
Nezapomeňte, že zájmeno you má stejný tvar pro
jednotné i množné číslo.

(Viz také 1.1)

2.3 to be – affirmative (plural)
plné tvary stažené tvary

We are We’re noisy.

You are You’re from America.

They are They’re students.

Po zájmenech this, that, these a those vždy
používáme plný tvar slovesa (viz 2.4).

(Viz také 1.2)

2.4 this, that, these, those

This
is a book.

These
are books.

is my friend. are my friends.
That

is a cat.
Those

are cats.

Zájmeny this a these označujeme věc nebo věci,
které jsou blízko nás. Také je používáme, když
někoho představujeme. 

Zájmeny that a those označujeme věc nebo věci,
které jsou od nás vzdáleny. 

Zájmena this a that používáme s podstatným
jménem v jednotném čísle.

Zájmena these a those používáme s podstatným
jménem v množném čísle.

(Viz také 2.3)

Unit 3
3.1 Articles – a, an

a dog an apple

a teacher an actor

Neurčitý člen a/an stojí před podstatným jménem 
v jednotném čísle. Označuje, že se jedná o jeden
prvek z několika. 

Před samohláskami (a, e, i, o, u) vždy používáme
an.

Před souhláskami používáme a.

3.2 to be – negative
plné tvary stažené tvary

I am not I’m not famous.

You are not You aren’t British.

He/She/It 
is not

He isn’t big.

We are not We aren’t noisy.

You are not You aren’t from France.

They are not They aren’t actors.

Zápor u plných tvarů slovesa to be vytvoříme
přidáním not za sloveso.

Ve stažených tvarech používáme ’m not, isn’t nebo
aren’t.

Prehled mluvnice
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Unit 1
1.1 I, you, he, she, it

I I’m Rebecca.

you You’re twelve.

he He’s my friend.

she She’s a teacher.

it It’s a pencil case.

I, you, he, she, it jsou osobní zájmena, kterými
vyjadřujeme podmět věty. Používáme je pro
označení lidí mužského i ženského rodu.
Zájmenem it označujeme pouze věci a zvířata.

(Viz také 2.2)

1.2 to be – affirmative (singular)
plné tvary stažené tvary

I am I’m quiet.

You are You’re English.

He/She/It is He’s/She’s/It’s nice.

Stažené tvary slovesa to be používáme 
v mluveném projevu.

Poznámka: Zájmeno you používáme 
v jednotném i množném čísle (má stejný tvar) a
tedy i sloveso je v obou případech stejné. 

(Viz také 2.3)

Unit 2
2.1 Plurals

jednotné číslo množné číslo

a chair two chairs

a pen four pens

Množné číslo tvoříme přidáním koncovky -s ke
tvaru jednotného čísla. 

Poznámka: Pokud podstatné jméno končí na -ch, 
-sh, -s, -ss nebo -x, tvoříme množné číslo přidáním
koncovky -es.

Některá podstatná jména mají nepravidelné
množné číslo, např. 

jednotné číslo množné číslo 

child children

man men 

woman women

2.2 we, you, they
jednotné číslo množné číslo 

I we

you you

he/she/it they

Příklad 
Edward and I are friends. We are friends.
Molly and Rebecca are at school together. They
are in the same class.

v
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3.3 to be – questions and short
answers
otázky krátké odpovědi

Am I a singer? Yes, you are.
No, you aren’t.

Are you a teacher? Yes, I am.
No, I’m not.

Is he/she/it Welsh? Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.

Are we from Yes, you are.
Scotland? No, you aren’t.

Are you police Yes, we are.
officers? No, we aren’t.

Are they footballers? Yes, they are.
No, they aren’t.

V otázkách se slovesem to be dáváme sloveso
před podmět.

V krátkých kladných odpovědích vždy používáme
plné tvary.

V krátkých záporných odpovědích můžeme použít
stažené tvary.

3.4 Adjectives
přídavné podstatné 
jméno jméno

a yellow pencil.

It’s
an orange bag.

a new book.

an old dog.

Přídavná jména popisují jména podstatná. Stojí
vždy před podstatnými jmény.

Unit 4
4.1 Wh- questions – what, where, who,

when …?
What is it? It’s a new computer.

Where is he? He’s in the park.

Who are they? They’re my friends.

When is your 
birthday? It’s on Monday.

Zjišťovací otázky začínají slovy, jako jsou například
what, where, who a when.

4.2 Prepositions – at, on, in
čas místo

at at 10 o’clock at school

on on Thursday on the chair

in in January in the park

Předložky místa nám říkají, kde co je.

Předložky času nám říkají, kdy se něco děje. 

Unit 5
5.1 have got – affirmative

I have (I’ve) got a mouse.

You have (You’ve) got lots of friends.

We have (We’ve) got a new teacher.

They have (They’ve) got a parrot.

Slovesem have got vyjadřujeme vlastnictví.
Stažený tvar have má podobu ’ve.

(Viz také 6.1)

5.2 have got – negative
I have not
(I haven’t) got a mouse.

You have not
(You haven’t) got lots of friends.

We have not
(We haven’t) got a new teacher.

They have not
(They haven’t) got a rabbit.

Zápor u slovesa have got vytvoříme vložením not
za have.

Stažený tvar má podobu haven’t got.

(Viz také 6.2)

5.3 have got – questions
Have I got a horse?

Have you got a hamster?

Have we got a snake?

Have they got a parrot?

V otázkách se slovesem have got dáváme have
před podmět.

