
2

English
Plus
Wordlist  Starter



© Oxford University Press  English Plus Starter     2

Wordlist

Starter unit

alien (n)  /ˈeɪliən/  mimozemšťan, 
vetřelec

Argentina (n)  /ˌɑːdʒənˈtiːnə/  
Argentina

bag (n)  /bæɡ/  taška, kabela
bicycle (n)  /ˈbaɪsɪkl/  kolo
book (n)  /bʊk/  kniha
boy (n)  /bɔɪ/  chlapec
Brazil (n)  /brəˈzɪl/  Brazílie
capital (n)  /ˈkæpɪtl/  hlavní město
car (n)  /kɑː(r)/  auto
computer (n)  /kəmˈpjuːtə(r)/  

počítač
countries (n)  /ˈkʌntriz/  země
the Czech Republic (n)  /ðə tʃek 

rɪˈpʌblɪk/  Česká republika
Germany (n)  /ˈdʒɜːməni/  Německo
girl (n)  /ɡɜːl/  dívka
Great Britain (n)  /ˌɡreɪt ˈbrɪtn/  

Velká Británie
Hungary (n)  /ˈhʌŋɡəri/  Maďarsko
invention (n)  /ɪnˈvenʃn/  vynález
Italy (n)  /ˈɪtəli/  Itálie
Japan (n)  /dʒəˈpæn/  Japonsko
note (n)  /nəʊt/  poznámka, vzkaz, 

nota
number (n)  /ˈnʌmbə(r)/  číslo
pen (n)  /pen/  pero
phone (n)  /fəʊn/  telefon
poster (n)  /ˈpəʊstə(r)/  plakát
Russia (n)  /ˈrʌʃə/  Rusko
some (det)  /sʌm/  nějaký
student (n)  /ˈstjuːdnt/  student
table (n)  /ˈteɪbl/  stůl
teacher (n)  /ˈtiːtʃə(r)/  učitel
Turkey (n)  /ˈtɜːki/  Turecko

Familiar words
bag   taška 
bicycle   kolo
book   kniha
boy   chlapec

car   auto
computer   počítač
girl   dívka
pen   pero
phone   telefon
poster   plakát
student   student
table   stůl
a teacher   učitel

Unit 1

actor (n)  /ˈæktə(r)/  herec
animal (n)  /ˈænɪml/  zvíře
bad (adj)  /bæd/   zlý, špatný
basketball (n)  /ˈbɑːskɪtbɔːl/  

basketbal
blue (adj)  /bluː/  modrý
boring (adj)  /ˈbɔːrɪŋ/  nudný
cheap (adj)  /tʃiːp/  levný
chess (n)  /tʃes/  šachy
climbing (n)  /ˈklaɪmɪŋ/  lezení, 

horolezectví
club (n)  /klʌb/  klub, kroužek
colour (n)  /ˈkʌlə(r)/  barva
curry (n)  /ˈkʌri/  kari
difficult (adj)  /ˈdɪfɪkəlt/  těžký, 

obtížný
dog (n)  /dɒɡ/  pes
easy (adj)  /ˈiːzi/  lehký, snadný
expensive (adj)  /ɪkˈspensɪv/  drahý 

(o ceně)
fan (n)  /fæn/  fanoušek
fantastic (adj)  /fænˈtæstɪk/  

fantastický
favourite (adj)  /ˈfeɪvərɪt/  oblíbený
film (n)  /fɪlm/  film
film star (n)  /ˈfɪlm stɑː(r)/  filmová 

hvězda
food (n)  /fuːd/  jídlo, strava
Friday (n)  /ˈfraɪdeɪ/  pátek
game (n)  /ɡeɪm/  hra
good (adj)  /ɡʊd/  dobrý

great (adj)  /ɡreɪt/  skvělý
happy (adj)  /ˈhæpi/  šťastný
hip hop (n)  /ˈhɪp hɒp/  hip hop
interesting (adj)  /ˈɪntrəstɪŋ/  

zajímavý
Monday (n)  /ˈmʌndeɪ/  pondělí 
neat (adj)  /niːt/  pořádný, šikovný
new (adj)  /njuː/  nový
noisy (adj)  /ˈnɔɪzi/  hlučný
popular (adj)  /ˈpɒpjələ(r)/  

populární, oblíbený
quiet (adj)  /ˈkwaɪət/  tichý
radio (n)  /ˈreɪdiəʊ/  rádio, rozhlas
rice (n)  /raɪs/  rýže
sad (adj)  /sæd/  smutný
salsa (n)  /ˈsælsə/  salsa
Saturday (n)  /ˈsætədeɪ/  sobota
singer (n)  /ˈsɪŋə(r)/  zpěvák
sloppy (adj)  /ˈslɒpi/  nepořádný, 

lajdácký
sorry (adj)  /ˈsɒri/  (být) líto, Sorry? 

