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Where’s Flossy? / Kde je Flossy?
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

What are these? /wɒt ə ðiːz/ Co to je? (otázka na mn. číslo)

They’re … /ðeə(r) …/ To jsou …

the alphabet /ðiː ˈælfəbet/ abeceda

flat /flæt/ byt

footprints /ˈfʊtprɪnts/ stopy (otisky nohou)

garage /ˈɡærɪdʒ/ garáž

puppies /ˈpʌpɪz/ štěnátka

What’s this?  Co je to?

It’s …  To je …

She’s / She isn’t in the …  Ona je / není v …

Is she in the …?  Je ona v …?

Flossy’s got …  Flossy má …

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

A, B, C, D …  písmena abecedy

Is it a …? /ɪzɪtə …/ Je to …?

I spy with my little eye something 
beginning with … 

 Moje očko tajně sleduje něco, 
co začíná na …
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

How do you spell …? /haʊ dʊ jʊ spel/ Jak se hláskuje …?

I know, it’s easy! /aɪ nəʊ ɪts ˈiːzi/ Já vím, to je snadné!

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

magazine /ˌmæɡəˈziːn/ časopis

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/ soutěž

cartoon /kɑːˈtuːn/ kreslený příběh

fact /fækt/ fakt, skutečnost

puzzle /ˈpʌzl/ hlavolam

story /ˈstɔːri/ příběh

letter /ˈletə(r)/ dopis

girl /ɡɜːl/ děvče

boy /bɔɪ/ chlapec
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The presents / Dárky
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

her /hɜː(r)/ její

his /hɪz/ jeho

Grandma /ˈɡrænmɑː/ babička

Grandpa /ˈɡrænpɑː/ dědeček

a necklace /ə ˈnekləs/ náhrdelník

a tie /ə taɪ/ kravata

a present /əˈpreznt/ dárek

We’ve got … /wiːv ɡɒt …/ My máme …

Have you got …? /hæv jʊ ɡɒt …/ Máš / Máte …?

Happy Anniversary!  Šťastné výročí!

And don’t forget …  A nezapomeň / nezapomeňte …!

How lovely!  Jak pěkné!

You silly boy!  Hloupý kluku!

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He’s Polly’s brother. /hiːz ˈpɒlis ˈbrʌðə(r)/ On je bratr Polly. 

This is my / his / her … /ðɪsɪz maɪ / hɪz / hə(r) .../ To je můj / jeho / její …

sister /ˈsɪstə(r)/ sestra

auntie /ˈɑːnti/ tetička

uncle /ˈʌŋkl/ strýček

cousin /ˈkʌzn/ bratranec, sestřenice

His / Her name’s …  /hɪz / hə(r) neɪmz .../ Jmenuje se … 
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

twenty /ˈtwenti/ dvacet

thirty /ˈθɜːti/ třicet

forty /ˈfɔːti/ čtyřicet

fifty /ˈfɪfti/ padesát

sixty /ˈsɪksti/ šedesát

seventy /ˈsevnti/ sedmdesát

eighty /ˈeɪti/ osmdesát

ninety /ˈnaɪnti/ devadesát

a hundred /ə ˈhʌndrəd/ sto

He / She lives at number … /hiː / ʃiː lɪvz ət ˈnʌmbə(r) .../ On / Ona bydlí v čísle … 

His / Her house has got … /hɪz / hə(r) haʊs hæz ɡɒt …/ Jeho / Její dům má …  

I live at … with my … /aɪ lɪv ət … wɪð maɪ …/ Bydlím v … se svým / svou …

1, 2, … 20  číslovky 1 – 20

a gate  brána

a swing  houpačka

a little apple tree  jabloňový stromek

a slide  klouzačka

It’s fun!  Je to legrace!

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She’s got … brothers and …  
sisters.

/hiː / ʃiːz ɡɒt ...ˈbrʌðə(r)s 
ənd … ˈsɪstə(r)s/

On / Ona má … bratrů a … sester. 

He / She hasn’t got any brothers 
or sisters. 

/hiː / ʃiː ˈhæznt ɡɒt ˈeni 
ˈbrʌðə(r)s ɔː(r) ˈsɪstə(r)s/

On / Ona nemá žádné bratry a sestry. 

How many brothers and sisters 
have you got? 

/haʊ ˈmeni ˈbrʌðə(r)s ənd 
ˈsɪstə(r)s hæv jʊ ɡɒt/

Kolik máš bratrů a sester? 

That’s right!  To je správně!

