɒt/ zápletka, příběh

special effects /ˌspeʃ.əl/ / ɪˈfekts/ zvláštní efekty
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review /rɪˈvjuː/ recenze

wizard /ˈwɪz.əd/ čaroděj, kouzelník

5C

biography /baɪˈɒɡ.rə.fi/ životopis

to be born /tʊ/  /biː/ /bɔːn/ narodit se

was born /wɒz/ /bɔːn/

to become /tʊ/  /bɪˈkʌm/ stát se

became /bɪˈkeɪm/

to buy /tuː/ /baɪ/ koupit 

bought /bɔːt/

to fall (in love) /tʊ/  /fɔːl/ padat (zamilovat se)

fell (in love) /fel/

to feel /tʊ/  /fiːl/ cítit se

felt /felt/

to finish /tʊ/  /ˈfɪn.ɪʃ/ končit

finished /ˈfɪn.ɪʃt/

to have /tʊ/ /hæv/ mít

had /hæd/

to love /tʊ/ /lʌv/ zbožňovat

loved /lʌvd/

to move /tʊ/ /muːv/ stěhovat se

moved /muːvd/

to play /tʊ/ /pleɪ/ hrát

played /pleɪd/

to star /tʊ/ /stɑːr/ zazářit

starred /stɑːrd/

to want /tʊ/  /wɒnt/ chtít

wanted /ˈwɒn.tɪd/

to win /tʊ/ /wɪn/ vyhrát

won /wʌn/

5D

acting /ˈæk.tɪŋ/ hraní

dyslexia /dɪˈslek.si.ə/ dyslexie
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to get /tʊ/  /ɡet/ dostat

got /ɡɒt/

model /ˈmɒd.əl/ model, modelka

nomination /ˌnɒm.ɪˈneɪ.ʃən/ nominace

to start /tʊ/ /stɑːt/ začít

started /stɑːtid/

to study /tʊ/  /ˈstʌd.i/ studovat

studied /ˈstʌd.id/

to suffer /tʊ/  /ˈsʌf.ər/ trpět

suffered /ˈsʌf.ərd/

to work /tʊ/ /wɜːk/ pracovat

worked /wɜːkt/

READING

album /ˈæl.bəm/ album

career /kəˈrɪər/ kariéra

creative writing /kriˌeɪ.tɪv/  /ˈraɪ.tɪŋ/ tvůrčí psaní

crime /kraɪm/ zločin

deal /diːl/ obchod, dohoda

hit /hɪt/ hit

lyrics /ˈlɪr·ɪks/ slova písně

mixtape /mɪksteɪp/ kazeta

producer /prəˈdʒuː.sər/ producent

rapper /ˈræp.ər/ rapper

to release /tʊ/ /rɪˈliːz/ vydat

released /rɪˈliːzd/

straight-A student /ˌstreɪtˈeɪ/ /ˈstjuː.dənt/ vynikající student

style /staɪl/ styl

to sign /tʊ/ /saɪn/ podepsat

signed /saɪnd/

sweetheart /ˈswiːt.hɑːt/ miláček, láska

unique /juːˈniːk/ jedinečný


