
Unit 2
2.1 Countable and uncountable nouns

two apples, three eggs and four rolls
Ale: milk, cornflakes and tea

V angličtině existují počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména. Počitatelná podstatná jména mají
tvar pro jednotné i množné číslo. 

Nepočitatelná podstatná jména mají tvar pouze pro
jednotné číslo. Označují věci, které se nedají
spočítat.

Nepočitatelná podstatná jména můžeme počítat
pomocí určitých spojení, jako například a piece, a
cup (a piece of toast, a cup of tea), ale podstatné
jméno samotné dále zůstává nepočitatelným. 

2.2 A, an or some
There’s an apple in my bag.
There are some eggs in the fridge.
There’s some orange juice on the table.

There’s (there is) + a/an používáme s podstatnými
jmény v jednotném čísle.

There are + some používáme s podstatnými jmény
v množném čísle.

There’s (there is) + some používáme 
s nepočitatelnými podstatnými jmény.

(Viz také 1.5)

2.3 Some or any
oznamovací věta There are some

oranges on the table.

zápor There isn’t any milk.

otázka Is there any butter?

V kladných oznamovacích větách používáme
some.

V záporných větách a v otázkách používáme any.

(Viz také 1.2)

2.4 How much, how many?
How many books have you got?
How many rooms are there in your house?
How much cheese have we got?
How much water do you drink?

How many používáme s množným číslem
počitatelných podstatných jmen.

How much používáme s nepočitatelnými
podstatnými jmény.

Unit 3
3.1 Present simple – affirmative

I play

You play

He/She/It plays games.

We play

They play

I play tennis on Mondays.
My aunt lives in Wales.
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Unit 1
1.1 there is, there are – affirmative

jednotné číslo množné číslo
There is (There’s) There are

There’s a cat in the kitchen.
There are three spiders in the bathroom.

Vazbu there is nebo there are používáme, když
chceme ukázat nebo popsat něco, co vidíme.

Stažený tvar od there is je there’s.

1.2 there is, there are – negative
jednotné číslo množné číslo
There isn’t There aren’t

There isn’t a clock on the wall.
There isn’t any TV.
There aren’t any spiders.

Zájmeno any používáme v záporných větách a
otázkách, když neznáme přesný počet věcí nebo
lidí, o kterých mluvíme.

(Viz také 2.3)

1.3 there is, there are – questions and
short answers
otázky krátké odpovědi

jednotné číslo
Is there a park in Yes, there is.
Oxford? No, there isn’t.

množné číslo
Are there any posters Yes, there are.
on the wall? No, there aren’t.

1.4 Prepositions – in, on, under
There are books in my bag.
There’s a picture on the wall.
There’s a cat under the table.

Předložky místa vyjadřují, kde se věci nebo lidé
nacházejí.

1.5 Articles – a, an, the
There’s a mouse in the kitchen.
He’s got a rabbit and a fish. The rabbit is brown
and white.
The carpet in my bedroom is red.

A / an jsou neurčité členy. Používáme je 
s podstatnými jmény v jednotném čísle, když věc
nebo člověka, o kterém mluvíme, neznáme nebo
není důležitý.

The je určitý člen. Používáme ho s jednotným i
množným číslem podstatných jmen, když  mluvčí i
posluchač ví, o čem je řeč.

(Viz také 2.2)

v
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Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme 
o každodenních opakovaných činnostech a 
o věcech, které děláme pravidelně.

Také ho používáme, když mluvíme o věcech, které
se nemění.

I work it works
you do she does
we teach he teaches
they study she studies

Ve 3.os.j.č. (he, she nebo it) ke slovesu obvykle
přidáváme -s. Ale po -o, -ch, -ss nebo -x přidáváme
-es.

Když sloveso končí na -y, pak se toto -y mění na -i
a přidáme -es.

3.2 Present simple – negative
I

We

You
don’t (do not) play chess.

They

He

She doesn’t (does not) like books.

It

I don’t live in America.
Stephanie doesn’t play the piano.

Don’t a doesn’t používáme k vytvoření záporu 
v přítomném čase prostém.

3.3 Present simple – questions and
short answers

I Yes, I do./No, I don’t.

you speak
Do

we French Yes, we do./No, we don’t.

they Yes, they do./No, they don’t.

he Yes, he does./No, he doesn’t.

Does she
like

Yes, she does./No, she doesn’t.

it
sweets?

Yes, it does./No, it doesn’t.

Do a does používáme k vytvoření otázky.

Do používáme s podmětem I, you, we a they. Does
používáme s podmětem he, she a it.

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

3.4 Adverbs of frequency – always,
usually, never, often, sometimes

Simon often plays football after school.
I sometimes help my mother in the kitchen.
She always sends emails.
You usually go to the cinema.
Ale: I’m never late for school.

Výrazy jako například always, never, often atd.
nám říkají, jak často se něco opakuje. Vkládáme je
před plnovýznamové sloveso. Jinak je tomu, je-li ve
větě sloveso to be. Pak tato příslovce stojí za
slovesem to be.

Unit 4
4.1 Present continuous – affirmative

I (I’m) reading.

You are (You’re) writing.

He is (He’s) listening.

She is (She’s) speaking.

It is (It’s) sleeping.

We are (We’re) playing.

You are (You’re) talking.

They are (They’re) sitting.

Přítomným časem průběhovým označujeme děje,
které právě probíhají. 

Přítomný čas průběhový tvoříme pomocí slovesa
be a plnovýznamového slovesa s koncovkou -ing.

write writing

sit sitting

stop stopping

U většiny sloves končících na -e toto koncové -e
vypouštíme, když k infinitivu přidáváme -ing.

