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Welcome to Happy Street / Vítejte v Happy Street
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Polly /ˈpɒli/ Polly

Jack /dʒæk/ Jack

Greg /greg/ Greg

Hello! /həˈləʊ/ Ahoj!

I’m … /aɪm .../ Já jsem …

What’s your name? /wɒts jɔ: neɪm/ Jaké je tvé jméno? Jak se jmenuješ?

Let’s all go to Happy Street .  Pojďme všichni do Happy Street .

Where are we today?  Kdepak jsme dnes?

In the garden .  V zahradě .

Come and play .  Pojď a hraj si . / Pojďte a hrajte si .

My name’s …  Mé jméno je … Jmenuji se …

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Who’s this? /huːz ðɪs/ Kdo je to?

It’s … /ɪts .../ To je …

Daisy /deɪzi/  Daisy

Otto /ˈɒtəʊ/  Otto

Flossy /flɒsi/  Flossy

Goodbye! /ɡʊdˈbʌɪ/ Na shledanou!

Oh no!  Ale ne!
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

one /wʌn/ jedna

two /tuː/ dva

three /θriː/ tři

four /fɔː(r)/ čtyři

five /fʌɪv/ pět

six /sɪks/ šest

seven /ˈsɛvn/ sedm

eight /eɪt/ osm

nine /nʌɪn/ devět

ten /tɛn/ deset

game  hra

ball  míč

skittles  kuželky

knock over  srazit

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Hi! /hʌɪ/ Ahoj!

Bye! /bʌɪ/ Nashle!

How are you? /haʊ ə ˈju:/ Jak se máš / máte?

Fine, thanks. /faɪn θæŋks/ Dobře, děkuji. 

See you tomorrow! /si: jʊ təˈmɒrəʊ/ Na viděnou zítra!

Sophie   Sophie

George   George



 KOPÍROVATELNÉ  © Oxford University Press Happy Street 3. vydání 1 • Slovní zásoba dle jednotlivých hodin 5

At school / Ve škole
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a book /bʊk/ kniha

a pen /pɛn/ pero

a pencil /ˈpɛnsl/ tužka

a ruler /ˈruːlə(r)/ pravítko

a rubber /ˈrʌbə(r)/ guma

a pencil-case /ˈpɛnsl keɪs/ penál

What’s this? /wɒts ðɪs/ Co je toto?

It’s a … /ɪtsə .../ To je …

Look!  Podívej se! / Podívejte se!

Here we are .  A jsme tady . 

Good morning .  Dobré ráno . 

At school .  Ve škole . 

Pick it up now!  Hned to zvedni / zvedněte! 

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Can I borrow your …, please? /kæn aɪ ˈbɒrəʊ jɔ: …, pli:z/ Mohu si vypůjčit tvůj / váš …, prosím?

Yes. Here you are! /jes/ /hɪə jə ɑː/ Ano. Zde to je. / Tady máš. 

Thank you! /ˈθæŋk juː/ Děkuji ti / vám!

OK .  OK (vše v pořádku) .
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

red /rɛd/ červený

yellow /ˈjɛləʊ/ žlutý

green /ɡriːn/ zelený

blue /bluː/ modrý

black /blæk/ černý

brown /braʊn/ hnědý

orange /ˈɒrɪndʒ/ oranžový

pink /pɪŋk/ růžový

white /waɪt/ bílý

purple /ˈpɜːpl/ fialový

Show me something (red) .  Ukaž / Ukažte mi něco (červeného) . 

Here is something (red) .  Tady je něco (červeného) . 

What colour is …?  Jakou barvu má …?

Number (one) is (red) .  Číslo (jedna) je (červené) . 

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

What colour is …? /wɒt ˈkʌlə(r) ɪz …/ Jakou barvu má …?

I know!  Já vím!

Yes!  Ano!

Your turn now .  Teď jsi / jste na řadě . 
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Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Australia /ɒˈstreɪlɪə/ Austrálie

Canada /ˈkænədə/ Kanada

India /ˈɪndɪə/ Indie

South Africa /saʊθ ˈæfrɪkə/ Jihoafrická republika

The UK (the United Kingdom) /ðə ˌjuːˈkeɪ/ UK (Spojené království)

The USA /ðə ˌjuːesˈeɪ/ Spojené státy americké

Where’s … from? /weə(r)z … frɒm/ Odkud je …?