Your turn .  Jsi na řadě . 
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Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He’s / She’s (five) years older /  
younger than … 

/hiː / ʃiːz (faɪv) jɪə(r)s 
əʊldə(r) / jʌŋə(r) ðən …/

Je o (pět) let starší / mladší než …

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

twins /twɪnz/ dvojčata

a guitar /ə ɡɪˈtɑː(r)/ kytara

keyboard /ˈkiːbɔːd/ klávesový nástroj

drums /drʌmz/ bubny

different  rozdílný

best of all  nejlepší ze všeho

I’ve got …  Já mám …

I haven’t got …  Já nemám …

My (dad’s) name is …  Můj (tatínek) se jmenuje …

He’s / She’s (forty-two) .  Je mu / jí (čtyřicet dva) . 

He / She’s got (brown) hair 
and (blue) eyes .

 On / Ona má (hnědé) vlasy 
a (modré) oči . 
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Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

spiders  pavouci

parcel  balíček

calculator  kalkulačka

computer game  počítačová hra

giant  obrovský

steps  schody

spider’s web  pavučina

Stop Colin!  Zastav, Coline!

Don’t move!  Nehýbej se!

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

grandma /ˈɡrænmɑː/ babička

grandpa /ˈɡrænpɑː/ dědeček

grandparents /ˈgrændˈpeərənts/ prarodiče

aunt /ɑːnt/ teta

cousins /ˈkʌznz/ bratranci a sestřenice

Jamaica /dʒəˈmeɪkə/ Jamajka

Ireland /ˈaɪələnd/ Irsko

India /ˈɪndɪə/ Indie

Hong Kong /hɒŋkɒŋ/ Hongkong

visit /ˈvɪzɪt/ navštívit

talk on the phone / on the computer /tɔːk ɒn ðə fəʊn /  
ɒn ðə kəmˈpjuːtə(r)/

mluvit po telefonu / prostřednictvím 
počítače

send emails /send ˈiːmeɪlz/ posílat emaily

together  společně

after school  po vyučování
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Shopping for Mum / Nakupování pro maminku
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She likes … /hiː / ʃiː laɪks …/ On / Ona má rád/a …

He / She doesn’t like … /hiː / ʃiː ˈdʌznt laɪk …/ On / Ona nemá rád/a … 

Does he / she like …? /dʌz hiː / ʃiː laɪk …/ Má rád/a …?

some (cereal)  nějaké (cereálie)

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

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

He / She hasn’t got any … /hiː / ʃiː ˈhæznt ɡɒt ˈeni …/ On / Ona nemá žádné … 

No, I don’t. /nəʊ aɪ dəʊnt/ Ne, já ne. 

rice /raɪs/ rýže

crisps /krɪsps/ brambůrky

bread /bred/ chleba

cheese /tʃiːz/ sýr

eggs /ˌeɡz/ vajíčka

grapes /ɡreɪps/ hroznové víno 

bananas  banány

pears  hrušky

oranges  pomeranče

apples  jablka

biscuits  sušenky

milk  mléko
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

It’s … o’clock. /ɪts … əˈklɒk/ Je … hodin. 

It’s half past … /ɪts hɑːf pɑːst .../ Je půl … 

What’s the time? /wɒts ðə taɪm/ Kolik je hodin? 

I have breakfast / lunch / dinner at … /aɪ həv ˈbrekfəst / lʌntʃ / 
ˈdɪnə(r)     ət …/

Snídám / obědvám / večeřím v … 

sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ někdy 

I wash my face / paws .  Myju si obličej / packy . 

I sleep till lunch time .  Spím do oběda . 

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

large /lɑːdʒ/ velký

Can I have a large / small …, please? /kæn aɪ hæv ə lɑːdʒ /  
smɔːl … pliːz/

Mohu dostat velký / malý …, prosím? 

a tuna sandwich /ə ˈtjuːnə ˈsænwɪtʃ/ tuňákový sendvič

cheese / egg sandwich /ə tʃiːz  / eɡ ˈsænwɪtʃ/ sýrový / vajíčkový sendvič

apple juice /ˈæpl dʒuːs/ jablečný džus

lemonade /ˌleməˈneɪd/ citronáda, limonáda

No! Not a …, a … /nəʊ nɒt ə ...ə .../ Ne! Ne …, …!

Sorry! /ˈsɒri/ Omlouvám se!

Certainly!  Jistě!

delicious  výborný
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Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

fruit /fruːt/ ovoce

vegetables /ˈvedʒtəblz/ zelenina

healthy /ˈhelθi/ zdraví prospěšný

onions /ˈʌnjənz/ cibule

tomatoes /təˈmɑːtəʊz/ rajčata

butter /ˈbʌtə(r)/ máslo

lettuce /ˈletɪs/ hlávkový salát

cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/ okurka

avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/ avokádo

salad /ˈsæləd/ salát

strawberries /ˈstrɔːbəriz/ jahody

smoothie /ˈsmuːði/ hustý jemný chlazený nápoj 
z ovoce a jogurtu

bread  chleba

eggs  vajíčka

bananas  banány

yoghurt  jogurt

Do you like …?  Máš rád / Máte rádi …? 

favourite  oblíbený
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Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

always /ˈɔːlweɪz/ vždy

sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ někdy

never /ˈnevə(r)/ nikdy

toast /təʊst/ toast, topinka

next door  sousední

in a hurry  ve spěchu

  určování času na hodinách

breakfast  snídaně

tea  čaj

coffee  káva

milk  mléko

orange juice  pomerančový džus

cereal  cereálie

banana  banán

apple  jablko

egg  vajíčko

He / She likes …  On / Ona má rád/a … 

He / She doesn’t like …  On / Ona nemá rád/a … 
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Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

spiders  pavouci

rope  provaz, lano

Catch this!  Chyť / Chyťte tohle!