(Viz také 6.3)

5.4 have got – short answers
I

you
Yes,

we
have.

they

I

you
No,

we
haven’t.

they

V krátkých odpovědích vždy používáme plný tvar
have, avšak vynecháváme got.

(Viz také 6.3)

5.5 can – affirmative
I

You can sing.

He/She/It

Sloveso can vyjadřuje schopnost něco udělat. 

Po zájmenech he, she nebo it nepřidáváme ke
slovesu can koncovku -s.

v
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5.6 can – negative
I

You cannot (can’t) sing.

He/She/It

5.7 can – questions and short answers
I

you

Can he/she/it swim?

we

they

I

you

Yes, he/she/it can.

we

they

I

you

No, he/she/it can’t.

we

they

V otázkách se slovesem can dáváme can před
podmět.

Unit 6
6.1 has got – affirmative

He has (He’s) got a watch.

She has (She’s) got a bag.

It has (It’s) got a ball.

Zkrácený tvar od has je ’s.

(Viz také 5.1)

6.2 has got – negative
He has not (He hasn’t) got a watch.

She has not (She hasn’t) got a bag.

It has not (It hasn’t) got a ball.

Zápor od has got uděláme vložením not za has.

Zkrácený tvar je hasn’t got.

(Viz také 5.2)

6.3 has got – questions and short
answers

he

Has she got hair?

it

he

Yes, she has.

it 

he

No, she hasn’t.

it 

Prehled mluvnice
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V otázkách se slovesem has got dáváme has před
podmět.

V krátkých odpovědích používáme has, avšak
vynecháváme got.

(Viz také 5.3 a 5.4)

6.4 Possessive adjectives – my, your,
his, her, our, their
I my

you your

he his

she her

we our

they their

Příklad
My bike is blue.
Your hamster is brown.

My, your, his, her, our a their jsou přivlastňovací
zájmena a používají se před podstatnými jmény.
Ukazují vztah mezi dvěma lidmi nebo mezi
člověkem a věcí.

Přivlastňovací zájmeno se vztahuje 
k podmětu věty. 

Když přivlastňujeme muži, používáme his. Když
ženě, používáme her.

Your je tvar pro jednotné i množné číslo.

6.5 Possessive ’s
Mark’s my friend. Mark is my friend.

Mark’s got a Mark has got a 
computer. computer.

This is Mark’s
book. possessive ’s

Přivlastňovat lze také přidáním ’s
k podstatnému jménu.

Unit 7
7.1 Present simple – affirmative

I play football.

You play football.

He/She/It plays football.

We play football.

They play football.

Příklad
I do my homework in the evening.
Emma goes to bed at ten o’clock.
Paul plays football with Steven.

Přítomným časem prostým vyjádříme, že se něco
každý den opakuje, např. I get up at 7 o’clock. 

Také ho používáme k vyjádření obecně platné
pravdy, např. I like cheese.

Po zájmenech he, she a it tvoříme přítomný čas
prostý přidáním -s ke slovesu.

we study she studies

I do she does

you teach he teaches

1
v
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8.3 Present simple – short answers
I

you

we
do.

they
Yes,

he

she does.

it

I

you

we
don’t.

they
No,

he

she doesn’t.

it

Příklad
Do you like hot dogs? Yes, I do.
Does Gavin wear a 
uniform? No, he doesn’t.

V krátkých odpovědích používáme do/don’t nebo
does/doesn’t bez významového slovesa.

8.4 Object pronouns – me, you, him,
her …
osobní zájmena osobní zájmena
v podmětovém v předmětovém 
pádě pádě

I me

you you

he him

she her

it its

we us

you you

they them

Příklad
Emma likes Gavin. Emma likes him.
Gavin likes Emma. Gavin likes her.
I like this T-shirt. I like it.
Gavin likes jeans. Gavin likes them.

Tyto tvary osobních zájmen používáme 
k označení předmětu ve větě. Říkáme jim osobní
zájmena v předmětovém pádě. Používáme je jak
pro označení mužů, tak i pro označení žen. Pro
označení zvířat nebo věcí používáme it.

Všimněte si, jak se mění pravopis, je-li podmětem
některé ze zájmen he, she nebo it.

Pokud sloveso končí na -y, dochází ke změně -y
na -ies.

Koncovku -es přidáváme také ke slovesům, která
končí na -o, -ch, -sh, -ss nebo -x.

7.2 always, usually, never, often,
sometimes

Příklad
I usually watch TV in the evening.
I often get up at eight o’clock.
She never reads comics.
You sometimes go to sleep at school.
Ale: I am always hungry.

Slovy always, usually, often, sometimes a never
vyjádříme, jak často se děj opakuje. 

V přítomném čase prostém je vkládáme mezi
podmět a přísudek.

Ve větách se slovesem to be je dáváme až za toto
sloveso.

Unit 8
8.1 Present simple – negative

I

We

You
don’t (do not) like pizza.

They

He

She doesn’t (does not) listen to CDs.

It

Příklad
Jack isn’t American.
Stephanie hasn’t got a pet.

Zápor v přítomném čase prostém vytvoříme
vložením don’t nebo doesn’t před sloveso. Pozor!
U sloves to be nebo have got je to jinak, viz 3.2 a
5.2.

8.2 Present simple – questions
I

you
Do

we
like wearing jeans?

they

he

Does she like pop music?

it

Otázky v přítomném čase prostém tvoříme
vložením do nebo does před sloveso.