I’m from … /aɪm frəm/ Jsem z …

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’m from England. /aɪm frəm ˈɪŋɡlənd/ Jsem z Anglie.

My school is (Happy Street) School. /maɪ skuːl ɪz (ˈhæpi striːt) 
skuːl/

Moje škola je (Happy Street). 

My teacher is (Miss Davis). /maɪ ˈtiːtʃə(r) ɪz 
(mɪs deɪvis)/

Moje učitelka je (slečna Davis). 

Send me an email soon! /send mi ən ˈiːmeɪl suːn/ Pošli mi brzy e-mail!

email  e-mail

From  od

To  komu

Subject  předmět

I’m (nine) .  Je mi (devět) .

What’s your name?  Jak se jmenuješ / jmenujete?

How old are you?  Kolik je ti / vám let? 
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Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

ice monster  ledová příšera

computer game  počítačová hra

magnifying glass  lupa

Great!  Skvělé!

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a guitar /ɡɪˈtɑː(r)/ kytara

a tambourine /ˌtæmbəˈriːn/ tamburína

cymbals /ˈsɪmblz/ činely

maracas /məˈrækəz/ rumba koule

a drum /drʌm/ buben

a piano /piˈænəʊ/ klavír, piano

a violin /ˌvaɪəˈlɪn/ housle

Can you play the (piano)? /kæn ju pleɪ ðə piˈænəʊ/ Umíš hrát na (piano)?

Yes, I can. /jes aɪ kæn/ Ano, umím. 

No, I can’t. /nəʊ aɪ kɑːnt/ Ne, neumím. 

(musical) instruments  (hudební) nástroje

music lesson  hodina hudební výchovy
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At Happy House / V Happy House
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a car /kɑː(r)/ auto

a doll /dɒl/ panenka

a robot /ˈrəʊbɒt/ robot

a train /treɪn/ vláček

a dinosaur /ˈdaɪnəsɔː(r)/ dinosaurus

a lorry /ˈlɒri/ nákladní auto

At Happy House .  V Happy House . 

playing with a (car)  hraní s (autíčkem)

playroom  herna

Can you hear a dinosaur roar?  Slyšíš / Slyšíte dinosauří řev?

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Is it a (car)? /ɪzɪtə (kɑː(r))/ Je to (auto)?

Yes, it is. /jes ɪt ɪz/ Ano, je.

No, it isn’t. /nəʊ ɪtɪznt/ Ne, není.

It’s a (rocket). /ɪtsə ˈrɒkɪt/ To je (raketa).

It isn’t a (robot). /ɪtɪznt ə ˈrəʊbɒt/ To není (robot).

I know! /aɪ nəʊ/ Já vím!

I don’t know. /aɪ dəʊnt nəʊ/ Nevím.

Wait and see!  Počkej a uvidíš / Počkejte a uvidíte!

Blast off!  Start!



 KOPÍROVATELNÉ  © Oxford University Press Happy Street 3. vydání 1 • Slovní zásoba dle jednotlivých hodin 10

Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Stand up! /stændʌp/ Postav / Postavte se!

Hands up! /hændzʌp/ Ruce nahoru!

Hands down! /hændz daʊn/ Ruce dolů!

Turn around! /tɜːnəˈraʊnd/ Otoč / Otočte se!

Touch your head! /tʌtʃ jɔː hed/ Dotkni / Dotkněte se hlavy!

Sit down! /sɪt daʊn/ Sedni / Sedněte si!

a (red) (lorry) /ə (red) (ˈlɒri)/ (červené) (nákladní auto)

Tell me what to do .  Řekni / Řekněte mi, co mám dělat .

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a (yellow) (train) /ə (ˈjeləʊ) (treɪn)/ (žlutý) (vlak)

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

cardboard box /ˈkɑːdbɔːd bɒks/ kartonová krabice

plastic bottle /ˈplæstɪk ˈbɒtl/ plastová láhev

cardboard tube /ˈkɑːdbɔːd tjuːb/ kartonová roura

buttons /ˈbʌtnz/ knoflíky

socks /sɒks/ ponožky

Is it made from (plastic)? /ɪzɪt meɪd frəm (ˈplæstɪk)/ Je to vyrobeno z (umělé hmoty)?

This is my (train). /ðɪsɪz maɪ (treɪn)/ Toto je můj (vláček).