– Prosím? 
sport (n)  /spɔːt/  sport
stripes (n)  /straɪps/  pruhy
Sunday (n)  /ˈsʌndeɪ/  neděle
team (n)  /tiːm/  tým, družstvo
terrible (adj)  /ˈterəbl/  hrozný, 

strašný
Thursday (n)  /ˈθɜːzdeɪ/  čtvrtek
Tuesday (n)  /ˈtjuːzdeɪ/  úterý
TV programme (n)  /ˌtiː ˈviː 

ˈprəʊgræm/  televizní program
unpopular (adj)  /ʌnˈpɒpjələ(r)/  

neoblíbený
Wednesday (n)  /ˈwenzdeɪ/  středa
zebra (n)  /ˈzebrə/  zebra

Favourite things
animal   zvíře
colour   barva
film   film
film star   filmová hvězda
food   strava, jídlo, potrava
game   hra

English Plus  Starter



3     English Plus Starter  © Oxford University Press

Wordlist

singer   zpěvák
sport   sport
sport   sport
tv programme   televizní program

Unit 2

airport (n)  /ˈeəpɔːt/  letiště
baby (n)  /ˈbeɪbi/  (malé) dítě, 

nemluvně
billion (n)  /ˈbɪljən/  miliarda
bookshop (n)  /ˈbʊkʃɒp/  

knihkupectví
bus station (n)  /bʌs ˈsteɪʃn/  

autobusové nádraží
cafe (n)  /ˈkæfeɪ/  kavárna
centre (n)  /ˈsentə(r)/  centrum, 

středisko
chemist’s (n)  /ˈkemɪsts/  drogérie, 

lékárna
child (n)  /tʃaɪld/  dítě
cinema (n)  /ˈsɪnəmə/  kino
city (n)  /ˈsɪti/  (velko)město
clothes shop (n)  /kləʊdz ʃɒp/  

obchod s oděvy
computer shop (n)  /kəmˈpjuːtə(r) 

ʃɒp/  obchod s počítači
country (n)  /ˈkʌntri/  země
disco (n)  /ˈdɪskəʊ/  diskotéka
east (n)  /iːst/  východ
family (n)  /ˈfæməli/  rodina
famous (adj)  /ˈfeɪməs/  slavný
games shop (n)  /ɡeɪmz ʃɒp/  

obchod s počítačovými hrami
hotel (n)  /həʊˈtel/  hotel
house (n)  /haʊs/  dům
hundred (n)  /ˈhʌndrəd/  sto
ice hockey (n)  /ˈaɪs hɒki/  lední 

hokej
ice-skating (n)  /ˈaɪs skeɪtɪŋ/  

bruslení
incredible (adj)  /ɪnˈkredəbl/  

neuvěřitelný
machine (n)  /məˈʃiːn/  stroj
mall (n)  /mɔːl/  nákupní centrum
man (n)  /mæn/  muž
map (n)  /mæp/  mapa

million (n)  /ˈmɪljən/  milión
museum (n)  /mjuˈziːəm/  muzeum
newsagent’s (n)  /ˈnjuːzeɪdʒənts/  

trafika
north (n)  /nɔːθ/  sever
opposite (prep)  /ˈɒpəsɪt/  naproti
park (n)  /pɑːk/  park
person (n)  /ˈpɜːsn/  osoba
pet shop (n)  /pet ʃɒp/  obchod 

s potřebami pro domácí mazlíčky
population (n)  /ˌpɒpjuˈleɪʃn/  počet 

obyvatel, obyvatelstvo
restaurant (n)  /ˈrestrɒnt/  

restaurace
shoe shop (n)  /ʃuː ʃɒp/  obchod 

s obuví
shop (n)  /ʃɒp/  obchod
small (adj)  /smɔːl/  malý
south (n)  /saʊθ/  jih
sports shop (n)  /spɔːts ʃɒp/  

obchod se sportovními 
potřebami

studio (n)  /ˈstjuːdiəʊ/  studio
supermarket (n)  /ˈsuːpəmɑːkɪt/  

supermarket
thousand (n)  /ˈθaʊznd/  tisíc
tourist office (n)  /ˈtʊərɪst ˌɒfɪs/  

informační centrum pro turisty
town (n)  /taʊn/  město
village (n)  /ˈvɪlɪdʒ/  vesnice
west (n)  /west/  západ