Climb up!  Vylez / Vylezte nahoru!

Stop!  Zastav / Zastavte!

Don’t look down!  Nedívej / Nedívejte se dolů!

Don’t eat it!  Nejez / Nejezte to!

You can do it!  Dokážeš / Dokážete to!

Over there …  Tamhle … 

everywhere  všude

I’m hungry .  Mám hlad . 

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

bacon  slanina

beans  fazole

cream  smetana

fish and chip shop  jídelna, kde se prodávají ryby 
s hranolkami

fish and chips  ryba a hranolky

meals  jídla

pub  hospoda

sausages  párky

scones  bochánky k čaji

strawberry jam  jahodový džem

tea shop  čajovna
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Are they monkeys? / Jsou to opice?
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

They’re … /ðeə(r) …/ Oni / ony / ona jsou … 

They aren’t … /ðeɪ ɑː(r)nt …/ Oni / Ony / ona nejsou …

Are they …? /ɑː(r) ðeɪ …/ Jsou …? 

penguin /ˈpeŋɡwɪn/ tučňák

monkeys /ˈmʌŋkiz/ opice

funny /ˈfʌni/ legrační

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný

friendly /ˈfrendli/ přátelský

Excuse me! Promiň / Promiňte!

What’s in there? Co je tam uvnitř?

Let’s ask the keeper . Zeptejme se ošetřovatele .

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

an elephant /ən ˈelɪfənt/ slon

a penguin /ə ˈpeŋɡwɪn/ tučňák

a frog /ə frɒɡ/ žába

a hippo /ə ˈhɪpəʊ/ hroch

a parrot /ə ˈpærət/ papoušek

a giraffe /ə dʒəˈrɑːf/ žirafa

a lion  lev

a monkey  opice

a snake  had

big  velký

tall  vysoký

thin  tenký
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’m / He’s / She’s bigger than … /aɪm / hiːz / ʃiːz bɪɡə(r) ðən 
…/

Já jsem / On je / Ona je větší než …

bigger /bɪɡə(r)/ větší

smaller /smɔːlə(r)/ menší

taller /tɔːlə(r)/ vyšší

shorter /ʃɔːtə(r)/ kratší

fatter /fætə(r)/ tlustší

thinner /θɪnə(r)/ hubenější

older /əʊldə(r)/ starší

younger /jʌŋə(r)/ mladší

a tiger /ə ˈtaɪɡə(r)/ tygr

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Where is (the cafe)? /weə(r) ɪz (ðə ˈkæfeɪ)/ Kde je (kavárna)?

Where are (the monkeys)? /weə(r) ɑː(r) ðə ˈmʌŋkiz/ Kde jsou (opice)?

They’re next to (the giraffes). /ðeə(r) ˈnekst tə 
(ðə dʒəˈrɑːfs)/

Jsou vedle (žiraf).

opposite /ˈɒpəzɪt/ naproti

between /bɪˈtwiːn/ mezi, uprostřed

car park /ˈkɑː pɑːk/ parkoviště

toilets /ˈtɔɪləts/ záchody

shop /ʃɒp/ obchod

cafe /ˈkæfeɪ/ kavárna
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Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ klokan

chicken /ˈtʃɪkɪn/ slepice, kuře

tortoise /ˈtɔːtəs/ želva

swan /swɒn/ labuť

It sounds like a … /ɪt saʊnds laɪk ə …/ Zní to jako …

fast  rychlý

slow  pomalý

run  běhat

walk  chodit

beautiful  krásný

peck the ground  klovat do země

jump  skákat

swim  plavat

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

dolphins /ˈdɒlfɪnz/ delfíni

beautiful /ˈbjuːtɪfl/ krásný

grey /ɡreɪ/ šedivý

clever /ˈklevə(r)/ chytrý

strong /strɒŋ/ silný

I love … /aɪ lʌv …/ Miluji … 

leap  skákat

splash  šplouchat

air  vzduch

sea  moře

sky  obloha
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Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Turn it upside down!  Obrať / Obraťte to vzhůru nohama!

It spells a word!  Hláskuje to slovo!

The giant spiders are angry!  Ti obrovští pavouci jsou rozlobení!