It’s made from (cardboard). /ɪts meɪd frəm (ˈkɑːdbɔːd)/ Je to vyrobeno z (kartonu).
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Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

This is my favourite toy. /ðɪsɪz maɪ ˈfeɪvərɪt tɔɪ/ Toto je moje oblíbená hračka.

It’s (great)! /ɪts (ɡreɪt)/ To je (skvělé)!

It’s a (robot). /ɪts ə (ˈrəʊbɒt)/ Je to (robot).

It isn’t a (doll). /ɪtɪznt ə (dɒl)/ Není to (panenka).

It can (walk). /ɪt kən (wɔːk)/ Může (chodit).

From  od

To  komu

Subject  předmět

Thank you for your email .  Děkuji za Tvůj e-mail .

Send me an email soon!  Pošli mi brzy e-mail!

What’s your favourite toy?  Jaká je tvoje oblíbená hračka?

Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Are you OK?  Jsi / Jste v pořádku?

Yes, thanks .  Ano, děkuji .

I’m fine .  Je mi dobře .

What’s that?  Co je tohle?

Help!  Pomoc!

Can you ski?  Umíš / Umíte lyžovat?

Quick!  Rychle!

Come in here!  Pojď / Pojďte sem!

It’s (cold) .  Je (chladno) .

Put on this (coat) .  Obleč / Oblečte si tento (kabát) .

Let’s find the ice monster .  Pojďme najít ledovou příšeru .
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Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Let’s play … /lets pleɪ/ Pojďme si (za)hrát …

a board game /ˈbɔːd ɡeɪm/ stolní hra

a computer game /kəmˈpjuːtə ɡeɪm/ počítačová hra

snakes and ladders  britská dětská stolní hra

draughts  dáma (hra)

cards  karty

ludo  člověče, nezlob se

You go here .  Táhneš sem .

My turn .  Jsem na řadě .
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At the shop / V obchodě
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

an apple /ˈæpl/ jablko

an orange /ˈɒrɪndʒ/ pomeranč

a cake /keɪk/ dort

a pear /peə(r)/ hruška

a banana /bəˈnɑːnə/ banán

an ice cream /ˌaɪs ˈkriːm/ zmrzlina

please /pliːz/ prosím

At the shop .  V obchodě .

Do you want …?  Chceš / Chcete …?

an (apple) for your tea  (jablko) k tvojí svačině

Lesson 2/ Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Can I have (ten) (bananas), please? /kæn aɪ həv ten bəˈnɑːnəs 
pliːz/

Mohu dostat (deset) (banánů), 
prosím?

How many? /haʊ ˈmeni/ Kolik?

Sorry?  Promiňte?

Anything else?  Něco jiného?

Thank you .  Děkuji ti / vám . 
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I like … /aɪ laɪk .../ Mám rád/a …

I don’t like … /aɪ dəʊnt laɪk/ Nemám rád/a …

pizza(s) /ˈpiːtsə(s)/ pizza(y)

steak /steɪk/ stejk

pasta /ˈpæstə/ těstoviny

biscuits /ˈbɪskɪts/ sušenky

chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoláda

Yes, please. /jes pliːz/ Ano, prosím.

No, thank you. /nəʊ ˈθæŋk juː/ Ne, děkuji.

Cats / Dogs are great!  Kočky / Psi jsou prima!

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Do you like …? /dʊ jʊ laɪk …/ Máš rád/a …?

Yes. /jes/ Ano.

No. /nəʊ/ Ne.

mushrooms /ˈmʌʃrʊmz/ houby

peppers /ˈpepəz/ papriky

olives /ˈɒlɪvz/ olivy

You want …  Ty chceš / Vy chcete …

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

(one) pound(s) /wʌn paʊnd(s)/ (jedna) libra(y)

How much is it? /haʊ mʌtʃ ɪz ɪt/ Kolik to stojí?

Can (Polly) buy …?  Může si (Polly) koupit …

school bag  školní aktovka

football  fotbalový míč
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Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I like (pizzas). /aɪ laɪk ˈpiːtsəs/ Mám rád/a (pizzu).

I don’t like (olives). /aɪ dəʊnt laɪk ˈɒlɪvz/ Nemám rád/a (olivy).

Hello again!  Ahoj opět!

restaurant  restaurace

Look at my (pizza) .  Podívej / Podívejte se na moji (pizzu) . 

Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

It isn’t safe!  To není bezpečné .

Hold my hand!  Drž / Držte mě za ruku!

Look!  Podívej / Podívejte!

Push!  Zatlač / Zatlačte!