People and places
baby   (malé) dítě, nemluvně
child   dítě
city   (velko)město 
country   země
family   rodina
house   dům
man   muž
town   město
village   vesnice

Shops
bookshop   knihkupectví 
chemist   drogérie
clothes shop   obchod s oděvy
computer shop   obchod s počítači

games shop   obchod 
s počítačovými hrami

newsagent’s   trafika
pet shop   obchod s potřebami 

pro domácí mazlíčky
shoe shop   obchod s obuví
sports shop   obchod se 

sportovními potřebami
supermarket   supermarket

Unit 3

at the back (prep)  /æt ðə bæk/  
vzadu

at the front (prep)  /æt ðə frʌnt/  
vpředu

aunt (n)  /ɑːnt/  teta
bedroom (n)  /ˈbedrʊm/  ložnice
blog (n)  /blɒɡ/  blog
brother (n)  /ˈbrʌðə/  bratr
cousin (n)  /ˈkʌzn/  bratranec, 

sestřenice
dark (adj)  /dɑːk/  tmavý, temný
daughter (n)  /ˈdɔːtə(r)/  dcera
every (det)  /ˈevri/  každý
eyes (n)  /aɪz/  oči
fair (adj)  /feə(r)/  světlý, plavý
father (n)  /ˈfɑːðə/  otec
festival (n)  /ˈfestɪvl/  festival, 

svátek
film star (n)  /ˈfɪlm stɑː(r)/  filmová 

hvězda
friend (n)  /frend/  přítel
friendly (adj)  /ˈfrendli/  přátelský
golf (n)  /ɡɒlf/  golf
good-looking (adj)  /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/  

hezký, pohledný
granddaughter (n)  /ˈgrændɔːtə(r)/  

vnučka
grandfather (n)  /ˈgrænfɑːðə/  

dědeček
grandmother (n)  /ˈgrænmʌðə/  

babička
grandson (n)  /ˈgrænsʌn/  vnuk
hair (n)  /heə(r)/  vlasy
horrible (adj)  /ˈhɒrəbl/  strašný, 

hrozný
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husband (n)  /ˈhʌzbənd/  manžel
identical (adj)  /aɪˈdentɪkl/  

identický
in the middle (prep)  /ɪn ðə ˈmɪdl/  

uprostřed
mother (n)  /ˈmʌðə/  matka
nephew (n)  /ˈnefjuː/  synovec
nice (adj)  /naɪs/  milý, pěkný
niece (n)  /niːs/  neteř
old (adj)  /əʊld/  starý
on the left (prep)  /ɒn ðə left/  

vlevo
on the right (prep)  /ɒn ðə raɪt/  

vpravo
room (n)  /rʊm/  pokoj, místnost
short (adj)  /ʃɔːt/  malý (výškou), 

krátký
singer (n)  /ˈsɪŋə(r)/  zpěvák
sister (n)  /ˈsɪstə(r)/  sestra
son (n)  /sʌn/  syn
song (n)  /sɒŋ/  píseň
street (n)  /striːt/  ulice
tall (adj)  /tɔːl/  vysoký
this evening (adv)  /ðɪs ˈiːvnɪŋ/  

dnes večer
this year (adv)  /ðɪs jɜː(r)/  letos
today (adv)  /təˈdeɪ/  dnes
tree (n)  /triː/  strom
tweet (v)  /twiːt/  tweetovat
twins (n)  /twɪnz/  dvojčata
uncle (n)  /ˈʌŋkl/  strýc
unfriendly (adj)  /ʌnˈfrendli/  

nepřátelský
wife (n)  /waɪf/  manželka
young (adj)  /jʌŋ/  mladý

Describing photos
on the left   vlevo
at the back   vzadu
in the middle   uprostřed
on the right   vpravo
at the front   vpředu

Describing people
short   malý (výškou)
tall   vysoký
fair   blond, plavý, světlý
old   starý

friendly   přátelský
unfriendly   nepřátelský
noisy   hlučný
quiet   tichý
dark   tmavý
young   mladý