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

farm /fɑːm/ farma

cows /kaʊz/ krávy

sheep /ʃiːp/ ovce

pigs /pɪɡz/ prasata

goats /ɡəʊts/ kozy

England /ˈɪŋglənd/ Anglie

New Zealand /njuː ˈziːlənd/ Nový Zéland

France /frɑːns/ Francie

Switzerland /ˈswɪtsələnd/ Švýcarsko

milk /mɪlk/ mléko

wool /wʊl/ vlna 

eggs /ˌeɡz/ vejce

Lesson 9 / Hodina 9
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

glass  sklenice

straw  brčko

mug  hrníček

(he) growls  (on) vrčí
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Kites / Draci
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

There’s … /ðeə(r)z …/ Je (existuje) … 

There are … /ðeə(r)ə …/ Jsou (existují) … 

There are lots of … /ðeə(r)ə lɒts əv …/ Je tam hodně …

There aren’t any … /ðeə(r) ɑː(r)nt ˈeni …/ Nejsou tam žádné …

Are there any …? /ɑː(r) ðeə(r)  ˈeni .../ Jsou tam nějaké …? 

toy shop /tɔɪ ʃɒp/ hračkářství

Are there any … at all?  Jsou tam vůbec nějaké …?

Oh, good .  To je dobře . 

That’s better .  Tak je to lepší . 

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a station /ə ˈsteɪʃn/ nádraží

a cinema /ə ˈsɪnəmə/ kino

a supermarket /ə ˈsuːpəmɑːkɪt/ supermarket

a restaurant /ə ˈrestrɒnt/ restaurace

a church /ə tʃɜːtʃ/ kostel

a library /ə ˈlaɪbrəri/ knihovna

a school  škola

a park  park

Where can you …?  Kde můžeš / můžete …?

read  číst

buy  koupit

see a film  vidět film



 KOPÍROVATELNÉ  © Oxford University Press Happy Street 3. vydání 2 • Slovní zásoba dle jednotlivých hodin 19

Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I go to school by … /aɪ ɡəʊ tə skuːl baɪ …/ Jezdím do školy … 

… bus /bʌs/ … autobusem

… car /kɑː(r)/ … autem

… taxi /ˈtæksi/ … taxíkem

… bike /baɪk/ … na kole

… van /væn/ … dodávkou 

… fire engine /ˈfaɪər endʒɪn/ … hasičským vozem 

… motorbike /ˈməʊtəbaɪk/ … na motocyklu 

I walk to school. /aɪ wɔːk tə skuːl/ Chodím do školy pěšky. 

How do you go to school? /haʊ dʊ jʊ ɡəʊ tə skuːl/ Jak jezdíš / jezdíte do školy? 

Look all around .  Rozhlédni / Rozhlédněte se dokola . 

Stop!  Zastav / Zastavte! 

Don’t cross the road!  Nepřecházej / Nepřecházejte silnici!

Go straight across .  Přejdi / Přejděte přímo . 

There’s nothing coming .  Nic nejede . 

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Good morning. /ˌɡʊd ˈmɔːnɪŋ/ Dobré ráno.

The (station), please. /ðə (ˈsteɪʃn) pliːz/ (Nádraží), prosím. 

That’s 95p. /ðæts ˈnaɪntifaɪv piː/ Je to 95 pencí. 

How much? /haʊ mʌtʃ/ Kolik? 

And here’s your ticket. /ænd hɪəz jɔː ˈtɪkɪt/ A tady je tvůj / váš lístek. 

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Turn left. /tɜːn left/ Zahni / Zahněte doleva.

Turn right. /tɜːn raɪt/ Zahni / Zahněte doprava. 

Go straight on past the … /ɡəʊ streɪt ɒn pɑːst ðə …/ Jdi / Jděte rovně kolem … 

How do I get to …? /haʊ dʊ aɪ ɡet tə …/ Jak se dostanu …? 



 KOPÍROVATELNÉ  © Oxford University Press Happy Street 3. vydání 2 • Slovní zásoba dle jednotlivých hodin 20

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

ride /raɪd/ jezdit, projížďka

roller coaster /ˈrəʊlə kəʊstə(r)/ horská dráha

dragon /ˈdræɡən/ drak

models /ˈmɒdlz/ modely

woods /wʊdz/ lesy

mountains /ˈmaʊntənz/ pohoří

castle /ˈkɑːsl/ hrad

bricks /brɪks/ cihly

lake /leɪk/ jezero

steps  schody; kroky

fast  rychlý

scary  děsivý

fun  zábava

monster  příšera

under  pod

water  voda

real  opravdový

beautiful  nádherný

bubbles  bubliny

London  Londýn

Scotland  Skotsko
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Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

faster  rychlejší

smaller  menší

seven minus seven  sedm mínus sedm

zero  nula

escape  uniknout

Hold my hand!  Drž / Držte mě za ruku!