It’s locked!  Je to zamčené!

I wonder!  To bych chtěl/a vědět! 

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Can I have …? /kæn aɪ həv …/ Mohu dostat …?

Here you are. /hɪə jə ɑː/ Zde to máš / máte.

peaches /piːtʃɪz/ broskve

plums /plʌmz/ švestky

apricots /ˈeɪprɪkɒts/ meruňky

lemons /ˈlemənz/ citróny

a fruit stall  stánek s ovocem

market  trh

one pound  jedna libra
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At the park / V parku
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’ve got … /aɪv ɡɒt …/ Mám …

a ball /bɔːl/ míč

a kite /kaɪt/ papírový drak

a plane /pleɪn/ letadlo

a boat /bəʊt/ loďka

a bike /baɪk/ kolo

a skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ skateboard

At the park .  V parku . 

Let’s go to the (park)!  Pojďme do (parku)!

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Have you got a (ball)? /hæv jʊ ɡɒt ə bɔːl/ Máš / Máte (míč)?

Yes, I have. / No, I haven’t. /jes aɪ hæv/ / /nəʊ aɪ ˈhævnt/ Ano, mám. / Ne, nemám.

Let’s go! /lets ɡəʊ/ Pojďme!

Let’s play football! /lets pleɪ ˈfʊtbɔːl/ Zahrajme si fotbal!

Hey!  Hej!

Can I play?  Mohu hrát?

Fantastic!  Fantastické!

Goal!  Gól!

Look!  Dívej se / Dívejte se .
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

eleven /ɪˈlevn/ jedenáct

twelve /twelv/ dvanáct

thirteen /ˌθɜːˈtiːn/ třináct

fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ čtrnáct

fifteen /ˌfɪfˈtiːn/ patnáct

sixteen /ˌsɪksˈtiːn/ šestnáct

seventeen /ˌsevnˈtiːn/ sedmnáct

eighteen /ˌeɪˈtiːn/ osmnáct

nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/ devatenáct

twenty /ˈtwenti/ dvacet

Hide and seek  hra na schovávanou

Don’t peek!  Nedívej / Nedívejte se!

Close your eyes .  Zavři / Zavřete oči .

Open your eyes .  Otevři / Otevřete oči . 

Count …  Počítej / Počítejte … 

You can’t find me!  Mě nenajdeš / nenajdete!

Coming to find you!  Už vás jdu hledat! 

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Have you got a big / small (red) 
(kite)?

/hæv jʊ ɡɒt ə bɪɡ / smɔːl 
(red) (kaɪt)/

Máš / Máte velkého / malého 
(červeného) (draka)?

Yes, I have. / No, I haven’t. /jes aɪ hæv/ / /nəʊ aɪ ˈhævnt/ Ano, mám. / Ne, nemám.

Aha!  Aha!

You’re (Ben) .  Ty jsi (Ben) .

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Stop, look, and listen! /stɒp lʊk ənd ˈlɪsə n/ Zastav / Zastavte, 
rozhlédni / rozhlédněte se 
a poslouchej / poslouchejte!

Hold my hand! /həʊld maɪ hænd/ Drž / Držte se mě za ruku!

zebra crossing /ˌzebrə ˈkrɒsɪŋ/ značený přechod pro chodce

pedestrian crossing /pəˌdestriən ˈkrɒsɪŋ/ přechod pro chodce

footbridge /ˈfʊtbrɪdʒ/ lávka pro pěší

Is it safe to cross? /ɪzɪt seɪf tə krɒs/ Může se bezpečně přejít?

Walk, don’t run!  Jdi, neběhej! Jděte, neběhejte!



 KOPÍROVATELNÉ  © Oxford University Press Happy Street 3. vydání 1 • Slovní zásoba dle jednotlivých hodin 18

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’ve got a (skateboard). /aɪv ɡɒt ə (ˈskeɪtbɔːd)/ Mám (skateboard). 

I haven’t got a (bike). /aɪ ˈhævnt ɡɒt ə (baɪk)/ Nemám (kolo). 

I like (skateboards) .  Mám rád/a (skateboardy) . 

What about you?  A co ty? 

Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’ve got an idea!  Mám nápad!

It’s just water now!  Teď je to pouze voda!

I’m home again!  Jsem zase doma!