Se zájmeny I, you, we a they používáme do.

Se zájmeny he, she a it používáme does.

1
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Fonetické symboly
i: as in see /si:/
I as in sit /sIt/
e as in ten /ten/
& as in hat /h&t/
A: as in arm /A:m/
Q as in got /gQt/
O: as in saw /sO:/
U as in put /pUt/
u: as in too /tu:/
V as in cup /kVp/
U@ as in pure /pjU@(r)/
u as in situation /%sIÍu"@ISn/
3: as in fur /f3:(r)/
@ as in ago /@"g@U/
eI as in page /peIdZ/
@U as in home /h@Um/

aI as in five /faIv/
aU as in now /naU/
OI as in join /dZOIn/
I@ as in near /nI@(r)/
e@ as in hair /he@(r)/

p as in pen /pen/
b as in bad /b&d/
t as in tea /ti:/
d as in did /dId/
k as in cat /k&t/
g as in got /gQt/
tS as in chin /tSIn/
dZ as in June /dZu:n/
f as in fall /fO:l/
v as in voice /vOIs/
T as in thin /TIn/

D as in then /Den/
s as in so /s@U/
z as in zoo /zu:/
S as in she /Si:/
Z as in vision /"viZn/
h as in how /haU/
m as in man /m&n/
n as in no /n@U/
N as in sing /sIN/
l as in leg /leg/
r as in red /red/
j as in yes /jes/
w as in wet /wet/

Starter unit
a.m. /eI "em/ ráno (dopoledne)
across /@"krQs/ přes
after /"A:ft@(r)/ po
am /&m/ jsem
and /&nd/ a
bag /b&g/ taška, batoh
black /bl&k/ černý
blue /blu:/ modrý
board /bO:d/ tabule, deska
book /bUk/ kniha
chair /tSe@(r)/ židle
classroom /"klA:sru:m/ třída, učebna
close /kl@Uz/ zavřít
colour /"kVl@(r)/ barva, barevný
computer /k@m"pju:t@(r)/ počítač
correct /k@"rekt/ správný
desk /desk/ lavice
excellent /"eks@l@nt/ výborný
exercise book /"eks@saIz bUk/ sešit
football /"fUtbO:l/ kopaná
good /gUd/ dobrý
Good afternoon. /gUd A:ft@"nu:n/

Dobré odpoledne.
Good evening. /gUd "i:vnIN/ Dobrý

večer.
Good morning. /gUd "mO:nIN/ Dobré

ráno.
Goodbye. /gUd"baI/ Na shledanou.
Good-night. /gUd"naIt/ Dobrou noc.
green /gri:n/ zelený
hamburger /"h&mb3:g@(r)/

hamburger
Hello! /h@"l@U/ Ahoj!
Hi! /haI/ Ahoj!
hot dog /"hQt dQg/ párek v rohlíku
hotel /h@U"tel/ hotel
How are you? /haU "A: ju:/ Jak se

máš/máte?
How do you spell ...? /"haU d@ ju:

%spel .../ Jak se píše…?
I /aI/ já
I’m fine, thank you. /aIm "faIn,

%T&Nk ju:/ Mám se dobře, děkuji.
is /Iz/ je
jeans /dZi:nz/ džíny
listen /"lIsn/ poslouchat
look /lUk/ dívat se

my /maI/ můj
name /neIm/ jméno
not bad /nQt "b&d/ dobrý (doslova ne

špatný)
open /"@Upn/ otevřít
p.m. /pi: "em/ odpoledne, po poledni
pen /pen/ pero
pencil /"pensIl/ tužka
pencil-case /"pensIl keIs/ penál
please /pli:z/ prosím
radio /"reIdI@U/ rádio
read /ri:d/ číst
red /red/ červený
rubber /"rVb@(r)/ guma
ruler /"ru:l@(r)/ pravítko
sit down /sIt "daUn/ posadit se
stand up /st&nd "Vp/ postavit se
telephone /"telIf@Un/ telefon
two /tu:/ dva
video /"vIdI@U/ video
we /wi:/ my
white /waIt/ bílý
write /raIt/ psát
yellow /"jel@U/ žlutý
yes /jes/ ano
you /ju:/ ty/vy
your /jO:(r)/ tvůj/váš

Unit 1
animal /"&nIml/ zvíře
are /A:(r)/ jsi, jsme, jste, jsou
assembly hall /@"semblI %hO:l/ aula,

shromažďovací sál
black /bl&k/ černý
canteen /k&n"ti:n/ (školní) jídelna
cat /k&t/ kočka
class /klA:s/ třída (kolektiv)
come /kVm/ přijít
dog /dQg/ pes
eight /eIt/ osm
eleven /I"levn/ jedenáct
first name /"f3:st neIm/ křestní jméno
five /faIv/ pět
four /fO:(r)/ čtyři
friend /frend/ přítel/přítelkyně
great /greIt/ skvělý, velký
he /hi:/ on

head teacher /hed "ti:tS@(r)/
ředitel/ředitelka školy

her /h3:(r)/ její, jí
hero /"hI@r@U/ hrdina
Hey! /heI/ Hej! Haló!
How old are you? /%haU "@Uld @ ju:/