Unit 4

April (n)  /ˈeɪprəl/  duben
August (n)  /ɔːˈɡʌst/  srpen
autumn (n)  /ˈɔːtəm/  podzim
ball (n)  /bɔːl/  míč
band practice (n)  /bænd ˈpræktɪs/  

zkouška kapely, nácvik kapely 
birthday (n)  /ˈbɜːθdeɪ/  narozeniny
boat (n)  /bəʊt/  člun, loď(ka)
carnival (n)  /ˈkɑːnɪvl/  karneval
carol (n)  /ˈkærəl/  koleda
celebrate (v)  /ˈselɪbreɪt/  slavit, 

oslavovat
celebration (n)  /ˌselɪˈbreɪʃn/  

oslava, slavnost
Christmas (n)  /ˈkrɪsməs/  Vánoce
close (v)  /kləʊz/  zavřít
competition (n)  /ˌkɒmpəˈtɪʃn/  

soutěž
cook (n)  /kʊk/  kuchař
costume (n)  /ˈkɒstjuːm/  kostým, 

kroj
dance (v)  /dɑːns/  tančit, tancovat
December (n)  /dɪˈsembə(r)/  

prosinec
decorate (v)  /ˈdekəreɪt/  zdobit
Easter (n)  /ˈiːstə(r)/  Velikonoce
February (n)  /ˈfebruəri/  únor
fish (n)  /fɪʃ/  ryba
frisbee (n)  /ˈfrɪzbi/  létající talíř 

na házení
get (presents) (v)  /ɡet/  dostávat 

(dárky)
grape (n)  /ɡreɪp/  víno, hrozny
have (a party) (v)  /hæv/  mít 

(večírek)
instrument (n)  /ˈɪnstrəmənt/  

(hudební) nástroj
January (n)  /ˈdʒænjuəri/  leden

July (n)  /dʒuˈlaɪ/  červenec
jump (v)  /dʒʌmp/  skákat
June (n)  /dʒuːn/  červen
March (n)  /mɑːtʃ/  březen
May (n)  /meɪ/  květen
money (n)  /ˈmʌni/  peníze
November (n)  /nəʊˈvembə(r)/  

listopad
October (n)  /ɒkˈtəʊbə(r)/  říjen
open (v)  /ˈəʊpən/  otevřít
potato (n)  /pəˈteɪtəʊ/  brambora
seagull (n)  /ˈsiːɡʌl/  racek
September (n)  /sepˈtembə(r)/  září
ski (v)  /skiː/  lyžovat
spring (n)  /sprɪŋ/  jaro
starfish (n)  /ˈstɑːfɪʃ/  hvězdice
summer (n)  /ˈsʌmə(r)/  léto
sweets (n)  /swiːts/  sladkosti
turkey (n)  /ˈtɜːki/  krocan
wear (v)  /ˈweə(r)/  nosit, mít 

na sobě (o oblečení)
windsurfer (n)  /ˈwɪndsɜːfə(r)/  

surfař
winter (n)  /ˈwɪntə(r)/  zima

The seasons
autumn   podzim
spring   jaro
summer   léto
winter   zima

Celebrations
celebrate   slavit, oslavovat
cook   vařit
dance   tančit
decorate   zdobit
make   dělat, vyrobit, tvořit
play   hrát
sing   zpívat

Unit 5

alphabet (n)  /ˈælfəbet/  abeceda
ask (questions) (v)  /ɑːsk/  ptát se, 

klást (otázky)
attitude (n)  /ˈætɪtjuːd/  postoj
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calculator (n)  /ˈkælkjuleɪtə(r)/  
kalkulačka

chimpanzee (n)  /ˌtʃɪmpænˈziː/  
šimpanz

copy (v)  /ˈkɒpi/  opisovat
communicate (v)  /kəˈmjuːnɪkeɪt/  

komunikovat
do (your homework) (v)  /də/   dělat 

(úkoly)
food technology (n)  /fuːd 

tekˈnɒlədʒi/  příprava pokrmů
French (n)  /frentʃ/  francouzština
go (to classes) (v)  /ɡəʊ/  chodit, jít 

(na hodiny, do školy)
information and communication 

technology (ICT) (n)  /ˌɪnfəˈmeɪʃn 
ænd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn tekˈnɒlədʒi/  
informační a výpočetní technika 
(IVT)

language (n)  /ˈlænɡwɪdʒ/  jazyk
letters (n)  /ˈletəz/  písmena
listen (to music) (v)  /ˈlɪsn/  

poslouchat (hudbu)
lists (n)  /lɪsts/  seznamy 
maths (n)  /mæθs/  matematika
names (n)  /neɪmz/  jména
never (adv)  /ˈnevə(r)/  nikdy
often (adv)  /ˈɒfn/  často
pauses (n)  /pɔːzɪz/  přestávky
penguin (n)  /ˈpeŋɡwɪn/  tučňák
physical education (PE) (n)  /ˈfɪzɪkl 