U krátkých sloves, která mají před poslední
souhláskou (b, c, d atd.) jednu samohlásku (a, e, i,
o, u), koncovou souhlásku zdvojujeme a přidáváme
-ing.

4.2 Present continuous – negative
I’m not (am not) reading.

You’re not (are not) writing.

He’s not (is not) listening.

She’s not (is not) speaking.

It’s not (is not) sleeping.

We’re not (are not) playing.

You’re (are not) talking.

They’re not (are not) sitting.

Zápor v přítomném čase průběhovém tvoříme
vložením not mezi sloveso be a sloveso zakončené
na -ing.

4.3 Present continuous – questions
Am I reading?

Are you writing?

Is he/she/it sleeping?

Are we speaking?

Are you listening?

Are they looking?

V otázkách v přítomném čase průběhovém
dáváme Am, Is nebo Are před podmět.

4.4 Present continuous – short answers
Yes, I am. No, I’m not.

Yes, you are. No, you’re not.

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

Yes, we are No, we’re not.

Yes, they are. No, they’re not.

V krátkých odpovědích používáme pouze tvar
slovesa to be bez tvaru zakončeného na -ing.

Pamatujte si, že zájmeno you může být použito 
v čísle jednotném i množném.

v
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Unit 5
5.1 to be – Past simple (affirmative)

I was happy.

You were bored.

He good at sport.

She was good at music.

It dangerous.

We quiet.

You were noisy.

They beautiful.

Mum was here this morning.
They were in London last week.

Minulý čas prostý používáme, když mluvíme 
o dějích, které se staly v minulosti.

Často ho používáme s následujícími spojeními:

last night/week/month/year

yesterday morning/afternoon

a week/month/year/long time ago

5.2 to be – Past simple (negative)
I wasn’t (was not) happy.

You weren’t (were not) bored.

He tired.

She wasn’t (was not) hungry.

It dangerous.

We quiet.

You weren’t (were not) noisy.

They beautiful.

Zápor v minulém čase slovesa be tvoříme vložením
not za minulý tvar slovesa be.

5.3 to be – Past simple (questions)
Was I happy?

Were you angry?

Was he/she/it nice?

Were we bored?

Were you hungry?

Were they late?

Was there a football match on TV last night?
Where was Jack yesterday morning?
When was it?

V otázkách v minulém čase dáváme Was nebo
Were před podmět.

V otázkách začínajících tázacími výrazy na Wh-
dáváme tyto tázací výrazy na začátek věty. 

5.4 to be – Past simple (short answers)
Yes, I was. No, I wasn’t.

Yes, you were. No, you weren’t.

Yes, he/she/it was. No, he/she/it wasn’t.

Yes, we were No, we weren’t.

Yes, they were. No, they weren’t.

V krátkých odpovědích používáme pouze minulý
tvar slovesa to be.

Pamatujte si, že zájmeno you může být použito 
v čísle jednotném i množném.

Prehled mluvnice
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5.5 can (ability)
oznamovací věta
I/You/He/She/It/We/You/They can ski.

zápor 
I/You/He/She/It/We/You/They can’t ride.

otázky
Can I/you/he/she/it/we/you/they dive?

krátké odpovědi
Yes, I/you/he/she/it/we/you/they can.
No, I/you/he/she/it/we/you/they can’t.

Způsobové sloveso can používáme, když mluvíme
o schopnosti něco udělat.

V otázkách klademe can před podmět. 

Unit 6
6.1 have got – Past simple (affirmative)

I/You/He/She/It/We/You/They had dark hair.

I had a lot of homework yesterday.
She had fair hair when she was young.
We had a Maths test last week.

Slovesem have got vyjadřujeme vlastnictví. Minulý
čas od have got je had.

6.2 have got – Past simple (negative)
I/You

He/She/It did not (didn’t) have dark hair.

We/You/They

I did not have a lot of homework yesterday.
She did not have fair hair when she was young.
We did not have a Maths test last week.

Zápor u slovesa have got v minulém čase tvoříme
pomocí did + not + have.

Did not často zkracujeme na didn’t.

6.3 have got – Past simple (questions)
Did she have blue eyes?
Did we have an English test yesterday?
Did you have toast for breakfast today?

Otázky u slovesa have got v minulém čase tvoříme
pomocí did + podmět + have (základní tvar
slovesa).

6.4 have got – Past simple (short
answers)
Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.

V krátkých odpovědích používáme did, ale
vynecháváme have.

2
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7.5 Past simple – regular verbs (short
answers)
Yes, I/you/he/she/it/we/you/they did.
No, I/you/he/she/it/we/you/they didn’t.

V krátkých odpovědích používáme pouze did bez
plnovýznamového slovesa.

(Viz také 8.2)

Unit 8
8.1 Past simple – irregular verbs

(affirmative)
buy bought

eat ate

go went

I/You

He/She/It went to the doctor’s.

We/You/They

K nepravidelným slovesům v minulém čase
nepřidáváme -ed.

(Viz také 7.1)

8.2 Past simple – irregular verbs
(negative and questions)
zápor
I/You

He/She/It didn’t go to the doctor’s.

We/You/They

otázky
Did I/you/he/she/it/we/you/they go to the doctor’s?

Nepravidelná slovesa, stejně jako pravidelná,
potřebují v minulém čase k utvoření otázky did a 
k utvoření záporu didn’t.

Plnovýznamové sloveso je v infinitivu a nikoliv 
v minulém tvaru.

(Viz také 7.3 a 7.4)

8.2 Past simple – irregular verbs (short
answers)
Yes, I/you/he/she/it/we/you/they did.
No, I/you/he/she/it/we/you/they didn’t.

