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UNIT 1
T H I S  I S  W O O D Y
a neurčitý člen
am js     em
and a
game hra
goodbye sbohem,

na shledanou
hello ahoj, nazdar
I já
is je
my můj, má, mé
name jméno
the určitý člen
this tento, tato, toto
what is (what's)? jaký/ jaká/ jaké je?
who is (who's)? kdo je?
word slovo
yes ano
your tvůj, tvá, tvé
What's your name? Jak se jmenuješ?
I am (I'm) Poppy. Jsem Poppy.
My name is Poppy. Jmenuji se Poppy.
Who's this? Kdo je to?
Well done. Výborně.
This is my book. To je moje kniha.
This is Woody. To je Woody.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Complete Doplň jména.

the names.
Draw your picture. Nakresli se.
Draw the picture. Nakresli obrázek.
Find the names. Najdi jména.
Find the words. Najdi slova.
Listen and repeat. Poslouchej

a opakuj.

Listen and sing. Poslouchej
a zpívej.

Read and match. Přečti a přiřaď.
Write your name. Napiš své jméno.

UNIT 2
L I S T E N ,  P L E A S E
are jsi, jste, jsme, jsou
bag taška
book kniha
captain kapitán
cassette magnetofonová

kazeta
crossword křížovka
desk lavice
good dobrý, dobrá,

dobré
Look. Podívej se.
no ne
pen pero
pencil tužka
Point. ukaž
please prosím
rubber guma (na mazání)
Say. Řekni.
table stůl
today dnes
Come in, Pluto. Pojď dál, Pluto.
Good morning. Dobré ráno.
Here, Pluto. Sem, Pluto.
How are you? Jak se máš?
I am / I'm / fine, Mám se dobře,

thank you. děkuji.
Fine, thanks. Dobře, díky.
Listen, please. Poslouchej, prosím.
Oh, no. Ale ne. (To snad ne.)
Sit down. Posaď se.
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Stop. Stůj.
Stand up. Vstaň.
What is / What's / Co je to?

this?

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Complete the Doplň křížovku.

crossword.
Complete the Doplň věty.

sentences.
Look and say. Podívej se a řekni.
Look, listen Podívej se,

and point. poslou chej 
a ukazuj.

Now ask and Teď se ptej
answer. a odpovídej.

Write the letter. Napiš písmeno.

UNIT 3
N U M B E R S
again znovu, opět
an člen neurčitý (před

podst. jmény,
která začínají 
samohláskou)

apple jablko
at u
back zpět
eight osm
elephant slon
Find. Najdi.
five pět
four čtyři
from z, ze, od
ice-cream zmrzlina
more více
now teď, nyní

number číslo
one jeden, jedna, jedno
orange pomeranč
phone number telefonní číslo
seven sedm
six šest
ten deset
three tři
twins dvojčata
two dva, dvě
umbrella deštník
under pod
we my
zero nula
Hello. This is Halo. Tady

943122. 943122.
How old are you? Jak jsi starý?
I am / I'm / ten. Je mi deset.
language puzzle jazyková hádanka
one's a number jednička je číslo
We are twins. Jsme dvojčata.
Now we come Teď docházíme

to ten. k desítce.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Choose one Vyber jedno číslo

number from z rámečku.
the box.

Listen and match. Poslouchej
a přiřaď.

Write the answers. Napiš odpovědi.
Write the words. Napiš slova.

UNIT 4
H A P P Y  B I R T H D A Y
aeroplane letadlo
ball míč
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balloon balónek
Bang! Bang! Prásk!
bicycle jízdní kolo
boat loďka, člun
car auto
computer počítač
doll panenka
envelope obálka
football fotbalový míč
for pro
kite papírový drak
party večírek
Happy birthday! Všechno nejlepší

k narozeninám!
It is/ It's/a balloon. To je balónek.
Hi! Ahoj!

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Listen and find. Poslouchej a najdi.
Make sentences. Tvoř věty.