everywhere  všude

disappear  zmizet

safe  bezpečný

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

city  (velko)město

clever  chytrý

underground  podzemní dráha, metro

tube  londýnské metro

tunnel  tunel

full  plný

rickshaw  rikša

back  zadní

front  přední

ferry  převozní loď 

Lesson 9 / Hodina 9
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

flat  prázdná

tyre  pneumatika

on fire  hoří
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Dad at the sports centre /  
Tatínek ve sportovním centru
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I like (going to the …) /aɪ laɪk (ˈɡəʊɪŋ tə ðə …)/ Ráda/a (chodím do) … 

I don’t like (going to the …) /aɪ dəʊnt laɪk (ˈɡəʊɪŋ tə 
ðə …) /

Nerad/a (chodím do …)

swimming /ˈswɪmɪŋ/ plavání

running /ˈrʌnɪŋ/ běhání

playing (football) /ˈpleɪɪŋ (ˈfʊtbɔːl)/ hraní (fotbalu) 

I really like … /aɪ ˈriːəli laɪk  …/ Opravdu rád/a … 

I love (coming home / watching TV). /aɪ lʌv ˈkʌmɪŋ həʊm / 
ˌwɒtʃɪŋ ˌtiː ˈviː/

Miluji (když přijdu domů / sledování 
televize). 

Hurry up!  Pospíchej / Pospěště si!

Keep going!  Vydrž / Vydržte!

It’s good for you .  To je pro tebe / vás dobré . 

faster  rychleji

It’s brilliant!  To je skvělé . 

most of all  nejvíc ze všeho 

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She likes … /hiː / ʃiː laɪks …/ On má rád / Ona má ráda … 

Do you like …? /dʊ jʊ laɪk …/ Máš rád / Máte rádi …? 

dancing /ˈdɑːnsɪŋ/ tancování

skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ jízda na skateboardu

playing tennis /ˈpleɪɪŋ ˈtenɪs/ hraní tenisu

playing basketball /ˈpleɪɪŋ ˈbɑːskɪtbɔːl/ hraní basketbalu

playing computer games /ˈpleɪɪŋ kəmˈpjuːtə ɡeɪmz/ hraní počítačových her

Yes, I do. /jes aɪ dʊ/ Ano, (mám).

No, I don’t. /nəʊ aɪ dəʊnt/ Ne, (nemám). 



 KOPÍROVATELNÉ  © Oxford University Press Happy Street 3. vydání 2 • Slovní zásoba dle jednotlivých hodin 23

Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Monday /ˈmʌndeɪ/ pondělí

Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/ úterý

Wednesday /ˈwenzdeɪ/ středa

Thursday /ˈθɜːzdeɪ/ čtvrtek

Friday /ˈfraɪdeɪ/ pátek 

Saturday /ˈsætədeɪ/ sobota

Sunday /ˈsʌndeɪ/ neděle

On (Mondays) I (do my homework). /ɒn (ˈmʌndeɪz) aɪ 
(dʊ maɪ ˈhəʊmwɜːk)/

V (pondělí) (dělám domácí úkoly). 

I play with my friends. /aɪ pleɪ wɪθ maɪ frends/ Hraju si s kamarády / kamarádkami. 

I play (computer games) /aɪ pleɪ (kəmˈpjuːtə ɡeɪmz)/ Hraju (počítačové hry). 

I watch television. /aɪ wɒtʃ ˈtelɪvɪʒn/ Dívám se na televizi. 

I go swimming / shopping. /aɪ ɡəʊ ˈswɪmɪŋ / ˈʃɒpɪŋ/ Chodím plavat / nakupovat. 

I ride my bike. /aɪ raɪd maɪ baɪk/ Jezdím na kole. 

I do judo. /aɪ dʊ ˈdʒuːdəʊ/ Dělám judo. 

I have a piano lesson. /aɪ hæv ə piˈænəʊ ˈlesn/ Mám hodinu klavíru. 

When do you …? /wen dʊ jʊ …/ Kdy …? 

nice  pěkné

twice  dvakrát

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a cartoon /ə kɑːˈtuːn/ kreslený příběh, film

a game show /ə ɡeɪm ʃəʊ/ soutěžný pořad

a sports programme /ə ˈspɔːts ˈprəʊɡræm/ sportovní pořad

an animal programme /ən ˈænɪml ˈprəʊɡræm/ pořad o zvířatech

a comedy show /ə ˈkɒmədi ʃəʊ/ zábavný pořad

a film /ə fɪlm/ film

Do you watch (animal programmes)? /dʊ jʊ wɒtʃ (ˈænɪml               
ˈprəʊɡræms)/

Díváš / Díváte se na (pořady 
o zvířatech)?

What’s your favourite (animal 
programme)?