V krátkých odpovědích používáme did bez
plnovýznamového slovesa.

(Viz také 7.5)

Unit 7
7.1 Past simple – regular verbs

(affirmative)
I played tennis yesterday.

You talked to him last week.

He/She stayed in a hotel last year.

It rained in France last weekend.

We arrived in London last night.

You watched Friends last Sunday.

They cooked dinner yesterday.

Plnovýznamová slovesa v minulém čase mají pro
všechny osoby stejný tvar, s vyjímkou slovesa be.

Obvykle přidáváme -ed k infinitivu slovesa.

start started
play played
arrive arrived
study studied

Když infinitiv končí na -e, přidáváme -d.

Když infinitiv končí na souhlásku a -y, změníme -y
na -i a přidáme -ed.

(Viz také 8.1)

7.2 Past simple endings – pronunciation
/t/ worked / talked
/d/ played / stayed
/Id/ hated / wanted

Koncovku minulého času vyslovujeme třemi
způsoby: /t/, /d/, /Id/.

7.3 Past simple – regular verbs
(negative)
I/You

He/She/It did not (didn’t) play yesterday.

We/You/They

We did not work yesterday.
She did not visit France last year.
You did not cook the dinner last week.

Zápor v minulém čase prostém tvoříme pomocí did
not a infinitivu slovesa.

V hovorové angličtině většinou používáme didn’t
namísto did not.

(Viz také 8.2)

7.4 Past simple – regular verbs
(questions)
Did I/you/he/she/it/we/you/they stay last night?

What/Where
did

I/you/he/she/
study?

Who/Why/When it/we/you/they

Did you study yesterday morning?
When did he study?
What did they do?

Otázky v minulém čase tvoříme pomocí did a
podmětu (I, you, we, atd.) a infinitivu slovesa.

V otázkách začínajících tázacími výrazy na Wh-
dáváme tyto výrazy na začátek věty.

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/

Zakratky
(n) noun podstratné jméno
(v) verb sloveso
(adj) adjective přídavné jméno
(adv) adverb příslovce

Starter unit
afternoon /A:ft@"nu:n/ odpoledne
am /&m/ jsem
apple /"&pl/ jablko
are /A:(r)/ jsi, jsme, jste, jsou
at /&t, @t/ v
bag /b&g/ taška, batoh
best friend /best "frend/ nejlepší

přítel/přítelkyně 
bike /baIk/ kolo
board /bO:d/ tabule
book /bUk/ kniha
brother /"brVD@(r)/ bratr
chair /tSe@(r)/ židle
classroom /"klA:sru:m/ učebna
camera /"k&mr@/ fotoaparát
can /k&n, k@n/ moci, umět
can’t /kA:nt/ nemoci, neumět
cat /k&t/ kočka
CD /si: "di:/ CD
chips /tSIps/ hranolky
class /klA:s/ třída (skupina lidí);

vyučovací hodina
computer /k@m"pju:t@(r)/ počítač
desk /desk/ lavice
dog /dQg/ pes
dress /dres/ šaty
eggs /egz/ vajíčka
England /"INgl@nd/ Anglie
English /"INglIS/ angličtina; anglický
family /"f&mlI/ rodina
father /"fA:D@(r)/ otec
favourite /"feIvr@t/ oblíbený
fly /flaI/ létat; moucha
food /fu:d/ jídlo
football /"fUtbO:l/ kopaná
friend /frend/ přítel/přítelkyně
from /frQm, fr@m/ od
hamburger /"h&mb3:g@(r)/

hamburger
hamster /"h&mst@(r)/ křeček
her /h3:(r)/ její
here /"hI@(r)/ zde, tady
Hi! /haI/ Ahoj!
home town /"h@Um taUn/ rodné

město
How are you? /haU "A: ju:/ Jak se

máš/máte?
How old are you? /haU "@Uld @ ju:/

Kolik je ti/vám let?

ice cream /"aIs kri:m/ zmrzlina
I’m fine, thanks. /aIm "faIn,T&Nks/

Mám se dobře, díky.
in /In/ v
is /Iz/ je
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 třičtvrtě na sedm.
It’s half past six. /ItshA: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.
I’ve got ... /aIv gQt/ Mám …
jacket /"dZ&kIt/ bunda, sako
job /dZQb/ práce, zaměstnání
jumper /"dZVmp@(r)/ svetřík, mikina 
lesson /"lesn/ vyučovací hodina; lekce
Maths /m&Ts/ matematika
mother /"mVD@(r)/ matka
my /maI/ můj
name /neIm/ jméno
new /nju:/ nový
New York /nju: "jO:k/ New York 
old /@Uld/ starý
on /Qn/ na, v
our /aU@(r)/ náš
Oxford /"Qksf@d/ Oxford
parents /"pe@r@nts/ rodiče
parrot /"p&r@t/ papoušek
pen /pen/ pero 
pencil-case /"pensl keIs/ penál
pet /pet/ domácí zvířecí mazlíček
pizza /"pi:ts@/ piza
Polish /"p@UlIS/ polština; polský 
read /ri:d/ číst
run /rVn/ běžet, utíkat
school /sku:l/ škola
Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko 
shirt /S3:t/ košile
shoes /Su:z/ boty
shop assistant /"SQp @ sIst@nt/

prodavač/prodavačka
sister /"sIst@(r)/ sestra
skirt /sk3:t/ sukně
speak /spi:k/ mluvit
swim /swIm/ plavat
swimming /"swImIN/ plavání 

taxi driver /"t&ksI draIv@(r)/
taxikář/taxikářka

teacher /"ti:tS@(r)/ učitelka/učitelka
the same /D@ "seIm/ stejný, ten samý
this /DIs/ tento
tomorrow /t@"mQr@U/ zítra
track suit /"tr&ksu:t/ tepláková

souprava
trousers /"traUz@z/ kalhoty
Where are you from? /we@(r) @ ju:

"frQm/ Odkud jsi/jste?