UNIT 5
T H I S  I S  K A T E
bye sbohem
cafe kavárna
he on
hippopotamus hroch
her její
his jeho
Listen. Poslouchej.
look podívej se
me mne, mi, mě, mně
OK dobrá, v pořádku
ring ring vyzvánění

v telefonu
river řeka
she ona

Here is Woody now. A tady je Woody.
She is/She's/nine. Je jí devět.
He is/He's/seven. Je mu sedm.
Meet me at the Sejdeme se

River Cafe. v River Cafe.
Come on. Pospěš.
Revision. Opakování.

UNIT 6
I S  I T  A N  A E R O P L A N E ?
animals zvířata
big velký, velká, velké
box krabice
calculator počítačka,

kalkulačka
detective detektiv
dog pes
happy šťastný, šťastná,

šťastné
small malý, malá, malé
song píseň
television televize
toys hračky
with s
words slova
Is it an aeroplane? Je to letadlo?
Yes, it is. Je.
No, it is not /isn't/. Není.
Come here. Pojď sem.
You say it. Řekni to.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Answer: right or Odpověz: je to

wrong. správně nebo
chybně.

Draw your face Tady nakresli
here. svůj obličej.
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Find the family Najdi názvy členů
words. rodiny.

Match the sounds Přiřaď zvuky
and the letters.  a písmena.

UNIT 8
H A V E  Y O U  G O T
Y O U R  B A G ?
auntie tetička
boss šéf
cousin bratranec,

sestřenice
comics kreslený seriál
face, faces tvář, tváře
fat tlustý, tlustá, tlusté
lazy líný, líná, líné
man muž
old starý, stará, staré
ready připravený,

připravená,
připravené

sad smutný, smutná,
smutné

tall vysoký, vysoká,
vysoké

they oni, ony, ona
thin hubený, hubená,

hubené
uncle strýc
woman žena
young mladý, mladá,

mladé
Have you got Máš tužku?

a pencil? 
Yes, I have. Mám.
No, I haven't. Nemám.

Has she got Má deštník?
an umbrella? 

Yes, she has. Má.
No, she hasn't. Nemá.
Come and see. Pojď se podívat.
the family song píseň o členech

rodiny
Quick, now. Teď rychle.

UNIT 9
C A N  Y O U  S E E
A N  E L E P H A N T ?
bank banka
bird pták
cage klec
city město
Catch. Chyť.
giraffe žirafa
hear slyšet
I can mohu, umím
lion lev
map mapa
monkey opice
perhaps snad, možná
photo, photograph fotografie
plan plán
right vpravo
see vidět
snake had
whose koho? čeho? čí?
Can you see Vidíš slona?

an elephant?
Yes, I can. Vidím.
No, I can't. Nevidím.
Go straight on. Jdi přímo.
Turn left. Zahni vlevo.
Turn right. Zahni vpravo.

6



Whose cage is it? Čí je to klec?
It's the lion's. To je lví (klec).
bird's cage ptačí klec

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Can you find Najdeš klec?

the cage?

UNIT 10 
C O L O U R S
black černý, černá, černé
blouse blůza, halenka
blue modrý, modrá,

modré
clothes oblečení
coat kabát
colour, colours barva, barvy
green zelený, zelená,

zelené
jeans džíny
newspaper noviny
on na
red červený, červená,

červené
shirt košile
socks ponožky
trousers kalhoty
Watch. Pozoruj.
yellow žlutý, žlutá, žluté
a pair of socks ponožky, pár

ponožek
Let's go and Pojďme najít

find Mr X. pana X.
What colour is it? Jakou to má

barvu?
It is / It's / red. Je to červené.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
A question game. Hra na otázky

a odpovědi.
Draw and then Nakresli a pak

colour the vybarvi 
clothes. oblečení.

Show me the Ukaž mi zeleného 
green kite. draka.

Find the clothes Najdi názvy
words. oblečení.

The clothes rhyme. Básnička
o oblečení.