Kolik je ti/vám let?
it /It/ to, ono
lunch time /"lVntS taIm/ doba oběda,

čas oběda
new /nju:/ nový
nine /naIn/ devět
one /wVn/ jeden
Oxford /"Qksf@d/ Oxford (město 

v Anglii)
pet /pet/ domácí zvíře, miláček,

domácí mazlíček
photo /"f@Ut@U/ fotografie
picture /"pIktS@(r)/ obrázek
playground /"pleIgraUnd/ hřiště
poster /"p@Ust@(r)/ plakát
school /sku:l/ škola
see /si:/ vidět
seven /"sevn/ sedm
she /Si:/ ona
six /sIks/ šest
stick /stIk/ lepit, nalepit
surname /"s3:neIm/ příjmení
teacher /"ti:tS@(r)/ učitel/učitelka
ten /ten/ deset
this /DIs/ tento
three /Tri:/ tři
twelve /twelv/ dvanáct
What’s your name? /%wQts jO: "neIm/

Jak se jmenuješ/jmenujete?
zero /"zI@r@U/ nula

Unit 2
American /@"merIk@n/ Američan/

Američanka, americký
are /A:(r)/ jsi, jsme, jste, jsou
assistant /@"sIst@nt/ prodavač/

prodavačka
Belfast /"belfA:st/ Belfast (hlavní

město Severního Irska)
big /bIg/ velký
Britain /"brItn/ Británie
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British /"brItIS/ britský
Bye! /baI/ Ahoj! (při loučení)
capital /"k&pItl/ hlavní město
Cardiff /"kA:dIf/ Cardiff (hlavní

město Walesu)
castle /"kA:sl/ hrad, zámek
CD /si: "di:/ CD
centre /"sent@(r)/ centrum, střed
clean /kli:n/ čistý
Come here! /kVm "hI@(r)/ Pojď/

Pojďte sem.
Come in. /kVm "In/ Vstup/Vstupte.
country /"kVntrI/ země, venkov
day /deI/ den
dirty /"d3:tI/ špinavý
Edinburgh /"edInb@r@/ Edinburgh

(hlavní město Skotska)
eighteen /eI"ti:n/ osmnáct
email /"i:meIl/ email
famous /"feIm@s/ slavný
favourite /"feIvrIt/ oblíbený
fifteen /fIf"ti:n/ partnáct
fifty /"fIftI/ padesát
flag /fl&g/ vlajka
forty /"fO:tI/ čyřicet
fourteen /fO:"ti:n/ čtrnáct
Friday /"fraIdeI/ pátek
fun /fVn/ legrace
I’m sorry! /aIm "sQrI/ Omlouvám se.
It’s OK. /Its @U"keI/ To je v pořádku.
job /dZQb/ práce, zaměstnání
London /"lVnd@n/ Londýn (hlavní

město Spojeného království)
made of /"meId @v/ vyrobený z
manager /"m&nIdZ@(r)/ ředitel/

ředitelka
map /m&p/ mapa
modern /"mQdn/ moderní
Monday /"mVndeI/ pondělí
national /"n&Sn@l/ národní
nationality /n&S@"n&l@tI/ národnost
New York /nju: "jO:k/ New York

(město v USA)
nice /naIs/ pěkný, hezký
nineteen /naIn"ti:n/ devatenáct
noisy /"nOIzI/ hlučný
Northern Ireland /%nO:D@n "aI@l@nd/

Severní Irsko
number /"nVmb@(r)/ číslo
old /@Uld/ starý
on /Qn/ na
park /pA:k/ park
pizza /"pi:ts@/ pizza
plus /plVs/ plus
Poland /"p@Ul@nd/ Polsko
Polish /"p@UlIS/ polský
pretty /"prItI/ hezký, pěkný
quiet /"kwaI@t/ tichý
radio /"reIdI@U/ rádio
river /"rIv@(r)/ řeka
Saturday /"s&t@deI/ sobota
schoolbag /"sku:lb&g/ školní

brašna
Scottish /"skQtIS/ skotský
seventeen /sevn"ti:n/ sedmnáct
sit down /sIt "daUn/ posadit se
sixteen /sIks"ti:n/ šestnáct
small /smO:l/ malý
start /stA:t/ začít, start, začátek
student /"stju:dnt/ student/studentka
Sunday /"sVndeI/ neděle
supermarket /"su:p@mA:kIt/

samoobsluha, supermarket
that /D&t/ tamten
The Union Jack /D@ %ju:nI@n "dZ&k/

název vlajky Spojeného království

The United Kingdom /D@ ju:%naItId
"kINd@m/ Spojené království

these /Di:z/ tito
they /DeI/ oni, ony, ona
thirteen /T3:"ti:n/ třináct
thirty /"T3:tI/ třicet
those /D@Uz/ tamti
Thursday /"T3:zdeI/ čtvrtek
tourist /"tU@rIst/ turista/turistka
Tuesday /"tju:zdeI/ úterý
twenty /"twentI/ dvacet
ugly /"VglI/ ošklivý, odporný
Wales /weIlz/ Wales
we /wi:/ my
Wednesday /"wenzdeI/ středa
week /wi:k/ týden
weekend /wi:k"end/ víkend
Where are you from? /%we@(r) @ ju:

"frQm/ Odkud jsi/jste? 
Wow! /waU/ Jú! Páni! (citoslovce

vyjadřující úžas nebo překvapení)

Unit 3
actor /"&kt@(r)/ herec
address /@"dres/ adresa
advert /"&dv3:t/ reklama, inzerát
all /O:l/ všichni, všechno
apple /"&pl/ jablko
ask /A:sk/ zeptat se
away /@"weI/ pryč
brown /braUn/ hnědý
bus driver /"bVs draIv@(r)/