/wɒts jɔː ˈfeɪvərɪt  
(ˈænɪml ˈprəʊɡræm)/

Který je tvůj / váš oblíbený (pořad 
o zvířatech)?
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Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

title /ˈtaɪtl/ název knihy, titul

author /ˈɔːθə(r)/ autor / autorka

cover /ˈkʌvə(r)/ přebal knihy

story book /ˈstɔːribʊk/ kniha příběhů

blurb  informace nakladatele o knize

publisher  nakladatelství

front  přední

back  zadní

Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

music programme  /ˈmjuːzɪk ˈprəʊɡræm/ hudební pořad

news /njuːz/ zpravodajský pořad

cookery show /ˈkʊkəri  ʃəʊ/ pořad o vaření

Africa  Afrika

of all ages  každého věku

famous  proslulý

TV viewers  televizní diváci

Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

space  vesmír

robots  roboti

a skipping rope  švihadlo

planet  planeta

spaceship  vesmírná loď

dangerous  nebezpečný

take off  odstartovat
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Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

surfing /ˈsɜːfɪŋ/ surfování

snowboarding /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/ jízda na snowboardu

rock climbing /ˈrɒk klaɪmɪŋ/ horolezectví (po skalách)

mountain biking /ˈmaʊntən baɪkɪŋ/ jízda na horském kole

waves /weɪvz/ vlny

mountains /ˈmaʊntənz/ hory

harness /ˈhɑːnɪs/ výstroj

woods /wʊdz/ lesy

Australia /ɒˈstreɪlɪə/ Austrálie

Canada /ˈkænədə/ Kanada

Lesson 9 / Hodina 9
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

all over  všude

floor  podlaha

place  místo
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We’re late! / Máme zpoždění!
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

quarter past (seven) /ˈkwɔːtə(r) pɑːst (ˈsevn)/ čtvrt na (osm)

quarter to (seven) /ˈkwɔːtə(r) tə (ˈsevn)/ tři čtvrtě na (sedm)

I get up. /aɪ ɡet ʌp/ Vstávám (z postele). 

I have a shower. /aɪ həv ə ˈʃaʊə(r)/ Sprchuji se. 

I have breakfast /aɪ həv ˈbrekfəst/ Snídám. 

Late! / Pozdě! /leɪt/ pozdě

seven o’clock  sedm hodin

always  vždy

upside down  vzhůru nohama

go to school  chodit do školy

almost  téměř

usually  obvykle

today  dnes

before  před

It’s still dark .  Je ještě tma . 
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Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a firefighter /ə ˈfaɪəfaɪtə(r)/ hasič / hasička

a baker /ə ˈbeɪkə(r)/ pekař / pekařka

a teacher /ə ˈtiːtʃə(r)/ učitel / učitelka

an office worker /ən ˈɒfɪs wɜːkə(r)/ administrativní síla

a nurse /ə nɜːs/ zdravotní sestra / bratr

a mechanic /ə məˈkænɪk/ mechanik

I use (a computer) /aɪ juːz (ə kəmˈpjuːtə(r))/ Používám (počítač). 

a thermometer /ə θəˈmɒmɪtə(r)/ teploměr

a spanner /ə ˈspænə(r)/ klíč na šrouby

an oven glove /ən ˈʌvn ɡlʌv/ chňapka

a hose /ə həʊz/ hadice

What do I do? /wɒt dʊ aɪ duː/ Co dělám?

You are a / an … /ju ə(r) ə / ən …/ Jsi / Jste … 

drive a fire engine  řídit požárnické auto

wear a uniform  nosit uniformu

help sick people in hospital  pomáhat nemocným lidem v nemocnici

make bread  dělat chléb

work in a school  pracovat ve škole

teach English / science  učit angličtinu / přírodovědu

mend cars  opravovat auta

write letters  psát dopisy

answer the telephone  vyřizovat telefonní hovory

special  odborný, speciální

Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

a postman /ə ˈpəʊstmən/ listonoš / listonoška

an astronaut /ən ˈæstrənɔːt/ kosmonaut / kosmonautka

a clown /ə klaʊn/ klaun

a music teacher /ə ˈmjuːzɪk ˈtiːtʃə(r)/ učitel / učitelka hudby

He / She works / wears / plays … /hiː / ʃiː wɜːks / weəz / pleɪz …/ On / Ona pracuje / nosí / hraje …

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

He / She doesn’t (work) … /hiː / ʃiː ˈdʌznt (wɜːk)/ On / Ona ne(pracuje …) 

cards and letters /kɑːds ənd ˈletə(r)s/ pohledy a dopisy

at home doma

barks štěká

runs away utíká pryč
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Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He / She likes … /hiː / ʃiː laɪks …/ On / Ona má rád/a … 