Write the names Napiš názvy
of the clothes. oblečení.

UNIT 11
H E A D  A N D  S H O U L D E R S
Africa Afrika
arm, arms paže (jednotné +

množné číslo)
bad zlý, zlá, zlé
banana banán
brown hnědý, hnědá,

hnědé
but ale
they cannot nemohou
clever chytrý, chytrá,

chytré
dangerous nebezpečný,

nebezpečná,
nebezpečné

date datum
England Anglie
foot, feet chodidlo, chodidla
head hlava
hand, hands ruka, ruce
knee, knees koleno, kolena
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leg, legs noha, nohy
orange oranžový, oranžo -

vá, oranžové
parrot papoušek
shoulder, shoulders rameno, ramena
signed podepsaný,

podepsaná,
podepsané

toe, toes prst, prsty u nohou
very velmi
Give me ... Dej mi ...
Help us to Pomoz nám najít

find Mr X. pana X.
I don't know. Nevím.
parts of the body části těla

UNIT 12
T H E R E  A R E  F I V E
R A B B I T S  I N  T H E  H A T
America Amerika
animal zvíře
Asia Asie
corner roh 
ducks kachny
Europe Evropa
famous slavný, slavná,

slavné
hat klobouk
Hyde Park jméno londýnské-

ho parku
match, matches zápalka, zápalky
park, parks park, parky
pink růžový, růžová,

růžové
Play. Hraj.
Regent's Park jméno  londýnské-

ho parku

St. James's Park jméno londýnské-
ho parku

walk procházet se
Let's follow now. Pojďme tedy

za nimi.
Can you read Vyznáš se

the map? v mapě?
There is / There's / V mém klobouku

a rabbit in je králík.
my hat. 

There are three V kleci jsou
birds in the tři ptáci.
cage.

I am / I'm / sorry. Promiň.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Listen to your Poslouchej svého 

teacher. učitele (svou
učitelku).

Listen to the sound Poslouchej zvuk
in the words. ve slovech.

Repeat the words. Opakuj slova.
Now say these Teď ta slova řekni.

words. 
Write the words Napiš k sobě slova

with the same se stejným
sound together. zvukem.

UNIT 13
H O W  M A N Y  M O N S T E R S
A R E  T H E R E ?
basket košík
bus autobus
cinema kino
clothes shop obchod s oděvy
Eat ... Sněz ...
idea nápad, myšlenka
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new nový, nová, nové
pizza pizza
problem problém
restaurant restaurace
rope lano
supermarket supermarket
taxi taxi
a box of bonboniera

chocolates
Are you ready? Jsi připraven?
How many apples Kolik jablek vidíš?

can you see? 
I can see five Vidím pět jablek.

apples.
I have / I've / got Mám nápad.

an idea.
Main Street / St. / Hlavní ulice.
Start here. Začni zde.
Finish. Skonči.
Take a bus. Jeď autobusem.
You are hungry. Máš hlad.
Wait here for Počkej tu na

your sister. svoji sestru.
at the supermarket v supermarketu

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
A reading game. Čti a hraj.
Play the game Zahraj si hru

with a friend.  s kamarádem
(kamarádkou).

UNIT 14
W H A T  T I M E  I S  I T ?
bed postel
Bring. Přines.
eleven jedenáct
Get up. Vstávej.

late pozdě
money peníze
pretty pěkný, pěkná,

pěkné
put položit, dát někam
tick tock zvuk hodin (tik tak)
twelve dvanáct
time čas
Good night. Dobrou noc.
Go on. Tak dál. Pokračuj.
Go to bed. Jdi spát.
in the morning ráno (na otázku

kdy?)
in the evening večer (na otázku

kdy?)
at seven v sedm (hodin)
It's time for bed. Je čas jít spát.
What time is it? Kolik je hodin?
It's eight o'clock. Je osm (hodin).
It's late. Je pozdě.
We are ready Jsme na tebe

for you. připraveni.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Listen and point to Poslouchej a ukaž

the right time. na správný čas.
Choose four Vyber dohromady

squares together. čtyři čtverce.