řidič/řidička autobusu
but /bVt/ ale
cent /sent/ cent (jednotka měny)
chewing gum /"tSu:IN gVm/

žvýkačka
chips /tSIps/ hranolky
chocolate /"tSQkl@t/ čokoláda
chocolate bar /"tSQkl@t bA:(r)/

tabulka čokolády
cola /"k@Ul@/ kola
doctor /"dQkt@(r)/ lékař/lékařka
dollar /"dQl@(r)/ dolar
egg /eg/ vajíčko
Euro /"jU@r@U/ euro
eurocent /"jU@r@Usent/ eurocent
Excuse me. /Ik"skju:z %mi:/

Promiň/Promiňte.
fire fighter /"faI@ faIt@(r)/

hasič/hasička
football /"fUtbO:l/ kopaná
footballer /"fUtbO:l@(r)/ fotbalista
fried /fraId/ smažený
grey /greI/ šedý
guy /gaI/ kluk, muž
here /"hI@(r)/ zde
ice-cream /"aIs kri:m/ zmrzlina
I’m not sure. /%aIm nQt "SU@(r)/

Nejsem si jistý.
keep /ki:p/ ponechat si
lesson /"lesn/ hodina, lekce
Let’s ask. /lets "A:sk/ Zeptejme se.
magazine /m&g@"zi:n/ časopis
milkshake /"mIlkSeIk/ mléčný koktejl
money /"mVnI/ peníze
no /n@U/ žádný
not /nQt/ ne
note /n@Ut/ bankovka
nurse /n3:s/ zdravotní sestra
Oh. /@U/ Ach. Hm. (vsuvka vkládaná

do řeči)
orange /"QrIndZ/ oranžový,

pomeranč
pence /pens/ pence

pink /pINk/ růžový
pocket money /"pQkIt mVnI/

kapesné
pop group /"pQp gru:p/ popová

skupina
postcode /"p@Usk@Ud/ PSČ
pound /paUnd/ libra
purple /"p3:pl/ purpurový, nachový
restaurant /"restrQnt/ restaurace
(be) right /raIt/ (mít) pravdu
same /seIm/ stejný
shop assistant /"SQp @%sIst@nt/

prodavač/prodavačka
sign /saIn/ podepsat
singer /"sIN@(r)/ zpěvák/zpěvačka
swimming pool /"swImIN pu:l/

plavecký bazén
taxi driver /"t&ksI draIv@(r)/

řidič/řidička taxi
team /ti:m/ tým
There is/are ... /De@(r) Iz, A:(r) .../

Tam je/jsou…
thing /TIN/ věc
today /t@"deI/ dnes
too /tu:/ příliš
T-shirt /"ti:S3:t/ tričko
very /"verI/ velmi
welcome /"welk@m/ vítat

Unit 4
adventure /@d"ventS@(r)/

dobrodružství
April /"eIprIl/ duben
at home /@t "h@Um/ doma
August /"O:g@st/ srpen
autumn /"O:t@m/ podzim
beautiful /"bju:tIfl/ krásný
birthday /"b3:TdeI/ narozeniny
boat /b@Ut/ loďka
breakfast /"brekf@st/ snídaně
brilliant /"brIlI@nt/ vynikající,

skvostný
cartoon /kA:"tu:n/ kreslený příběh
celebrate /"sel@breIt/ slavit,

oslavovat
centre /"sent@(r)/ centrum, střed
Christmas /"krIsm@s/ Vánoce
classic /"kl&sIk/ klasický, klasika
contestant /k@n"test@nt/ soutěžící
day trip /"deI trIp/ jednodenní výlet
December /dI"semb@(r)/ prosinec
dinner /"dIn@(r)/ hlavní jídlo dne
doorbell /"dO:bel/ dveřní zvonek
double /"dVbl/ dvojitý
each /i:tS/ každý
family /"f&mIlI/ rodina
fan /f&n/ fanoušek/fanynka
February /"febrU@rI/ únor
film /fIlm/ film
finished /"fInISt/ dokončený
football match /"fUtbO:l m&tS/

fotbalový zápas
Here you are. /"hI@ ju: A:(r)/ Tady

(máš/máte).
hospital /"hQspItl/ nemocnice
hungry /"hVNgrI/ hladový
I don’t understand. /aI %d@Unt

Vnd@"st&nd/ Nerozumím.
It’s a quarter past six.

/Its @ %kwO:t@ pA:st "sIks/ Je čtvrt
na sedm.

It’s a quarter to seven.
/Its @ %kwO:t@ t@ "sevn/ Je tři čtvrtě
na sedm.
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It’s half past six. /Its %hA:f pA:st
"sIks/ Je půl sedmé.

It’s six o’clock. /Its sIks @"klQk/ Je
šest hodin.

It’s six thirty. /Its sIks "T23:tI/ Je šest
třicet. Je půl sedmé.