ˌedʒuˈkeɪʃn/  tělesná výchova 
(TV)

police officer (n)  /pəˈliːs ɒfɪsə(r)/  
policista

practise (v)  /ˈpræktɪs/  procvičovat, 
cvičit

school subjects (n)  /skuːl 
səbˈdʒekts/  školní předměty

sentence (n)  /ˈsentəns/  věta
sometimes (adv)  /ˈsʌmtaɪmz/  

někdy
strict (adj)  /strɪkt/  přísný
study (v)  /ˈstʌdi/  studovat
symbol (n)  /ˈsɪmbl/  symbol
use (a dictionary) (v)  /juːs/  

používat (slovník)
usually (adv)  /ˈjuʒəli/  obvykle

watch (tv) (v)  /wɒtʃ ˌtiː ˈviː/  
dívat se (na televizi)

word (n)  /wɜːd/  slovo

Learning
ask questions   klást otázky
copy work   opsat práci
do homework   dělat si domácí 

úkoly 
listen to music   poslouchat hudbu
practise English   procvičovat 

angličtinu
study   studovat, učit se
use a dictionary   používat slovník
watch TV   dívat se na televizi

School subjects
Art   výtvarná výchova
English   angličtina
food technology   příprava pokrmů
French   francouzština
geography   zeměpis
history   dějepis
ICT   IVT
maths   matematika
music   hudební výchova
P.E.   TV
science   věda

Unit 6

apartment (n)  /əˈpɑːtmənt/  byt, 
apartmá

barbecue (n)  /ˈbɑːbɪkjuː/  grilování
beach (n)  /biːtʃ/  pláž
boat (n)  /bəʊt/  člun, loď(ka)
camp (n)  /kæmp/  kemp, tábor
car (n)  /kɑː(r)/  auto
congratulations (n)  

/kənˌgrætʃuˈleɪʃnz/  blahopřání, 
Congratulations! – Blahopřeji!

cycle (v)  /ˈsaɪkl/  jet na kole
dangerous (adj)  /ˈdeɪndʒərəs/  

nebezpečný
death (n)  /deθ/  smrt
eat (v)  /iːt/  jíst
exciting (adj)  /ɪkˈsaɪtɪŋ/  vzrušující

fly (v)  /flaɪ/  letět
fun (n)  /fʌn/  zábava, legrace
holiday (n)  /ˈhɒlədeɪ/  dovolená
lucky (adj)  /ˈlʌki/  šťastný
mountain (n)  /ˈmaʊntən/  hora
narrow (adj)  /ˈnærəʊ/  úzký
plane (n)  /pleɪn/  letadlo
pool (n)  /puːl/  bazén
river (n)  /ˈrɪvə(r)/  řeka
road (n)  /rəʊd/  cesta
sea (n)  /siː/  moře
shop (n)  /ʃɒp/  obchod
stay (v)  /steɪ/  bydlet (v hotelu)
sunbathe (v)  /ˈsʌnbeɪð/  opalovat se
swim (v)  /swɪm/  plavat
talent contest (n)  /ˈtælənt ˈkɒntest/  

talentová soutěž
text (v)  /tekst/  poslat textovou 

zprávu (SMS)
train (n)  /treɪn/  vlak
travel (v)  /ˈtrævl/  cestovat
walk (v)  /wɔːk/  jít (pěšky)
winner (n)  /ˈwɪnə(r)/  vítěz

Holiday activities
camp   kempovat, tábořit; kemp, 

tábor
cycle   jet na kole
fly   letět
shop   nakupovat
sunbathe   opalovat se
swim   plavat
travel (by train)  cestovat (vlakem)
walk   jít (pěšky)

Travel
beach   pláž
boat   člun, loď(ka)
bus   autobus
car   auto
mountain   hora
plane   letadlo
river   řeka
road   cesta
sea   moře
train   vlak



© Oxford University Press  English Plus Starter     6

Wordlist

Unit 1
baseball club (n)  /ˈbeɪsbɔːl klʌb/  

baseballový klub
basketball club (n)  /ˈbɑːskɪtbɔːl 

klʌb/  basketbalový klub
film club (n)  /fɪlm klʌb/  filmový 

klub, kroužek
music club (n)  /ˈmjuːzɪk klʌb/   

hudební klub, kroužek
photo club (n)  /ˈfəʊtəʊ klʌb/  

fotografický klub, kroužek

Unit 2
clothes shop (n)  /kləʊðz ʃɒp/  

obchod s oděvy
How much? (det)  /haʊ mʌtʃ/  

Kolik?
pence (n)  /pens/  pence
pound (n)  /paʊnd/  libra
shop assistant (n)  /ˈʃɒp əˌsɪstənt/  

prodavač
souvenir shop (n)  /ˌsuːvəˈnɪə(r) 