UNIT 15
Z O K O ' S P I C T U R E S
circle, circles kruh, kruhy
grey šedý, šedá, šedé
heavy těžký, těžká, těžké
help pomoc, pomoci
picture obrázek
square, squares čtverec, čtverce
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triangle, triangles trojúhelník,
trojúhelníky

in the picture na obrázku
the end konec 
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UNIT 1

All right. Všechno v pořádku.
bottle láhev
brain mozek
cage klec
careful opatrný
Be careful! Buď(te) opatrný!
corner roh
in the corner v rohu
drink pít
eat jíst
Don't eat! Nejez!
fair pouť, veletrh
go jít
Have a Coke. Dej(te) si

Coca-colu.
here zde, tady
I know já vím, já znám
interesting zajímavý
little malý
magic kouzelný
minute minuta
near blízko, u, vedle
now nyní, teď
over there tamhle
professor profesor
square náměstí
take vzít, brát
Take a bus. Jeď(te)

autobusem.
ticket lístek, vstupenka
touch dotknout se
Don't touch it! Nedotýkej(te) se

toho!
train vlak
under pod
up nahoru, nahoře

water voda
Where are you? Kde jsi? Kde jste?
with your friend s tvým přítelem
I know that name. Já znám to jméno.
Are you all right? Jsi v pořádku?
But you haven't Ale ty nemáš lístek.

got a ticket.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Ask and answer. Ptej(te) se

a odpovídej(te).
Language puzzle. Jazyková

hádanka.
Complete the Doplň(te) věty.

sentences.
Choose. Vyber(te).
Answer the Odpověz(te) na

questions. otázky.
Go into the fair to Běž(te) na pouť

find your friend. a najdi (najděte)
svého přítele.

UNIT 2

bend ohnout
carnival karneval
child dítě
children děti
climb (vy)lézt
do dělat
face tvář
factory továrna
follow (ná)sledovat
formula formule, vzorec
inside uvnitř
Let's phone. Zatelefonujme.
letter písmeno, dopis
over the wall přes zeď
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put in vložit
question otázka, dotaz
scientist vědec
shake třást, třepat
stretch natáhnout, napnout
take out vyndat
through the window skrz okno
tombola tombola
turn round otočit se
Who is Professor Kdo je profesor 

Brain? Brain?
What does he Jak (on) vypadá?

look like?
What colour are Jakou barvu mají

her trousers? její kalhoty?
I can climb over Mohu lézt přes zeď.

the wall.
What can we do? Co můžeme dělat?

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Numbers puzzle. Číselná hádanka.
You say it. Řekni to.
Write the numbers Napiš(te) čísla

on the right na správné
tickets. lístky.

What's number Co je pod číslem
38? It's a car. 38? Auto.

UNIT 3

bass basový
bottle láhev
a bottle of milk láhev mléka
butter máslo
Can I have ...? Mohu dostat ...?
cheese sýr
dollar dolar
drum buben

egg vejce, vajíčko
filmstar filmová hvězda
flour mouka
fridge lednička
give dát
heavy těžký
help pomoc, pomoci
honey med
laboratory laboratoř 
lorry nákladní auto
milk mléko
packet balíček
a packet of sugar balíček cukru
piano piano
problem problém
ready hotovo, připraveno
recipe recept
rich bohatý
show ukázat
singer zpěvák
some nějaký, některý
suddenly náhle, najednou
sugar cukr
taxi taxi
thousand tisíc
tin plechovka,

konzerva
a tin of honey plechovka medu
violin housle
I can help them Mohu jim pomoci

with this s tímto
problem. problémem.

Now watch Nyní sleduj králíka.
the rabbit.

Can I have six Mohu dostat šest 
eggs? vajíček?

Here you are. Tady máš (máte)
prosím.
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C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Choose the right Vyber(te) správné

word. slovo.
Point to the right Ukaž(te) na

food. správné jídlo.