January /"dZ&nj@rI/ leden
July /dZU"laI/ červenec
June /dZu:n/ červen
lunch /lVntS/ oběd
March /mA:tS/ březen
May /meI/ květen
millenium /mI"lenI@m/ tisíciletí
mobile phone /%m@UbaIl "f@Un/

mobilní telefon
month /mVnT/ měsíc
nearly /"nI@lI/ skoro
news /nju:z/ zprávy
noon /nu:n/ poledne
November /n@U"vemb@(r)/ listopad
observatory /@b"z3:v@trI/ hvězdárna
October /Qk"t@Ub@(r)/ říjen
office /"QfIs/ kancelář
problem /"prQbl@m/ problém
programme /"pr@Ugr&m/ program,

pořad
question /"kwestS@n/ otázka
quiz show /"kwIz S@U/ soutěžní

pořad
reality show /rI"&lItI S@U/ reality

show
receptionist /rI"sepS@nIst/ recepční
remote /rI"m@Ut/ vzdálený, odlehlý
river /"rIv@(r)/ řeka
sea /si:/ moře
season /"si:zn/ roční období, sezóna
September /sep"temb@(r)/ září
ship /SIp/ loď
song /sQN/ píseň
spring /sprIN/ jaro
starting point /"stA:tIN pOInt/

počáteční bod
summer /"sVm@(r)/ léto
team /ti:m/ tým
telescope /"telIsk@Up/ teleskop
television /"telIvIZn/ televize
tennis /"tenIs/ tenis
Thank you. /"T&Nk ju:/ Děkuji

ti/vám.
time line /"taIm laIn/ časová osa
time zone /"taIm z@Un/ časová zóna
tonight /t@"naIt/ dnes večer
top /tQp/ nejvyšší
wait /weIt/ čekat
watch /wQtS/ pozorovat, sledovat
weather /"weD@(r)/ počasí
What is it? /wQt "Iz It/ Co je to?
What’s the time? /%wQts D@ "taIm/

Kolik je hodin?
when /wen/ kdy, když
Who is it? /hu: "Iz It/ Kdo je to?
winter /"wInt@(r)/ zima
world /w3:ld/ svět
wrong /rQng/ špatný, nesprávný
year /"jI@(r)/ rok
zoo /zu:/ ZOO

Unit 5
a lot of /@ "lQt @v/ mnoho
about /@"baUt/ o
bike /baIk/ kolo
bird /b3:d/ pták
box /bQks/ krabice
can /k@n/ moci, umět

cannot / can’t /"k&nQt, kA:nt/ zápor
od can

chicken /"tSIkIn/ kuře
cow /kaU/ kráva
duck /dVk/ kachna
eighth /eItT/ osm
family /"f&mIlI/ rodina
farm /fA:m/ farma
fast /fA:st/ rychlý
fifth /fIfT/ pátý
first /f3:st/ první
fish /fIS/ ryba
fly /flaI/ létat, moucha
fourth /fO:T/ čtvrtý
goldfish /"g@UldfIS/ zlatá rybka
guinea pig /"gIni: %pIg/ morče
hamster /"h&mst@(r)/ křeček
Happy Birthday! /%h&pI "b3:TdeI/

Všechno nejlepší k narozeninám!
have (got) /h&v (gQt)/ mít
help /help/ pomoci
holiday /"hQlIdeI/ prázdniny
home /h@Um/ domov, doma, domů
horse /hO:s/ kůň
I remember /aI rI"memb@(r)/

pamatuji si, vzpomínám
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
jump /dZVmp/ skočit, skákat
mice /maIs/ myši
million /"mIlj@n/ milión
monkey /"mVNkI/ opice
most /m@Ust/ nejvíce, většina
mouse /maUs/ myš
ninth /naInT/ devátý
Of course (not). /@v "kO:s (nQt)/

Samozřejmě (ne).
parrot /"p&r@t/ papoušek
people /"pi:pl/ lidé
police /p@"li:s/ policie
police officer /p@"li:s %QfIs@(r)/

policista/policistka
popular /"pQpjUl@(r)/ populární,

oblíbený
quack /kw&k/ kvákat
rabbit /"r&bIt/ králík
rat /r&t/ krysa
RSPCA /%A: es pi: si: "eI/ Královská

společnost pro prevenci krutého
zacházení se zvířaty

run /rVn/ běžet, běhat
second /"sek@nd/ druhý
seventh /"sev@nT/ sedmý
sing /sIN/ zpívat
sixteenth /sIks"ti:nT/ šestnáctý
sixth /sIksT/ šestý
snake /sneIk/ had
special /"speSl/ speciální, zvláštní
spider /"spaId@(r)/ pavouk
strange /streIndZ/ zvláštní, podivný,

cizí
swim /swIm/ plavat
talk /tO:k/ mluvit, hovořit
tenth /tenT/ desátý
test /test/ test, testovat, zkoušet
third /T3:d/ třetí
true /tru:/ pravda, pravdivý
twenty-first /%twentI "f3:st/ dvacátý

první
volunteer /vQl@n"tI@(r)/

dobrovolník/dobrovolnice
wag his tail /%w&g hIz "teIl/ kroutit

ocasem
walk /wO:k/ chodit
What’s today’s date? /%wQts t@deIz

"deIt/ Kolikátého je dnes?
why /waI/ proč

work with /"w3:k wID/ pracovat s

Unit 6
a bottle of perfume /@ %bQtl @v

"p3:fju:m/ lahvička parfému
about /@"baUt/ o
Africa /"&frIk@/ Afrika
all over the world /%O:l @Uv@ D@

"w3:ld/ po celém světě
almost /"O:lm@Ust/ téměř, skoro
Are you all right, Madam? /%A: ju:

O:l "raIt, m&d@m/ Jste v pořádku,
paní?