ʃɒp/  obchod se suvenýry
sports shop (n)  /spɔːts ʃɒp/  

obchod se sportovními 
potřebami

supermarket (n)  /ˈsuːpəmɑːkɪt/  
supermarket

Unit 3
borrow (v)  /ˈbɒrəʊ/  půjčit si (co)
calendar (n)  /ˈkælɪndə(r)/  kalendář
desk (n)  /desk/  lavice
dictionary (n)  /ˈdɪkʃənri/  slovník
drawer (n)  /ˈdrɔːə(r)/  zásuvka, 

šuplík
glue stick (n)  /ɡluː stɪk/  lepidlo 

(tuhé lepidlo v tyčince)
ruler (n)  /ˈruːlə(r)/  pravítko
scissors (n)  /ˈsɪzəz/  nůžky
Sellotape (n)  /ˈseləteɪp/  izolepa

Unit 4
eighth (det)  /eɪtθ/  osmý
exam (n)  /ɪɡˈzæm/  zkouška
fifth (det)  /fɪfθ/  pátý
final (adj)  /ˈfaɪnl/  závěrečný
first (det)  /fɜːst/  první
fourth (det)  /fɔːθ/  čtvrtý
match (n)  /mætʃ/  zápas
ninth (det)  /naɪnθ/  devátý
second (det)  /ˈsekənd/  druhý
seventh (det)  /ˈsevnθ/  sedmý
sixth (det)  /sɪksθ/  šestý
tenth (det)  /tenθ/  desátý
third (det)  /θɜːd/  třetí

Unit 5
afternoon (n)  /ˌɑːftəˈnuːn/  

odpoledne
board (n)  /bɔːd/  tabule
message (n)  /ˈmesɪdʒ/  zpráva, 

vzkaz
morning (n)  /ˈmɔːnɪŋ/  ráno
school hall (n)  /skuːl hɔːl/  školní 

sál, posluchárna
timetable (n)  /ˈtaɪmteɪbl/  rozvrh

Unit 6
platform (n)  /ˈplætfɔːm/  nástupiště
return (n)  /rɪˈtɜːn/  zpáteční 

jízdenka
single (n)  /ˈsɪŋɡl/  jednosměrná 

jízdenka
ticket (n)  /ˈtɪkɪt/  lístek, jízdenka

Projects

Unit 1
camera (n)  /ˈkæmərə/  fotoaparát
cost (n)  /kɒst/  cena
instructor (n)  /ɪnˈstrʌktə(r)/  

instruktor
member (n)  /ˈmembə(r)/  člen

youth centre (n)  /juːθ ˈsentə(r)/  
středisko mládeže

Unit 2
beautiful (adj)  /ˈbjuːtɪfl/  krásný
cricket (n)  /ˈkrɪkɪt/  kriket
film director (n)  /fɪlm dəˈrektə(r)/  

filmový režisér
hometown (n)  /ˈhəʊmtaʊn/  rodné 

město
inhabitant (n)  /ɪnˈhæbɪtənt/  

obyvatel
island (n)  /ˈaɪlənd/  ostrov
rugby (n)  /ˈrʌɡbi/  ragby
sailing (n)  /ˈseɪlɪŋ/  plachtění
traditional (adj)  /trəˈdɪʃənl/  

tradiční

Unit 3
family tree (n)  /ˌfæməli ˈtriː/  

rodokmen
guitar (n)  /ɡɪˈtɑː(r)/  kytara
married (adj)  /ˈmærid/  ženatý, 

vdaná
pop star (n)  /pɒp stɑː(r)/  popová 

hvězda
tail (n)  /teɪl/  ocas

Unit 4
bonfire (n)  /ˈbɒnfaɪə(r)/  oheň
fair (adj)  /feə(r)/  férový
fair (n)  /feə(r)/  jarmark, pouť 
fireworks (n)  /ˈfaɪəwɜːks/  

ohňostroj
hold hands (v)  /həʊld hændz/  

držet se za ruce
pancake (n)  /ˈpænkeɪk/  palačinka
school holidays (n)  /skuːl 

ˈhɒlədeɪz/  školní prázdniny
school year (n)  /skuːl jɜː(r)/  školní 

rok
special (adj)  /ˈspeʃl/  zvláštní, 

speciální

English Plus Options

Extra listening and speaking
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Unit 5
canoeing (n)  /kəˈnuːɪŋ/  kanoistika, 