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Move your … like this. /muːv jə(r) … laɪk ðɪs/ Pohybuj / Pohybujte takto … 

head /hed/ hlava

body /ˈbɒdi/ tělo

arm /ɑːm/ paže

hand /hænd/ ruka

leg /leɡ/ noha

foot /fʊt/ chodidlo

skateboard  skateboard

ballet  balet
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Greg’s flat / Gregův byt
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a table /ˈteɪbl/ stůl

a chair /tʃeə(r)/ židle

a bookcase /ˈbʊkkeɪs/ knihovna

a cupboard /ˈkʌbəd/ skříňka

a bed /bed/ postel

a wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ skříň na šaty

feathers /ˈfeðəz/ peří, pírka

on the (table) /ɒn ðə (ˈteɪbl)/ na (stole)

At Greg’s flat .  V Gregově bytě . / U Grega .

everywhere  všude

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She / It’s … /hiː / ʃiː / ɪts …/ On / Ona / Ono je …

He / She / It isn’t … /hiː / ʃiː / ɪt ˈɪznt/ On / Ona / Ono není …

in /ɪn/ v

on /ɒn/ na

under /ˈʌndə(r)/ pod

hamster /ˈhæmstə(r)/ křeček

kitchen  kuchyně

cage  klec

washing machine  pračka

Listen!  Poslouchej / Poslouchejte!

Clever Flossy!  Chytrá Flossy!

Good dog!  Hodný pejsek!
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

kitchen /ˈkɪtʃɪn/ kuchyně

sitting room /ˈsɪtɪŋ ruːm/ obývací pokoj

bathroom /ˈbɑːθruːm/ koupelna

bedroom /ˈbedruːm/ ložnice

Flossy’s got … /flɒsiz ɡɒt/ Flossy má … 

Rolling, rolling, rolling …  Kutálení, kutálení, kutálení …

Stop!  Zastav / Zastavte!

Mmm .  Mmm . 

Nice smell!  Pěkná vůně! 

Yuck!  Fuj!

I’m wet .  Jsem mokrý!

Phew!  Uffff!

I’m tired!  Jsem unavený! 

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Where’s the (skateboard)? /weəz ðə (ˈskeɪtbɔːd)/ Kde je (skateboard)?

Is it (in) the (cupboard)? /ɪzɪt (ɪn)  ðə (ˈkʌbəd)/ Je (ve) (skříňce)?

No . Try again .  Ne . Zkus / Zkuste to znovu . 

Yes . That’s right .  Ano . To je dobře . 

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a fireplace /ˈfaɪəpleɪs/ krb

a painting /ˈpeɪntɪŋ/ obraz

a rug /rʌɡ/ kobereček

a sofa /ˈsəʊfə/ pohovka

a vase /vɑːz/ váza
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Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a bedroom /ˈbedruːm/ ložnice

a bunk bed /bʌŋk bed/ palanda, postele nad sebou

a globe /ɡləʊb/ glóbus

a radio /ˈreɪdiəʊ/ rádio

What’s in your bedroom?  Co je v tvém pokoji? 

Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

wicked  zlotřilý, škodolibý

scientist  vědec, badatel / vědecká pracovnice, 
badatelka

text message  SMS zpráva

glue  lepidlo

everybody  každý, všichni

Help!  Pomoc! 

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Have you got a …? /hæv jʊ ɡɒt ə …/ Máš …? 

Yes, I have. /jes aɪ hæv/ Ano, mám. 

No, I haven’t. /nəʊ aɪ ˈhævnt/ Ne, nemám. 

pony /ˈpəʊni/ poník

rabbit /ˈræbɪt/ králík

fish /fɪʃ/ ryba

hamster /ˈhæmstə(r)/ křeček

dog /dɒɡ/ pes

cat /kæt/ kočka

pet animal  domácí zvířecí mazlíček

He’s (three) .  Jsou mu (tři roky) . 

funny  legrační, zábavný

I love ponies .  Miluji poníky . 
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In the street / Na ulici
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

man /mæn/ muž

woman /ˈwʊmən/ žena

girl /ɡɜːl/ dívka

boy /bɔɪ/ chlapec

baby /ˈbeɪbi/ děťátko

dog /dɒɡ/ pes

In the street .  Na ulici . 

waiting at the bus stop  čekání na autobusové zastávce

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She’s got … /hiː / ʃiːz ɡɒt …/ On / Ona má … 

long /lɒŋ/ dlouhé

short /ʃɔːt/ krátké

brown /braʊn/ hnědé

black /blæk/ černé 

blond /blɒnd/ světlé, blonďaté 

hair /heə(r)/ vlasy

Is that (Pam)?  Je to (Pam)?