around /@"raUnd/ kolem, okolo
aunt /A:nt/ teta
Australia /Qs"treIlI@/ Austrálie
ball /bO:l/ míč
bedroom /"bedru:m/ ložnice, pokoj
best /best/ nejlepší
brother /"brVD@(r)/ bratr
camera /"k&m@r@/ fotoaparát
card /kA:d/ karta
cousin /"kVzn/ bratranec, sestřenice
Dad /d&d/ tatínek
different /"dIfr@nt/ odlišný, rozdílný
Europe /"jU@r@p/ Evropa
every /"evrI/ každý
father /"fA:D@(r)/ otec
Father’s Day /"fA:D@z deI/ Den otců
flowers /"flaU@z/ květiny
for /fO:(r), f@(r)/ pro
France /frA:ns/ Francie
from /frQm, fr@m/ od, z
Germany /"dZ3:m@nI/ Německo
grandad /"gr&nd&d/ dědeček
grandfather /"gr&nfA:D@(r)/

dědeček
grandma /"gr&nmA:/ babička
grandparents /"gr&ndpe@r@nts/

prarodiče
Hallowe’en /h&l@U"i:n/ Haloween
happy /"h&pI/ šťastný
has /h&z/ (on) má
hasn’t /"h&znt/ nemá
her /h3:(r)/ její, ji
his /hIz/ jeho
housewife /"haUswaIf/ žena 

v domácnosti
idea /aI"dI@/ nápad
important /Im"pO:t@nt/ důležitý
international /Int@"n&Snl/

mezinárodní
Italy /"It@lI/ Itálie
Just a minute. /"dZVst @ %mInIt/

Chvilku, prosím. Okamžik, prosím.
keep /ki:p/ držet
lonely / osamělý
Look out! /lUk "aUt/ Pozor!
member /"memb@(r)/ člen/členka
mother /"mVD@(r)/ matka
Mother’s Day /"mVD@z deI/ Den

matek
Mum /mVm/ maminka
nephew /"nefju:/ synovec
niece /ni:s/ neteř
Nigerian /naI"dZI@rI@n/ nigerijský
only child /@Unli"ÍaIld/ jedináček
our /aU@(r)/ náš
own /@Un/ vlastní
poor /pO:(r)/ chudý
poster /"p@Ust@(r)/ plakát
present /"preznt/ dárek
relative /"rel@tIv/ příbuzný
sister /"sIst@(r)/ sestra
space /speIs/ prostor
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Spain /speIn/ Španělsko
telephone call /"telIf@Un kO:l/

telefonní hovor
telephone line /"telIf@Un laIn/

telefonní linka
telephone number /"telIf@Un

nVmb@(r)/ telefonní číslo
the USA /D@ %ju: es "eI/ USA
their /De@(r)/ jejich
them /Dem/ je
think /TINk/ myslet
tin /tIn/ plechovka
uncle /"VNkl/ strýc
walkman /"wO:km@n/ walkman
wall /wO:l/ zeď
want /wQnt/ chtít
watch /wQtS/ sledovat, hodinky
You clumsy boy! /ju: "klVmzI %bOI/

Ty nešiko!
young man /jVN "m&n/ mladý muž

Unit 7
after /"A:ft@(r)/ po
after school activities /%A:ft@ sku:l

&k"tIv@tIz/ mimoškolní aktivity
always /"O:lweIz/ vždy
Art /A:t/ výtvarná výchova
bite /baIt/ (za)kousnout, svačinka
break /breIk/ přestávka
choir /kwaI@(r)/ sbor
click /klIk/ kliknout, kliknutí
club /klVb/ klub
comic /"kQmIk/ komický
cool /ku:l/ chladný, skvělý
do, does /du:, dVz/ pomocné

sloveso
Drama /"drA:m@/ divadelní kroužek
eat /i:t/ jíst
enough /I"nVf/ dost
evening /"i:vnIN/ večer
foreign languages

/%fQrIn "l&NgwIdZIz/ cizí jazyky
free time /fri: "taIm/ volný čas
future /"fju:tS@(r)/ budoucí
Geography /dZi"Qgr@fi/ zeměpis
get up /get "Vp/ vstávat
gets /gets/ dostává
girl /g3:l/ dívka
go, goes /g@U, g@Uz/ jít/chodit, jde
go to bed /g@U t@ "bed/ jít spát, jít

do postele
go to school /g@U t@ "sku:l/ chodit

do školy
go to sleep /g@U t@ "sli:p/ usnout
hate /heIt/ nesnášet, nenávidět
have breakfast /h&v "brekf@st/

snídat
have dinner /h&v "dIn@(r)/ jíst hlavní

jídlo dne (obědvat, večeřet)
homework /"h@Umw3:k/ domácí

úkol
house /haUs/ dům
imagine /I"m&dZIn/ představit si
Internet /"Int@net/ internet
It’s only ... /Its "@UnlI .../ Je to jen…
It’s time for ... /Its "taIm f@(r) .../ Je