jízda na kánoi
history (n)  /ˈhɪstri/  minulost, 

historie
location (n)  /ləʊˈkeɪʃn/  poloha, 

místo
modern (adj)  /ˈmɒdn/  moderní
optional (adj)  /ˈɒpʃənl/  nepovinný, 

dobrovolný
similarity (n)  /ˌsɪməˈlærəti/  

podobnost
sports facilities (n)  /spɔːts 

fəˈsɪlətiz/  sportovní zařízení
sports field (n)  /spɔːts fiːld/  

sportovní hřiště
vote (n)  /vəʊt/  hlasování, volební 

hlas
web page (n)  /web peɪdʒ/  webová 

stránka

Unit 6
ancient (adj)  /ˈeɪnʃənt/  starověký
circle (n)  /ˈsɜːkl/  kruh
outdoor (adj)  /ˈaʊtdɔː(r)/  

venkovní, konaný venku
paragliding (n)  /ˈpærəɡlaɪdɪŋ/  

paragliding, padákové létání
pie (n)  /paɪ/  koláč, závin
region (n)  /ˈriːdʒən/  region, oblast
resort (n)  /rɪˈzɔːt/  (turistické) 

středisko, letovisko
stadium (n)  /ˈsteɪdiəm/  stadión
view (n)  /vjuː/  výhled, pohled
white-water rafting (n)  /waɪt 

ˈwɔːtə(r) ˈrɑːftɪŋ/  rafting na 
divoké vodě

Curriculum extra

Unit 2
desert (n)  /ˈdezət/  poušť
forest (n)  /ˈfɒrɪst/  les
lake (n)  /leɪk/  jezero
mountain (n)  /ˈmaʊntən/  hora
north-east (n)  /ˌnɔːθ ˈiːst/  

severovýchod

north-west (n)  /ˌnɔːθ ˈwest/  
severozápad

plain (n)  /pleɪn/  planina
river (n)  /ˈrɪvə(r)/  řeka
south-east (n)  /ˌsaʊθ ˈiːst/  

jihovýchod
south-west (n)  /ˌsaʊθ ˈwest/  

jihozápad

Unit 4
classical (adj)  /ˈklæsɪkl/  klasický
drums (n)  /drʌmz/  bubny
electric guitar (n)  /ɪˈlektrɪk 

ɡɪˈtɑː(r)/  elektrická kytara
flute (n)  /fluːt/  flétna
heavy (adj)  /ˈhevi/  těžký (váhou)
jazz (n)  /dʒæz/  džez
keyboard (n)  /ˈkiːbɔːd/  klávesy
musician (n)  /mjuˈzɪʃn/  hudebník
piano (n)  /piˈænəʊ/  klavír
pop (n)  /pɒp/  pop
relaxing (adj)  /rɪˈlæksɪŋ/  

odpočinkový, relaxační
saxophone (n)  /ˈsæxəfəʊn/  

saxofon
violin (n)  /ˌvaɪəˈlɪn/  housle
vocals (n)  /ˈvəʊklz/  vokály

Unit 6
bar chart (n)  /ˈbɑː tʃɑːt/  sloupcový 

diagram, graf
frequency table (n)  /ˈfriːkwənsi 

ˈteɪbl/  tabulka četnosti (výskytu)
hiking (n)  /ˈhaɪkɪŋ/  turistika
sightseeing (n)  /ˈsaɪtsiːɪŋ/  

prohlížení památek
survey (n)  /ˈsɜːveɪ/  průzkum, 

anketa
tally marks (n)  /ˈtæli mɑːks/  

(záznamové) značky
tally table (n)  /ˈtæli ˈteɪbl/  tabulka 

se záznamem

Culture

Unit 1
judo (n)  /ˈdʒuːdəʊ/  džudo
meeting (n)  /ˈmiːtɪŋ/  setkání
movement (n)  /ˈmuːvmənt/  hnutí
scout (n)  /skaʊt/  skaut
summer camp (n)  /ˈsʌmə kæmp/  

letní tábor
youth group (n)  /juːθ ɡruːp/  

mládežnická skupina

Unit 3
clan (n)  /klæn/  klan
design (n)  /dɪˈzaɪn/  vzor, design
tartan (n)  /ˈtɑːtn/  tartan (skotská 

kostkovaná látka i vzor)
typical (adj)  /ˈtɪpɪkl/  typický

Unit 5 
canteen (n)  /kænˈtiːn/  jídelna
class tutor (n)  /klɑːs ˈtjuːtə(r)/  

třídní učitel
drama (n)  /ˈdrɑːmə/  drama, 

dramatická výchova
graphic design (n)  /ˈgræfɪk dɪˈzaɪn/  

grafický design
media studies (n)  /ˈmiːdiə ˈstʌdiz/  

mediální studia
normally (adv)  /ˈnɔːməli/  

normálně, obvykle
personal, health and social 

education (n)  /ˈpɜːsənl helθ ænd 
ˈsəʊʃl edʒuˈkeɪʃn/  osobnostní, 
zdravotní a sociální výchova

sandwich (n)  /ˈsænwɪdʒ/  sendvič
uniform (n)  /ˈjuːnɪfɔːm/  uniforma
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Starter unit

Greeting people
How are you?   Jak se máš?
Fine, thanks.   Dobře, díky.
This is my friend …   To je můj přítel …
See you later.   Uvidíme se později.
Bye!   Nashle!