Unit 1
actor /"&kt@(r)/ herec
afraid of /@"freId @v/ bát se něčeho 
all over /O:l "@Uv@(r)/ všude 
any /"enI/ nějaký, jakýkoli
armchair /"A:mtSe@(r)/ křeslo
back garden /b&k "gA:dn/ zahrada

za domem
barbecue /"bA:b@kju:/ opékat na

rožni; opékání na rožni
bath /bA:T/ koupel, vana; koupat se 
bathroom /"bA:Tru:m/ koupelna
bedroom /"bedru:m/ ložnice
bin /bIn/ odpadkový koš
bird table /"b3:d teIbl/ krmítko pro

ptáky
children /"tSIldr@n/ děti
cinema /"sIn@m2@/ kino
Come and see! / kVm @nd "si:/

Přijď/Přijďte se podívat!
cooker /"kUk@(r)/ sporák, vařič
cottage /"kQtIdZ/ chata, chalupa
dining room /"daInIN ru:m/ jídelna
Do you want to ...? /"du: ju: wQnt t@/

Chceš/Chcete…?
Don’t worry. /"d@Unt wQrI/

Nedělej/Nedělejte si starosti.
downstairs /daUn"ste@z/ v přízemí,

dole (pod schody)
even /"i:vn/ dokonce
evening /"i:vnIN/ večer
everywhere /"evrIwe@(r)/ všude
exercise book /"eks@saIz bUk/ sešit
fish /fIS/ ryba
flat /fl&t/ byt
Fooled you! /"fu:ld ju:/ Nechal/a ses

napálit!
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fridge /frIdZ/ lednička
garden /"gA:dn/ zahrada
hall /hO:l/ hala, vstupní hala
home /h@Um/ domov
I’d like /aId laIk/ rád/a bych
I’d love to… /aId "lVv t@/ hodně

rád/a bych…
ideal /aI"dI@l/ ideální
I’m sorry. /aIm "sQrI/ Omlouvám se.
It’s great. /Its "greIt/ To je skvělé.
jeans /dZi:nz/ džíny
just /dZVst/ jen, právě
key /ki:/ klíč
kitchen /"kItSIn/ kuchyň
leave /li:v/ odejít, opustit
living room /"lIvIN ru:m/ obývací

pokoj
lots of /"lQts @v/ hodně, spousty
mess /mes/ nepořádek
morning /"mO:nIN/ ráno
most /m@Ust/ většina
mouse /maUs/ myš
next /nekst/ další, příští
only /"@UnlI/ jen, pouze
own /@Un/ vlastnit
park /pA:k/ park
pictures /"pIktS@z/ obrázky
plastic /"pl&stIk/ z umělé hmoty,

igelitový
poster /"p@Ust@(r)/ plakát
quite /kwaIt/ docela
real /ri:l/ skutečný, opravdový
road /r@Ud/ silnice
secret /"si:kr@t/ tajný; tajemství
shelf /Self/ police
sofa /"s@Uf@/ pohovka
sometimes /"sVmtaImz/ občas
spider /"spaId@(r)/ pavouk
stereo /"sterI@U/ stereo
student /"stju:dnt/ student/studentka
study /"stVdI/ studovat
swing /swIN/ houpat (se)
telephone /"telIf@Un/ telefonovat;

telefon 
terrible /"ter@bl/ hrozný
toilet /"tOIl@t/ záchod
tonight /t@"naIt/ dnes večer, dnes 

v noci
T-shirt /"ti:S3:t/ tričko
upstairs /Vp"ste@z/ v patře, nahoře 
usually /"ju:ZU@lI/ obvykle
wall /wO:l/ zeď
wardrobe /"wO:dr@Ub/ skříň na šaty
washbasin /"wQSbeIsn/ umyvadlo
washing machine /"wQSIN m@ Si:n/

pračka
What’s on? /wQts "Qn/ Co dávají?

Unit 2
a long way /@ lQN "weI/ dlouhá

cesta
anything /"enITIN/ něco, cokoli
apple juice /"&pl dZu:s/ jablečná

šťáva
at last /@t "lA:st/ konečně
bacon /"beIkn/ slanina
bananas /b@"nA:n@z/ banány
between /bI"twi:n/ mezi (dvěma)
body /"bQdI/ tělo
breakfast /"brekf@st/ snídaně
bring /brIN/ přinést
butter /"bVt@(r)/ máslo
Can I have ...? /k@n aI h&v/ Můžu

dostat...?
canteen /k&n"ti:n/ (školní) jídelna
cereal /"sI@rI@l/ cereální; obilnina
cheese /tSi:z/ sýr
chef /Sef/ šéfkuchař
chicken /"tSIkIn/ kuře
cola /"k@Ul@/ kola

cornflakes /"kO:nfleIks/ kukuřičné
lupínky

cottage cheese /kQtIdZ "tSi:z/
tvaroh

cup /kVp/ šálek
curry /"kVrI/ kari
customer /"kVst@m@(r)/

zákazník/zákaznice
delicious /dI"lIS@s/ vynikající, chutný
diet /"daI@t/ držet dietu; dieta, strava
different /"dIfr@nt/ rozdílný, odlišný
dinner /"dIn@(r)/ hlavní jídlo dne 
doctor /"dQkt@(r)/ lékař/lékařka
double-decker /dVbl "dek@(r)/

patrový (např. autobus)
email /"i:meIl/ odeslat email; email
famous /"feIm@s/ slavný
fish /fIS/ ryba, ryby
fruit /fru:t/ ovoce
gram /gr&m/ gram
green salad /gri:n "s&l@d/

zeleninový salát
greens /gri:nz/ zelenina (listová)
ham /h&m/ šunka
head teacher /hed "ti:tS@(r)/

ředitel/ředitelka školy
healthy /"helTI/ zdravý
home delivery service /h@Um

dI"lIv@rIs3:vIs/ donášková služba 
hot chocolate /hQt "tSQkl@t/ horká

čokoláda
How many ...? /haU "menI/ Kolik…? 