UNIT 4 

answer odpověď,
odpovědět

attack útok, útočit
beach pláž
on the beach na pláži
cake koláč, dort
carry nést
come out vyjít, vycházet
drive řídit (auto)
famous slavný
hide schovat se
hold držet
leave odejít, opustit
Let's go. Pojďme.
make dělat, vyrábět
next to vedle
open otevřít
outside vně, venku
paper papír, papírový
people lidé
put položit
say říkat
smuggler pašerák
somebody někdo
stand stát
story příběh
swim plavat
table tennis stolní tenis
talk povídat si, mluvit
top vršek, horní víko

What are they Co dělají?
doing?

What's Dad doing? Co dělá tatínek?
Somebody is Někdo se zde

hiding in here. schovává.
He's attacking the Útočí tam na lidi.

people in there.
Who is carrying Kdo nese bednu?

the box?

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Answer: picture A Odpověz(te):

or picture B? obrázek A nebo
obrázek B?

UNIT 5 

ask for ptát se, žádat
cloud mrak
fall spadnout
get fat tloustnout
get out of vystoupit
holiday prázdniny
on holiday na prázdninách
hot horký
hotel hotel
pill pilulka
pool bazén, koupaliště
postcard pohled(nice)
put into položit do (něčeho)
sky obloha
tail ocas
wait čekat
walk jít, procházet se
Walking with Procházka

the clouds. s oblaky.
We're all Všichni tloustneme.

getting fat.
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They are getting Vystupují z auta.
out of the car.

Mum is meeting Maminka se
the boatman. setkává

s přívozníkem.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Revision. Opakování.
Then match the Potom

sentences and spoj(te) věty
the pictures. a obrázky.

Then write the Potom napiš(te)
right food word správnou potra- 
in the right place vinu na správné 
on the picture. místo na

obrázku.
To stop the K13 Abys(te) zastavil(i)

take one pill. K13, vezmi
(vezměte)
jednu pilulku.

UNIT 6 

all všichni, všechno
Antarctica Antarktida
blow vát, vanout, foukat
Brazil Brazílie
coat kabát
cold chladný, chladno
day den
glass sklenice
Greece Řecko
a good idea dobrý nápad
Italy Itálie
Japan Japonsko
Mexico Mexiko
pick up zvednout, sebrat
picture obraz, obrázek

picture-poem obrázková báseň
poem báseň
rain déšť, pršet
rainy deštivý, deštivo
run běžet
shine svítit
snow sníh, sněžit
snowman sněhulák
Spain Španělsko
sun slunce
sunny slunečný,

slunečno
Turkey Turecko
TV studio televizní studio
very velmi
wear nosit, mít na sobě
weather počasí
wet mokrý, mokro
wind vítr
windy větrný, větrno
world svět, světový
World weather. Světové počasí.
What's the Jaké je počasí?

weather like?
Is it hot or cold? Je horko nebo

chladno?
The clouds are Oblaka jsou oble-

wearing their čena ve svých
heavy grey coats. těžkých šedých

kabátech.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Choose a good Vyber(te) pro

name for the básničku dobré
poem. jméno.

Look outside Podívej(te) se
the window. z okna.
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Now write a Nyní napiš(te)
picture-poem obrázkovou
with these báseň s těmito
words. slovy.

UNIT 7

airport letiště
bright světlý, jasný
carrot mrkev
coffee káva
come back přijít zpět, vrátit se
country země, stát
Do you like? Máš rád(a)/

Máte rádi?
East Africa východní Afrika
fish ryba
frog žába
from z, ze, od
fruit ovoce
Give him ... Dej(te) mu ...
grapes víno (hroznové)
great báječný, skvělý
I see. Rozumím.
insect hmyz
jaguar jaguár
Kenya Keňa (stát v Africe)
mamba mamba

(druh hada)
pay platit
pear hruška
plane letadlo
pop music populární hudba
potato brambor
record nahrávka
salad salát
spider pavouk
star hvězda

steak hovězí řízek, biftek
terrible strašný, hrozný
toco toucan tukan (druh ptáka)
together dohromady,

společně
tomato rajské jablko
trick trik
try zkusit (si)
wolf vlk
yoghurt jogurt
Countries and Země a jejich

their animals. zvířata.
What do they like? Co mají rádi?
Do you like this Líbí se ti tato

record? nahrávka?
No, I don't like Ne, já nemám

pop music. rád populární
hudbu.