He / She doesn’t like … /hiː / ʃiː ˈdʌznt laɪk …/ On / Ona nemá rád/a… 

He / She plays … /hiː / ʃiː pleɪz/ On / Ona hraje … 

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

It’s Amanda’s. /ɪts ʌmʌndʌz/ To je Amandy. 

a clock /ə klɒk/ hodiny 

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Earth /ɜːθ/ Země

planet /ˈplænɪt/ planeta

sun /sʌn/ slunce

night /naɪt/ noc

moon /muːn/ Měsíc

star /stɑː(r)/ hvězda

rotate  kroužit

solar system  sluneční soustava

quickly  rychle

go round  kroužit kolem 
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Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

He gets up / dressed … /hiː ɡets ʌp / drest/ On vstává / obléká se …

He has breakfast / a shower / dinner … /hiː hæz ˈbrekfəst /  
ə ˈʃaʊə(r) / ˈdɪnə(r)/

On snídá / sprchuje se / večeří … 

He goes … He walks … /hiː ɡəʊz … hiː wɔːks/ On jde … 

He likes … /hiː laɪks/ On má rád … 

He paints … /hiː peɪnts/ On maluje … 

He works … /hiː wɜːks/ On pracuje …

He loves … /hiː lʌvz/ On miluje … 

He helps … /hiː helps/ On pomáhá … 

a caveman  jeskynní muž

a cave painter  jeskynní malíř

quick  rychlý

tired  unavený

busy  hodně zaměstnaný

Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

wall  stěna

camera  kamera

It’s too late!  Je příliš pozdě!

wrong  špatný

escape  uniknout

voice  hlas

to land  přistát
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Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

helps /helps/ pomáhá

wears /weəz/ nosí na sobě

carries /ˈkæriz/ nese

stands /stændz/ stojí

move /muːv/ pohnout se

talk /tɔːk/ mluvit

delivers /dɪˈlɪvəz/ doručuje

lollipop lady  žena se značkou stop, která stojí 
v blízkosti školy v místě, kde děti 
přecházejí silnici 

newspaper (boy)  (chlapec) roznášející noviny

milkman  muž rozvážející mléko do rodin

guard  strážce 

cross  přejít

coat  plášť

sign  značka

Lesson 9 / Hodina 9
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

nobody  nikdo

clever  chytrý

top  (být) první 

show  přehlídka
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It’s snowing! / Sněží!
Lesson 1 / Hodina 1

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’m (talking). /aɪm tɔːkɪŋ/ (Hovořím).

I’m reading /aɪm ˈriːdɪŋ/ čtu

I’m watching /aɪm ˌwɒtʃɪŋ/ sleduji

I’m playing /aɪm ˈpleɪɪŋ/ hraji

I’m listening /aɪm ˈlɪsnɪŋ/ poslouchám

I’m making /aɪm meɪkɪŋ/ dělám

It’s snowing. /ɪts snəʊɪŋ/ Sněží.

busy  zaneprázdněný

Guess what!  Hádej / Hádejte co!

Go away .  Jdi / Jděte pryč . 

Oh dear!  Pro pána krále!

Finished!  Hotovo . 

Lesson 2 / Hodina 2
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

It’s (raining). /ɪts reɪnɪŋ/ (Prší). 

cold /kəʊld/ chladno

hot /hɒt/ horko

sunny /ˈsʌni/ slunečno

windy /ˈwɪndi/ větrno

cloudy /ˈklaʊdi/ zataženo

foggy ˈfɒɡi/ mlhavo

What’s the weather like today? /wɒts ðə ˈweðə laɪk təˈdeɪ/ Jaké je dnes počasí? 

Come and stand …  Pojď / Pojďte sem a postav / postavte se …

I’m freezing!  Mrznu!

Rio de Janeiro  Rio de Janeiro

London  Londýn

Moscow  Moskva

New York  New York

Paris  Paříž
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Lesson 3 / Hodina 3
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

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

He / She’s wearing … /hiː / ʃiːz ˈweərɪŋ/ On / Ona má právě na sobě … 

coat /kəʊt/ kabát

boots /buːts/ (vysoké) boty

knees /niːz/ kolena

shoulders /ˈʃəʊldəz/ ramena

trousers  kalhoty

a jumper  svetřík

shoes  boty

a skirt  sukně

a hat  klobouk, čepice

I’m not complaining .  Nestěžuji si . 

Who’s wearing …?  Kdo má na sobě …?

Lesson 4 / Hodina 4
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Is it (sunny)? /ɪz ɪt (ˈsʌni)/ Je (slunečno)?

Are you wearing (a hat)? /ə jʊ ˈweərɪŋ (ə hæt)/ Máš / Máte na sobě (čepici, klobouk)?

Are you skiing? /ə jʊ ˈskiːɪŋ/ Lyžuješ / Lyžujete?