(s počitatelnými pods.jm.)
How much ...? /haU "mVtS/ Kolik…? 

(s nepočitatelnými pods.jm.)
hungry /"hVNgrI/ hladový
jam /dZ&m/ džem
jockey /"dZQki/ žokej 
ketchup /"ketSVp/ kečup
litre /"li:t@(r)/ litr
lunch /lVNtS/ oběd
Marathon runner /"m&r@T@n rVn@/

maratonský běžec 
menu /"menju:/ jídelní lístek
middle /"mIdl/ prostřední, střední
milk /mIlk/ mléko; mléčný
naughty /"nO:tI/ zlobivý, nezbedný,

neposlušný
not bad /nQt "b&d/ ne špatný
oranges /"QrIndZIz/ pomeranče
order (n) /"O:d@(r)/ objednávka
packed lunch /p&kt "lVntS/ obědový

balíček
pass /pA:s/ podat (něco)
phone /f@Un/ telefonovat; telefon 
piece /pi:s/ kus
pleased /pli:zd/ potěšený,

spokojený 
popular /"pQpjUl@(r)/ populární,

oblíbený
potatoes /p@"teIt@Uz/ brambory
prepare /prI"pe@(r)/ připravit
put /pUt/ položit, dát něco někam
restaurant /"restrQnt/ restaurace
roll /r@Ul/ rohlík
sandwich /"s&nwItS/ sendvič
sausage /"sQsIdZ/ párek, klobáska
simple /"sImpl/ jednoduchý
snack bar /"sn&k bA:(r)/ bufet
spaghetti /sp@"getI/ špagety
start /stA:t/ začít; start
tasty /"teIstI/ chutný
tea /ti:/ čaj, odpolední svačina
the manager /D@ "m&nIdZ@(r)/

ředitel/ředitelka, vedoucí,
manažer/manažerka

There isn’t any left. /De@(r) Iznt enI
"left/ Už nic nezbylo.

thirsty /"T3:stI/ žíznivý
tired /"taI@d/ unavený
toast /t@Ust/ toust

tomatoe /t@"mA:t@U/ rajče 
tuna /"tju:n@/ tuňák
unhealthy /Vn"helTI/ nezdravý 
vegetables /"vedZt@blz/ zelenina
waiter /"weIt@(r)/ číšník
waitress /"weItr@s/ číšnice, servírka
want /wQnt/ chtít
wrestler /"resl@/ zápasník
yoghurt /"jQg@t/ jogurt

Unit 3 
all over (the world) /O:l "@Uv@(r)/ po

celém (světě)
always /"O:lweIz/ vždy
band /b&nd/ (hudební) skupina
birthday /"b3:TdeI/ narozeniny 
cartoons /kA:"tu:nz/ kreslené seriály
chat on line /tS&t Qn "laIn/

chatovat, povídat si po internetu
check /tSek/ kontrolovat
collect /k@"lekt/ sbírat
collection /k@"lekSn/ sbírka
computer programmer /k@m

pju:t@(r) "pr@Ugr&m@(r)/
programátor/programátorka

cushion /"kUSn/ polštář
dark /dA:k/ tmavý
design /dI"zaIn/ navrhovat; návrh
Do you often ...? /d@ ju: "Qfn/

(Děláš) často …?
do homework /du: "h@Umw3:k/

dělat domácí úkoly
draw /drO:/ kreslit
drawing /"drO:IN/ výkres
drums /drVmz/ bubny
editor /"edIt@(r)/ editor/editorka,

vydavatel/vydavatelka,
redaktor/redaktorka

enough /I"nVf/ dost
everybody /"evrIbQdI/ každý
except /Ik"sept/ kromě
fossil /"fQsl/ zkamenělý;

zkamenělina, fosílie 
frog /frQg/ žába
guitar /gI"tA:(r)/ kytara
hang around /h&N @"raUnd/

nečinně čekat, potloukat se
hang on /"h&N Qn/ počkat, vydržet
hobby /"hQbI/ koníček, záliba
I don’t mind ...ing /aId@Unt maInd