I like your hair!  Tvoje vlasy se mi líbí!

Sssh!  Pššt!
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She’s (tall). /hiː / ʃiːz tɔːl/ On / Ona je (vysoká). 

fat /fæt/ tlustý

thin /θɪn/ hubený

short /ʃɔːt/ krátký, malý

old /əʊld/ starý

young /jʌŋ/ mladý

Everybody’s out in the street .  Každý je venku na ulici . 

morning sun  ranní slunce

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She’s + adjective. /hiː / ʃiːz + On / Ona je + přídavné jméno. 

He’s / She’s got + adjective + hair. /hiː / ʃiːz ɡɒt +       + heə(r)/ On / Ona má + přídavné jméno + vlasy.

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

artist /ˈɑːtɪst/ umělec / umělkyně

picture  obrázek

monkey  opice

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Dan’s tall. /dænz tɔːl/ Dan je vysoký.

Archie’s short. /ɑːtʃiːz ʃɔːt/ Archie je malý.

He’s got glasses. /hiːz ɡɒt ɡlɑːsɪz/ On má brýle.

He’s funny! /hiːz ˈfʌni/ Je legrační!

What about your friends?  A co tvoji kamarádi?
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Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a table /ˈteɪbl/ stůl

a chair /tʃeə(r)/ židle

a bookcase /ˈbʊkkeɪs/ knihovna

a cupboard /ˈkʌbəd/ skříňka

a bed /bed/ postel

a wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ skříň na šaty

feathers /ˈfeðəz/ peří, pírka

on the (table) /ɒn ðə (ˈteɪbl)/ na (stole)

hide  schovat (se)

feet  chodidla

I can’t move  Nemohu se hýbat . 

secret  tajemství

make …  udělat … 

big / small  velký / malý 

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Let’s (have a day out)! /lets (həv ə ˌdeɪ ˈaʊt)/ Pojďme (na jednodenní výlet)!

We can go to (a castle) or (a theme 
park). 

/wiː kən ɡəʊ tə (ə ˈkɑːsl) 
ɔː (ə ˈθiːm pɑːk)/

Můžeme jít na (hrad) nebo 
do (tematického / zábavního parku). 

castle /ˈkɑːsl/ hrad

wildlife park /ˈwaɪldlaɪf pɑːk/ park s volně žijícími divokými zvířaty

theme park /ˈθiːm pɑːk/ tematický / zábavní park

beach /biːtʃ/ pláž

aquarium /əˈkweəriəm/ akvárium

museum /mjuˈziːəm/ muzeum 

a day out  jednodenní výlet

roof  střecha

food  jídlo
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In the playground / Na hřišti
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a jumper /ˈdʒʌmpə(r)/ svetřík

a T-shirt /ˈtiː ʃɜːt/ tričko

shoes /ʃuːz/ boty

socks /sɒks/ ponožky

trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty

a skirt /skɜːt/ sukně

In the playground .  Na hřišti . 

I’m muddy!  Jsem zablácený!

There’s mud on my (T-shirt) .  Na (tričku) mám bláto . 

I’ve got the muddy boy / girl blues!  Mám splín zabláceného kluka / holky! 

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Whose (hat) is this? /huːz (hæt)  ɪz ðɪs/ Čí je to (klobouk)?

This is (Polly’s) (jumper). /ðɪsɪz (ˈpɒliz) (ˈdʒʌmpə(r)) To je (Pollyin) (svetřík). 

It’s (Polly’s). /ɪts  (ˈpɒliz)/ To je (Pollyino). 

Oh good!  Hm, dobře!

There’s my (hat)!  Tady je můj (klobouk)!

Dear dear!  Páni, páni!
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

This (jumper) is too … /ðɪs (ˈdʒʌmpə(r)) ɪz tuː .../ Tento (svetřík) je příliš ...

big /bɪɡ/ velký

small /smɔːl/ malý

long /lɒŋ/ dlouhý

short /ʃɔːt/ krátký

Then put on another .  Tak si oblékni / oblékněte jiný . 

I love this jumper!  Ten svetřík se mi hodně líbí!

This jumper´s just right .  Ten svetřík má správnou velikost . 

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Whose (sock) is this? /huːz (sɒk)  ɪz ðɪs/ Čí je ta (ponožka)?