Try a chocolate Zkuste čokolá-
egg. dové vajíčko.

He doesn't like Nemá rád džínsy.
jeans.

Star corner. Koutek hvězd.

UNIT 8

go down jít dolů, klesat
house dům
island ostrov
marble kulička na hraní
Mars Mars (planeta)
race závod
rocket raketa
silver stříbro, stříbrný
want chtít
which který
She wants the Ona chce panenku,

doll, please. prosím.
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Which marble do Kterou kuličku
you want? chceš?

Who likes the sun Kdo má rád, když
shining? svítí slunce?

A rocket race Raketový závod
to Mars. na Mars.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Then colour Potom kuličky

the marbles. vybarvi
(vybarvěte).

UNIT 9

bathroom koupelna
bedroom ložnice
bring přinést, přivést
east východ, východní
ghost duch
go places být úspěšný
hide-and-seek schovávaná (hra)
kitchen kuchyň
live žít, bydlet
living-room obývací pokoj
north sever, severní
police policie
quick rychlý
south jih, jižní
be, to be být
west západ, západní
Where do you Kde bydlíš

live? (bydlíte?)
Which room are Ve které místnosti

they in? jsou?
Where does Kde bydlí Ken?

Ken live?
He lives at Bydlí v čísle 7.

number 7.

Can you find me? Umíš mě najít?
Najdeš mě? 

I can hear them. Slyším je. Mohu je
slyšet.

She can't see us. Nevidí nás. Nemůže
nás vidět.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Write the Napiš(te) adresy.

addresses.

UNIT 10

apartment byt
beans fazole
peach broskev
peas hrách
revision opakování
tea čaj
Do you like me? Máš mě rád(a)?
What do we Co všichni

all want? chceme?
The Professor Profesor nemá

doesn't like rád duchy.
ghosts. 

I don't like peas. Nemám rád
hrášek.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Find the names Najdi jména zemí.

of the countries.

UNIT 11

after po, poté
always vždy, vždycky
arrive at přijet, přijít
bread chléb
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breakfast snídaně
for breakfast k snídani
bus stop zastávka autobusu
cheeseburger sýrový hamburger
clean čistit
clean teeth čistit si zuby
evening večer
in the evening večer (na otázku

Kdy?)
get up vstávat
later později
lazy líný
lunch oběd
milkshake mléčný koktejl
morning ráno
in the morning ráno (na otázku

Kdy?)
never nikdy
put on obléknout si
shower sprcha
have a shower sprchovat se
sometimes někdy
stay zůstat
usually obvykle
way způsob, cesta
waitress servírka, číšnice
What time does Kdy Kate vstává?

Kate get up?
He always gets (On) vždycky

up late. vstává pozdě.
He catches the Chytá autobus

bus to school. do školy.
Do you arrive at Chodíš do školy

school late? pozdě?
I can be a waitress. Mohu být servírka.
This is the way we Tímto způsobem

clean our teeth. si čistíme zuby.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Draw lines to find Nakresli (nakresle-

the right time. te) linky, abys
našel (abyste
našli) správný
čas.

UNIT 12

Art výtvarná výchova
become stát se
cocoa tree kakaovník
comb česat, hřeben
come from pocházet z
Computer (studies) výuka na počítačích
cup pohár
English angličtina
Friday pátek
fun legrace
Games hry
Geography zeměpis
grow růst
History dějepis
lesson hodina, lekce
Maths matematika
Monday pondělí
Music hudební výchova
the other ten druhý
pod lusk
relax odpočívat
Saturday sobota
Science přírodní vědy
slowly pomalu
Sunday neděle
Swimming plavání
Thursday čtvrtek
timetable rozvrh hodin
Tuesday úterý
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Wednesday středa
year rok
Can you read Umíš (umíte)

this letter? přečíst tento
dopis?