"...IN/ Nevadí mi…
I like ...ing /aIlaIk "...IN/ Rád … 
I love ...ing /aIlVv "...IN/ Miluji …
including /In"klu:dIN/ včetně
indoors /In"dO:z/ uvnitř, pod

střechou
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý 
karate /k@"rA:tI/ karate
keep in touch /ki:p In "tVtS/ zůstat

ve styku
keyboard /"ki:bO:d/ klávesnice
late /leIt/ pozdě; pozdní
modern dance /mQdn "dA:ns/

moderní tanec
moon /mu:n/ měsíc (na obloze)
mouse /maUs/ myš
movie /"mu:vi/ film
never /"nev@(r)/ nikdy 
next door /neks "dO:(r)/

v sousedství, vedle
often /"Qfn/ často
on my own /Qn maI "@Un/ sám
on line (adj) /"QnlaIn/ připojený na

internet 
play chess /pleI "tSes/ hrát šachy
play the piano /pleI D@ pI"&n@U/

hrát na klavír
present /"preznt/ dárek
prize /praIz/ cena, odměna
problem /"prQbl@m/ problém
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read comics /ri:d "kQmIks/ číst
komiksy

rock /rQk/ skála
scary /"ske@rI/ děsivý, strašidelný
shape /SeIp/ tvar
skiing /"ski:IN/ lyžování
surf the net /s3:f D@ "net/ brouzdat

na internetu
surfing /"s3:fIN/ surfování
touch /tVtS/ dotknout se; dotek 
twice a week /twaIs @ "wi:k/ dvakrát

týdně
use /ju:z/ používat
web site /"web saIt/ webová stránka

Unit 4
alone /@"l@Un/ sám
angry /"&NgrI/ rozzlobený
Art /A:t/ výtvarná výchova
badminton /"b&dmInt@n/ badminton
blind /blaInd/ slepý
Braille /breIl/ slepecké písmo
brilliant /"brIlj@nt/ skvělý, vynikající
call /kO:l/ volat
chew /tSu:/ žvýkat
Christmas /"krIsm@s/ Vánoce
class /klA:s/ třída (skupina lidí);

vyučovací hodina
clean /kli:n/ čistit; čistý
close (v) /kl@Uz/ zavřít
cry /kraI/ plakat
cut /kVt/ řezat, krájet, stříhat
do exercises /du: "eks@saIzIz/ cvičit
dream of /"dri:m @v/ snít o
DVD player /di: vi: "di: pleI@(r)/

DVD přehrávač
Easter /"i:st@(r)/ Velikonoce
English /"INglIS/ angličtina; anglický
finish /"fInIS/ dokončit
Geography /"dZQgr@fI/ zeměpis
give out /gIv "AUt/ rozdat
guide dog /"gaId dQg/ slepecký pes
gum /gVm/ žvýkačka
gym /dZIm/ tělocvična
gymnastics /dZIm"n&stIks/

gymnastika
half-term /hA:f "t3:m/ krátké

prázdniny uprostřed každého ze tří
období, na které je školní rok ve
Velké Británii rozdělen

History /"hIst@rI/ dějepis
homework /"h@Umw3:k/ domácí

úkol
I don’t believe it! /aId@Unt bI"li:v It/

Nevěřím tomu!
I don’t know. /aI d@Unt "n@U/

Nevím.
I.T. /aI "ti:/ informační technologie
keep fit /ki:p "fIt/ udržovat se ve

formě
know /n@U/ znát, vědět
label /"leIbl/ nálepka
leave school /li:v "sku:l/ opustit

školu
library /"laIbr@rI/ knihovna
mark (v) /mA:k/ známkovat, označit
Maths /m&Ts/ matematika
Music /"mju:zIk/ hudební výchova
nice /naIs/ hezký, pěkný
notice (n) /"n@UtIs/ oznámení
P.E. /pi: "i:/ tělesná výchova
page /peIdZ/ strana
perhaps /p@"h&ps/ snad
put away /pUt @"weI/ odložit
R.E. /A:(r) "i:/ náboženská výchova
register /"redZIst@(r)/ zapsat do

seznamu, registrovat se
Science /"saI@ns/ přírodní vědy
secondary school /"sek@ndrI sku:l/

střední škola

stick /stIk/ ukazovátko
subject /"sVbdZIkt/ předmět
Technology /tek"nQl@dZI/

technologie
term /t3:m/ část školního roku (např.

pololetí, trimestr)
textbook /"tekstbUk/ učebnice
the bell /D@ "bel/ zvonek
uniform /"ju:nIfO:m/ uniforma
unusual /Vn"ju:Zu@l/ neobvyklý
wait for /"weIt f@(r)/ čekat na

Unit 5
a long time ago /@lQN taIm @"g@U/

před dlouhou dobou
a run /@ "rVn/ běh; kolo (zápasu,

hry)
after /"A:ft@(r)/ po
Australia /Qs"treIlI@/ Austrálie
be good at /bi: "gUd @t/ být dobrý v
beautiful /"bju:tIfl/ krásný
beginning /bI"gInIN/ začátek
belt /belt/ opasek, pás
bored /bO:d/ znuděný
bow (v) /baU/ uklonit se, klanět se
bridge /brIdZ/ most
bungee jumping /"bVndZI dZVmpIN/

bungee jumping
canoe /k@"nu:/ kánoe
champion /"tS&mpI@n/ vítěz/vítězka,

mistr/mistryně
climb /klaIm/ šplhat
climbing /"klaImIN/ šplhání
dangerous /"deIndZ@r@s/

nebezpečný
dive /daIv/ potápět se
do karate /du: k@"rA:tI/ dělat karate
easy /"i:zI/ snadný
empty /"emtI/ prázdný, vyprázdnit
Europe /"jU@r@p/ Evropa
fast /fA:st/ rychlý; rychle
feet /fi:t/ nohy, stopy
foot /fUt/ noha
goal /g@Ul/ gól, branka
hand /h&nd/ ruka
hard (difficult) /hA:d/ obtížný, těžký
How about ...? /"haU @ baUt/ Což

takhle ...?
I’d rather ... /aId "rA:D@(r)/ raději

bych …
imagine /I"m&dZIn/ představit si
kick /kIk/ kopnout, kopat
kid /kId/ dítě
last /lA:st/ poslední
Let’s go ... /lets "g@U/ Pojďme ...
local /"l@Ukl/ místní
maybe /"meIbI/ možná
national team /n&Snl "ti:m/ národní