Asking questions about people
What’s your name?   Jak se jmenuješ?
Where are you from?   Odkud jsi?
How old are you?   Kolik je ti let?

Unit 1

Asking for information
Sorry?   Prosím?
Can you repeat that, please?   Můžeš to, prosím, 

zopakovat?
Great, thanks.   Skvěle/Skvělé, díky.
What’s your phone number?   Jaké máš telefonní číslo?
Welcome to the club!   Vítej v klubu!

Giving and asking for information
I like music.   Mám rád hudbu.
I also like (films and football).   Mám také rád (filmy 

a fotbal).
I’m a (Newcastle United) fan.   Jsem fanoušek 

(Newcastlu United).
Are you interested in (music)?   Zajímáš se o (hudbu)?
Please write soon.   Prosím, brzy napiš.

Unit 2

Large numbers
one hundred and ninety-six   196
two hundred and sixty-seven   237
a thousand   1000
a million   milión

Asking for information about places in a town
Excuse me.   Promiňte.
Is there a (bank) near here?   Je tady poblíž (banka)?
Thanks very much.   Díky moc.
You’re welcome.   Prosím.

Writing about a town 
(Quebec) is 275 km from (Montreal).   (Quebec) je 

275 km od (Montrealu).
(Montreal) is in the east of (Canada).   (Montreal) je 

na východě (Kanady).
There are some nice buildings.   Jsou tam pěkné 

budovy. 
We like (Bonsecours Market).   Líbí se nám 

(Bonsecours Market).

Unit 3

Describing people
That’s a nice photo.   To je pěkná fotka.
Which one is (Vicky)?   Která je (Vicky)?
She’s the girl with (fair) hair.   Je to ta dívka s (blond) 

vlasy.
She looks nice.   Vypadá pěkně.

Describing position
at the back   vzadu
at the front   vpředu
on the left   vlevo
on the right   vpravo
in the middle   uprostřed

Unit 4

Celebrations
on my birthday   na mé narozeniny
on New Year’s Eve   na Silvestra
at Christmas   o Vánocích
at Carnival time   v době karnevalu
at Easter   o Velikonocích

Suggestions
OK. Why not!   OK. Proč ne!
But I don’t (play an instrument). Ale já ne(hraji 

na hudební nástroj).
Why don’t you come along?   Proč nejdeš s námi?
That doesn’t matter.   To nevadí.
Why not come and (dance)?   Proč nejít 

a (nezatančit si)?
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Unit 5

Classroom language
Can you speak (German)?   Umíš mluvit (německy)?
How do you say ‘read’ in (German)?   Jak se (německy) 

řekne ‚číst‘?
Sorry, can you say that again?   Promiň, můžeš to říci 

znovu?
How do you pronounce it?   Jak to vyslovíš?
Can you spell that for me, please? Můžeš mi to, 

prosím, hláskovat?

Writing a language report
His/Her native language is (Turkish).   Jeho/její rodný 

jazyk je (turečtina).
He/She does two hours of homework. Dělá domácí 

úkoly dvě hodiny.
He/She thinks that his/her English is OK.   Myslí si, 

že jeho/její angličtina je OK.
He/She wants to improve his/her (listening).   Chce si 

zlepšit (poslech).

Unit 6

Travelling
I am travelling by bus.   Jedu autobusem.
He’s travelling on foot.   Jde pěšky. 
We’re going by train.   Jedeme vlakem. 

Exchanging news
It’s (Sally) here.   Tady je (Sally).
Are you having a good time in (Portugal)?   Líbí se ti 

v (Portugalsku)?
What are you doing?   Co teď děláš?
That sounds fun.   Zdá se to být zábavné. To by mohla 

být zábava.
Text me later.   Napiš mi SMS později. 

Talking about a holiday place
How are things?   Jak se vede?
We’re in a place called (Rimini).   Jsme na místě, které 

se jmenuje (Rimini).
It’s very hot here.   Je tu velmi horko. 
I prefer to go there (in the evening).   Dávám přednost 

jít tam (večer). Raději tam chodím (večer).