It’s (Jack)’s. /ɪts (dʒæk)s/ Je (Jackova). 

That’s right!  To je v pořádku! 

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

How long is the (slide)? /haʊ lɒŋ ɪz ðə slaɪd/ Jak dlouhá je (skluzavka)?

It’s (four metres) long. /ɪts (fɔː(r) ˈmiːtəz) lɒŋ/ Je (čtyři metry) dlouhá. 

Can you guess?  Umíš / umíte odhadovat? 

I think it’s (six centimetres) long .  Myslím, že je to (šest centimetrů) 
dlouhé . 

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’m wearing … /aɪm ˈweərɪŋ/ Mám na sobě … 

school uniform /skuːl ˈjuːnɪfɔːm/ školní uniforma 

fancy dress party /ˈfænsi dres ˈpɑːti/ maškarní párty

firefighter  hasič / hasička

jacket  bunda

boots  (vysoké) boty
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Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Don’t worry!  Nedělej / Nedělejte si starosti!

bottles  láhve

Wait a minute!  Minutku!

Well done!  Bravo!

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He’s Matt’s (grandpa). /hiːz mæts (ˈɡrænpɑː)/ On je Mattův (dědeček).

She’s Matt’s (sister). /ʃiːz mæts (ˈsɪstə(r))/ Ona je Mattova (sestra).

Who’s number (one)? /huːz ˈnʌmbə(r) (wʌn)/ Kdo je číslo (jedna)?

mum /mʌm/ maminka

dad /dæd/ tatínek

grandpa /ˈɡrænpɑː/ dědeček

grandma /ˈɡrænmɑː/ babička

uncle /ˈʌŋkl/ strýček

aunt /ɑːnt/ teta

sister /ˈsɪstə(r)/ sestra

brother /ˈbrʌðə(r)/ bratr

cousin /ˈkʌzn/ bratranec, sestřenice

boy /bɔɪ/ chlapec

baby /ˈbeɪbi/ děťátko

dog /dɒɡ/ pes

photo  fotografie

family  rodina
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Festivals / Svátky
Halloween / Halloween

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Halloween /ˌhæləʊˈiːn/ Halloween

trick or treat /trɪk ɔː(r) triːt/ (rošťárna nebo odměna) zvolání 
dětí, které chodí o svátku Halloween 
od domu k domu a koledují

I’m a (cat). /aɪm ə kæt/ Jsem (kočka).

I’m an (owl). /aɪm ən aʊl/ Jsem (sova).

cat /kæt/ kočka

owl /aʊl/ sova

witch /wɪtʃ/ čarodějnice

ghost /ɡəʊst/ duch

monster /ˈmɒnstə(r)/ příšerka

pumpkin /ˈpʌmpkɪn/ dýně

bobbing for apples  halloweenová hra, při které se děti 
snaží zuby vylovit jablka plovoucí 
na vodě

spider  pavouk

Christmas / Vánoce
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Christmas Day /ˈkrɪsməs deɪ/ Boží hod vánoční (25.12.)

Christmas lunch /ˈkrɪsməs lʌntʃ/ vánoční oběd

turkey /ˈtɜːki/ krůta, krocan

roast potatoes /rəʊst pəˈteɪtəʊz/ pečené brambory

carrots /ˈkærəts/ mrkve

gravy /ˈɡreɪvi/ šťáva z masa

Christmas pudding /ˌkrɪsməs ˈpʊdɪŋ/ vánoční pudding

Christmas cracker /ˌkrɪsməs ˈkrækə(r)/ papírová bouchací trubička 
s překvapením uvnitř

Turkey everyone?  Všichni krůtu / krocana?

I love turkey .  Miluji krocana . / Chutná mi krocan .
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Easter / Velikonoce
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Easter egg /ˈiːstər eɡ/ velikonoční vajíčko

chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoláda

lambs /læmz/ jehňátka

sheep /ʃiːp/ ovce

chicks /tʃɪks/ kuřátka (mláďata)

chickens /ˈtʃɪkɪnz/ kuřata (slepice) 

ducklings /ˈdʌklɪŋz/ kachňátka

ducks /dʌks/ kachny

calves /kɑːvz/ telátka

cows /kaʊz/ krávy

You can buy Easter eggs …  Velikonoční vajíčka můžeš koupit …

You can paint real eggs .  Můžeš malovat skutečná vejce .

spring time  jarní období
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