tým
nervous /"n3:v@s/ nervózní
New Zealand /nju: "zi:l@nd/ Nový

Zéland 
noisy /"nOIzI/ hlučný
Olympic games /@ lImpIk "geImz/

Olympijské hry
oval /"@Uvl/ oválný
pick up /pIk "Vp/ vyzvednout
play basketball /pleI "bA:skItbO:l/

hrát košíkovou
play volleyball /pleI "vQlIbO:l/ hrát

volejbal
put on /pUt "Qn/ obléknout si
quiet /"kwaI@t/ tichý 
ride a horse /raId @ "hO:s/ jezdit na

koni
river /"rIv@(r)/ řeka
rollerblade /"r@Ul@bl@Id/ jezdit na

kolečkových bruslích (jednořadých)
rollerskate /"r@Ul@skeIt/ jezdit na

kolečkových bruslích

row (v) /r@U/ veslovat
rugby /"rVgbI/ ragby
safe /seIf/ bezpečný
scene /si:n/ scéna, scenérie
sea /si:/ moře
ship /SIp/ loď
skate /skeIt/ bruslit
ski /ski:/ lyžovat; lyže
Slow down! /sl@U "daUn/

Zpomal/Zpomalte!
snow /sn@U/ sníh
South Africa /saUT "&frIk@/ Jižní

Afrika
sport /spO:t/ sportovat; sport
sports centre /"spO:ts sent@(r)/

sportovní centrum
still (adv) /stIl/ ještě, klidně
strange /streIndZ/ podivný
take off (clothes) /teIk "Qf/

svléknout (šaty)

Unit 6
age /eIdZ/ věk
arm /A:m/ paže
artist /"A:tIst/ umělec/umělkyně
baby /"beIbI/ miminko
bald /bQld/ holohlavý
bank /b&Nk/ banka
blond /blQnd/ blonďatý
box /"bQks/ krabice
build /bIld/ postavit
clever /"klev@(r)/ chytrý
correspondent /kQrIs"pQnd@nt/

dopisovatel/dopisovatelka
creation /krI"eISn/ vytvoření
crime /kraIm/ zločin
curly /"k3:lI/ kudrnatý
cute /kju:t/ pěkný, roztomilý,

rozkošný
ears /"I@z/ uši
eyes /aIz/ oči
face /feIs/ obličej
fair /fe@(r)/ světlý
figure /"fIg@(r)/ postava
film star /"fIlm stA:(r)/ filmová

hvězda
hand /h&nd/ ruka
head /hed/ hlava
height /haIt/ výška
Hey! /heI/ Hej!
It takes ... /It teIks/ Trvá to …
leather /"leD@(r)/ kůže
leg /leg/ noha
long /lQN/ dlouhý
look like /"lUk laIk/ vypadat jako
lovely /"lVvlI/ roztomilý
made of /"meId @v/ vyrobený z
Me too! /mi: "tu:/ Já také!
measurement /"meZ@m@nt/ rozměr,

míra, velikost
medium height / střední výšky
meet /mi:t/ setkat se, seznámit se
missing /"mIsIN/ chybějící
model /"mQdl/ model/modelka
mouth /maUT/ ústa
museum /mju:"zI@m/ muzeum
near /"nI@(r)/ blízký; blízko
neck /nek/ krk
No problem. /"n@UprQbl@m/ Žádný

problém.
nose /n@Uz/ nos
open /"@Upn/ otevřený
party /"pA:tI/ večírek, párty
photograph /"f@Ut@grA:f/ fotografie
plastic bag /pl&stIk "b&g/ igelitový

sáček
playground /"pleIgraUnd/ dětské

hřiště
quite /kwaIt/ docela, celkem
rather /"rA:D@(r)/ spíš, raději
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robber /"rQb@(r)/ lupič/lupička
robbery /"rQb@rI/ loupež
sensation /sen"seISn/ pocit,

smyslové vnímání
short /SO:t/ malý, krátký
Shut up! /SVt "Vp/ Zmlkni/Zmlkněte!
straight (hair) /streIt/ rovný (rovné

vlasy)
straight away /streIt 2@"weI/ ihned,

okamžitě
studio /"stju:dI@U/ studio
success /s@k"ses/ úspěch
sweet (cute) /swi:t/ roztomilý
tattoo /t&"tu:/ tetovat; tetování
test /test/ testovat; test, zkouška
thick (hair) /TIk/ hustý (husté vlasy)
thief /Ti:f/ zloděj/zlodějka
too (also) /tu:/ také
top ten /tQp ten/ deset nejlepších
tourist attraction /"tU@rIst @ tr&kSn/

turistická atrakce
very /"verI/ velmi
virtual /"v3:tSU@l/ virtuální
visitor /"vIzIt@(r)/

návštěvník/návštěvnice
wax /w&ks/ voskovat; vosk

Unit 7
arrive /@"raIv/ přijet
at the side of /@t D@ "saId @v/ na

straně
beach /bi:tS/ pláž
boat /b@Ut/ loď
boyfriend /"bOIfrend/ přítel, milenec
campsite /"k&mpsaIt/ kemp
caravan /"k&r@v&n/ obytný přívěs
cloudy /"klaUdI/ zatažený, oblačný
coach /k@UtS/ dálkový autobus
cold /k@Uld/ studený, chladný
decide /dI"saId/ rozhodnout se
delicious /dI"lIS@s/ vynikající,

výborný
east /i:st/ východ
end (v) /end/ končit
extremely /Ik"stri:mlI/ mimořádně
fantastic /f&n"t&stIk/ fantastický
flat /fl&t/ byt
foggy /"fQgI/ mlhavý
holiday apartment /"hQlIdeI