We come to school Chodíme do školy
for five days. pět dní.

The other two Ty další dva jsou
are fun days. legrační dny.

Which lessons Jaké hodiny
does Ken have (předměty) má
on Mondays? Ken v pondělí?

Ken is talking Ken hovoří o svých
about his hodinách
lessons. (předmětech).

The flowers slowly Z květů se pomalu
become pods. stávají lusky.

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Write one day of Napiš(te) jeden

the week under den týdne pod
every picture. každý obrázek.

UNIT 13

April duben
August srpen
card blahopřání
date datum
December prosinec
eighth osmý
Europe Evropa
February únor
fifth pátý
fireworks ohňostroj
first první
fourth čtvrtý
get into dostat se dovnitř

get through dostat se skrz
go out jít ven
Guy Fawkes jméno
January leden
July červenec
June červen
March březen
May květen
message zpráva
month měsíc

(kalendářní)
ninth devátý
November listopad
October říjen
party party, večírek
saint svatý
Saint Valentine svatý Valentýn
second druhý
send poslat, posílat
September září
seventh sedmý
sixth šestý
special zvláštní, speciální
tenth desátý
third třetí
What is the date Jaké je dnes

today? datum?
What month is it? Jaký je měsíc?
In which month Ve kterém měsíci

do people have mají lidé karne- 
Carnival parties? valové party?

When is your Kdy máš svátek?
name day?

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Write the name of  Napište jméno

the special day. zvláštního dne.
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UNIT 14

ago před
65 million před 65 milióny

years ago lety
at all vůbec
dinosaur dinosaurus
Diplodocus Diplodokus
Earth Země
on the Earth na Zemi
end konec
at the end na konci
extremely velmi, extrémně
had minulý čas od

to have - mít
I had měl jsem
just právě, pouze
mad šílený
million milión
museum muzeum
neck krk
noise zvuk
poor ubohý, chudý
real opravdový
shiny lesklý, jasný
shut zavřít
spoon lžíce
square čtvercový; čtverec
tiny malinký
was minulý čas od

to be - být
he, she was on byl, ona byla 
I was byl jsem
were minulý čas od

to be - být
they were oni byli
we were my jsme byli

you were ty jsi byl (vy jste byli)
yesterday včera
This was my Toto byl včera můj

living-room obývací pokoj
yesterday.

Where were they Kde včera byli?
yesterday?

Annie had a party Annie měla před
ten days ago. deseti dny

večírek.
Some of her Někteří z jejích

friends were přátel byli na
at the party. večírku.

It was near the Bylo to vedle okna.
window.

The books were Knihy byly
on the table. na stole.

We had some Měli jsme kávu.
coffee.

What was that Co to bylo za hluk?
noise?

There were Na Zemi byli
dinosaurs on dinosauři.
the Earth.

UNIT 15

before před (časově)
before September před zářím
clown klaun
day den
the next day příští den
food potraviny, jídlo
job zaměstnání
night noc
remember pamatovat si
tell vyprávět
week týden
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Yesterday was the Včera byl konec
end of the year  školního roku.
at our school.

No school before Do druhého září
2nd September. není škola.

It isn't good Není dobré být
to be in the v novinách.
newspaper.

Can you Pamatuješ si?
remember?

C O M M A N D S / P Ř Í K A Z Y
Present Přítomný čas

continuous. průběhový.
Present simple. Přítomný čas

prostý.
Past simple. Minulý čas prostý.
Syllabus. Studijní plán.
Language items. Jazykové položky.
Functions and Funkce a témata.

topics.
Picture dictionary. Obrázkový slovník. 
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