čas na…
judo /"dZu:d@U/ judo
just /dZVst/ jen, pouze
karate /k@"rA:tI/ karate
library /"laIbr@rI/ knihovna
like, likes /laIk, laIks/ mít rád, má

rád/ráda
listen, listens /"lIsn, "lIsnz/

poslouchat, poslouchá

live, lives /lIv, lIvz/ žít, bydlet, žije,
bydlí

love /lVv/ milovat
Maths /m&Ts/ matematika
Music /"mju:zIk/ hudební výchova
near /"nI@(r)/ blízký, blízko
netball /"netbO:l/ dívčí košíková
never /"nev@(r)/ nikdy
often /"Qfn/, /"Qft@n/ často
online /"QnlaIn/ online
P.E. /pi: "i:/ tělesná výchova
play, plays /pleI, pleIz/ hrát, hraje
plumber /"plVm@(r)/ instalatér
Prague /prA:g/ Praha
read, reads /ri:d, ri:dz/ číst, čte
really /"ri:lI/ opravdu
result /rI"zVlt/ výsledek
rugby /"rVgbI/ rugby
Science /"saI@ns/ přírodní vědy,

nauka
scratch /skr&tS/ škrabat, škrábnutí
sleep /sli:p/ spát, spánek
sometimes /"sVmtaImz/ někdy,

občas
sport /spO:t/ sport
sports centre /"spO:ts sent@(r)/

sportovní centrum
starts /stA:ts/ začíná
stay /steI/ zůstat
study, studies /"stVdI, "stVdIz/

studovat, studuje
subject /"sVbdZIkt/ (školní) předmět
survey /"s3:veI/ průzkum
swim /swIm/ plavat
swimming /"swImIN/ plavání
switch on /swItS "Qn/ zapnout
teaches /"ti:tSIz/ učí
The Czech Republic /D@ %tSek

rI"pVblIk/ Česká republika
the same /D@ "seIm/ ten samý,

stejný
then /Den/ potom
tonight /t@"naIt/ dnes večer
true /tru:/ pravda, pravdivý
uniform /"ju:nIfO:m/ uniforma
until /@n"tIl/ dokud
usually /"ju:Z@lI/ obvykle
watch television /wQtS "telIvIZn/

dívat se na televizi
What have we got at ...? /"wQt @v

wi: %gQt @t .../ Co máme v …? 
works /w3:ks/ pracuje
young /jVN/ mladý

Unit 8
a bit /@ "bIt/ trochu
All right. /"O:l raIt/ V pořádku.
all sorts /"O:l sO:ts/ všechny druhy
basketball /"bA:skItbO:l/ košíková
beginning /bI"gInIN/ začátek
boring /"bO:rIN/ nudný
car park /"kA: pA:k/ parkoviště
cassock /"k8&s@k/ sutana
casual /"k&ZU@l/ neformální
coat /k@Ut/ kabát
cold /k@Uld/ studený, chladný
collect /k@"lekt/ sbírat
college /"kQlIdZ/ kolej (vyšší škola s

internátem)
Do you have to ...? /du: ju:

"h&f t@ .../ Musíš/Musíte…?
dress /dres/ šaty
get home /get "h@Um/ dostat se

domů
go home /g@U "h@Um/ jít domů
have lunch /h&v "lVntS/ obědvat

her /h3:(r)/ její, ji
him /hIm/ jeho, ho
horrible /"hQr@bl/ hrozný
Ireland /"aI@l@nd/ Irsko
It’s a hard life. /%Its @ "hA:d laIf/ Je

to těžký život.
jacket /"dZ&kIt/ bunda, sako
jumper /"dZVmp@(r)/ svetřík, triko,

halena
leg /leg/ noha
likes and dislikes /%laIks @n "dIslaIks/

oblíbené a neoblíbené věci
listen to /"lIsn t@/ poslouchat
look at /"lUk @t/ dívat se na
look good /lUk "gUd/ vypadat dobře
look stupid /lUk "stju:pId/ vypadat

hloupě
make /meIk/ dělat, vyrábět
me /mi:/ mě, mně, mi
need /ni:d/ potřebovat
Oops! /u:ps/ Aj! (citoslovce

vyjadřující překvapení)
orchestra /"O:kIstr@/ orchestr
other /"VD@(r)/ jiný
Ow! /aU/ Au! (citoslovce vyjadřující

bolest)
penfriend /"penfrend/ přítel/

přítelkyně na dopisování 
piano /pI"&n@U/ piano
play the piano /%pleI D@ pI"&n@U/

hrát na piano
(to be) proud of /"praUd @v/ (být)

pyšný na
shirt /S3:t/ košile
shoes /Su:z/ boty
silly /"sIlI/ hloupý
ski instructor /"ski: In%strVkt@(r)/

lyžařský instruktor/lyžařská
instruktorka

skirt /sk3:t/ sukně
smile /smaIl/ úsměv
so /s@U/ tak
sports star /"spO:ts stA:(r)/

sportovní hvězda
start /stA:t/ start, začínat
style /staIl/ styl
such as /"sVtS @z/ jako například
sweatshirt /"swetS3:t/ mikina, triko 

s dlouhým rukávem
thief /Ti:f/ zloděj/zlodějka
tower /"taU@(r)/ věž
track suit /"tr&k su:t/ tepláková

souprava
tradition /tr@"dISn/ tradice
trainers /"treIn@z/ sportovní/běžecké

boty
trolley /"trQlI/ vozík
trousers /"traUz@z/ kalhoty
twin /twIn/ dvojče
university /ju:nI"v3:s@tI/ univerzita
us /Vs/ nás, nám
volleyball /"vQlIbO:l/ odbíjená
Wait a minute. /%weIt @ "mInIt/

Počkej/Počkejte chvilku.
Watch out! /wQtS "aUt/ Pozor!
well /wel/ dobrá
Well done! /wel "dVn/ Výborně!
What colour is ...? /%wQt "kVl@r

Iz .../ Jakou barvu má...?
What’s it like ...? /%wQts It "laIk/

Jaké je to…?
yourself /jO:"self/ ty sám, vy sám
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