"@pA:tm@nt/ prázdninový byt
hotel /h@U"tel/ hotel
lake /leIk/ jezero
midnight /"mIdnaIt/ půlnoc
miss /mIs/ postrádat, zmeškat
nature reserve /"neItS@(r) rI z3:v/

přírodní rezervace
need /ni:d/ potřebovat
nightmare /"naItme@(r)/ noční můra
rain /reIn/ pršet; déšť
region /"ri:dZn/ region, oblast
rollerblades /"r@Ul@bleIdz/

kolečkové brusle (jednořadé)
shower /"SaU@(r)/ sprcha, přeháňka
souvenir /su:v@"nI@(r)/ suvenýr
start (n) /stA:t/ začátek, start
steer /"stI@(r)/ kormidlovat; kormidlo
sunny /"sVnI/ slunný, slunečný
tent /tent/ stan
travel /"tr&vl/ cestovat
until /@n"tIl/ dokud, až do
village /"vIlIdZ/ vesnice
warm /wO:m/ teplý
wet /wet/ mokrý
What was ... like? / wQt w@z ..."laIk/

Jaký byl …?
wheels /wi:lz/ kola
wild /waIld/ divoký
windmill /"wIndmIl/ větrný mlýn
windy /"wIndI/ větrný

Unit 8
a cold /@ "k@Uld/ nachlazení
a cough /@ "kQf/ kašel
a headache /@ "hedeIk/ bolení hlavy
a little while /@ "lItl waIl/ chvilka
a sore throat /@ sO: "Tr@Ut/ bolení 

v krku
a stomach-ache /@ "stVm@keIk/

bolest žaludku, bolení břicha 
alien /"eIlI@n/ cizí člověk; vetřelec
allergy /"&l@dZI/ alergie
ambulance /"&mbj@l@ns/ sanitka,

ambulance
beach ball /"bi:tS bO:l/ plážový míč
beach volleyball /"bi:tSvQlIbO:l/

plážový volejbal
beat /bi:t/ bít, tlouct
become /bI"kVm/ stát se
bran flakes /"br&n fleIks/ druh

cereálií
break /breIk, br@Uk/ rozbít, zlomit
building /"bIldIN/ budova
burn /b3:n, b3:nt/ pálit
competition /kQmp@"tISn/ soutěž
Congratulations! /k@ngr&tSU"leISnz/

Gratuluji!
cut (v) /kVt/ řezat, krájet, stříhat
diagnosis /daI@g"n@UsIs/ diagnóza
diet /"daI@t/ držet dietu; dieta, strava
diver /"daIv@(r)/ potápěč/potápěčka,

skokan/skokanka do vody
feel better /fi:l "bet@(r)/ cítit se lépe
gold; silver medal /g@Uld, sIlv@

"medl/ zlatá; stříbrná medaile
grow /gr@U/ růst, pěstovat
hospital /"hQspItl/ nemocnice
How was ...? /"haU w@z/ Jaký byl

…?
hurt /h3:t/ zranit
I feel ... /aI fi:l/ cítím se …
ill /Il/ nemocný

It looks like ... /It "lUks laIk/
Vypadá to jako …

liar /"laI@(r)/ lhář/lhářka
look after /lUk "A:ft@(r)/ starat se o
Lucky you! / lVkI "ju:/ Šťastlivče!
match /m&tS/ spojit, přiřadit; zápas
motto /"mQt@U/ motto, heslo
mushrooms /"mVSrUmz/ houby
mussel /"mVsl/ slávka, škeble
Never mind! /"nev@ maInd/ Nevadí!
noise /nOIz/ hluk
ordinary /"O:dIn@rI/ obyčejný
patient /"peISnt/ trpělivý
poison (v) /"pOIzn/ otrávit
postcard /"p@UskA:d/ pohlednice
prize /praIz/ cena (odměna)
race /reIs/ závod
rash /r&S/ vyrážka
rest /rest/ odpočívat; odpočinek,

zbytek
routine /ru:"ti:n/ rutina
save lives /seIv "laIvz/ zachraňovat

životy
seafood /"si:fu:d/ plody moře
short sighted /SO:t "saItId/

krátkozraký
sick /sIk/ nemocný
simple /"sImpl/ jednoduchý
street /stri:t/ ulice
tablet /"t&bl@t/ pilulka
throw /Tr@U/ házet 
train (v) /treIn/ trénovat
trampolining /"tr&mp@li:nIN/

skákání na trampolíně
war /wO:(r)/ válka
waste my time /weIst maI "taIm/

marnit čas
What’s the matter? / wQts D@

"m&t@(r)/ Co se děje?
What’s up? /wQts "Vp/ Co se děje?
Yeah! /ye@/ Jo!
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Slovnícekv

Irregular verb list

Seznam nepravidelných sloves

Base form Past simple of the verb infinitiv – česky
infinitiv minulý čas
be was/were být
break broke rozbít, zlomit
burn burnt spálit
buy bought koupit, kupovat
come came přijít
cut cut řezat, krájet, stříhat
do did dělat
eat ate jíst
have had mít
hurt hurt zranit
make made dělat, vyrábět
meet met setkat se, potkat, seznámit se
get got dostat
get up got up vstávat
go went jít
pay paid platit
read read číst
ride rode jezdit na
say said říci
see saw vidět
sit sat sedět
sleep slept spát
speak spoke mluvit
spend spent strávit
swim swam plavat
take took vzít, brát
wear wore nosit (mít na sobě)
write wrote psát
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