Lesson 5 / Hodina 5
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

hotter than /hɒtə(r) ðən/ větší horko než

wetter than /wetə(r) ðən/ více mokro než

colder than /kəʊldə(r) ðən/ chladněji než

city  (velko)město

lovely  nádherný

It’s warm .  Je teplo . 
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Lesson 6 / Hodina 6
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

I’m camping … /aɪm ˈkæmpɪŋ/ Právě tábořím … 

I’m writing … /aɪm raɪtɪŋ/ Právě píšu … 

I’m sitting … /aɪm ˈsɪtɪŋ/ Právě sedím … 

a tent /ə tent/ stan

a thunderstorm /ə ˈθʌndəstɔːm/ bouřka

a helicopter /ə ˈhelɪkɒptə(r)/ helikoptéra

scary /ˈskeəri/ děsivý

dark /dɑːk/ tmavý

The torch isn’t working. /ðə tɔːtʃ ˈɪznt wɜːkɪŋ/ Baterka nefunguje. 

The pilot’s flashing his lights. /ðə ˈpaɪləts ˈflæʃɪŋ hɪz laɪts/ Pilot bliká světly. 

Dan and his dad are waving. /dæn ənd hɪz dæd ə weɪvɪŋ/ Dan a jeho tatínek mávají. 

It’s coming … /ɪts ˈkʌmɪŋ/ Blíží se …

lightning  blesk

exciting  vzrušující

flood  povodeň

wet  mokrý

tired  unavený

Lesson 7 / Hodina 7
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

turn off  vypnout

handle  klika, páka

safe  bezpečný

Lesson 8 / Hodina 8
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

the UK /ðə ˌjuːˈkeɪ/ Spojené království

the USA /ðə ˌjuːesˈeɪ/ Spojené státy americké

Australia /ɒˈstreɪlɪə/ Austrálie

Sweden /ˈswiːdn/ Švédsko 

Lesson 9 / Hodina 9
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

cookery book  kuchařka (kniha)
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Festivals / Svátky 
A year of special days / Rok významných dní

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

January /ˈdʒænjuəri/ leden

February /ˈfebruəri/ únor

March /mɑːtʃ/ březen

April /ˈeɪprəl/ duben

May /meɪ/ květen 

June /dʒuːn/ červen

July /dʒuˈlaɪ/ červenec

August /ɔːˈɡʌst/ srpen

September /sepˈtembə(r)/ září

October /ɒkˈtəʊbə(r)/ říjen

November /nəʊˈvembə(r)/ listopad

December /dɪˈsembə(r)/ prosinec

New Year’s Day  Nový rok

Valentine’s Day  Den sv . Valentýna

Pancake Day  masopustní úterý

Easter Day  Boží hod velikonoční 

sports day  sportovní den

carnival  karneval, masopust

Harvest Festival  církevní díkůvzdání (za sklizeň)

Halloween  Halloween

Bonfire Night  ohňostrojové slavnosti večer 
5 . listopadu (připomínající pokus Guye 
Fawkese o zničení budov parlamentu)

Christmas Day  Boží hod vánoční

celebration  oslava, slavnost

holiday  dovolená

presents  dárky

cards  přání (papírová)
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Special food for special days / Typické jídlo pro významné dny
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

cake /keɪk/ dort

sweets /swiːts/ bonbóny

hot cross buns /ˌhɒt krɒs ˈbʌn/ velikonoční jidášky

mince pies /ˌmɪns ˈpaɪz/ vánoční koláček s kandovaným 
ovocem (UK)

chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoláda

toffee apples /ˈtɒfi æplz/ jablka v karamelu

satsuma /sætˈsuːmə/ mandarinka

candyfloss /ˈkændiflɒs/ cukrová vata

jelly /ˈdʒeli/ želé

marshmallows /ˌmɑːʃˈmæləʊz/ pórovité cukroví

sweet  sladký

healthy  zdravý

crunchy  křupavý

sticky  lepkavý

delicious  lahodný

hedgehog  ježek

dried fruit  sušené ovoce

cornflakes  kukuřičné lupínky

butter  máslo

toffee  karamel
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Special days for special people /  
Významné dny pro mimořádné lidi

ENGLISH PRONUNCIATION CZECH

Mother’s Day /ˈmʌðəz deɪ/ Den matek

Father’s Day /ˈfɑːðəz deɪ/ Den otců

wedding day /ˈwedɪŋ deɪ/ svatební den

cards /kɑːds přání

flowers /ˈflaʊəz/ květiny

presents /ˈpreznts/ dárky

a restaurant /ə ˈrestrɒnt/ restaurace

breakfast /ˈbrekfəst/ snídaně

lunch /lʌntʃ/ oběd

mug /mʌɡ/ větší hrnek

trophy /ˈtrəʊfi/ pohár, trofej

friends /frendz/ přátelé

family /ˈfæməli/ rodina

party /ˈpɑːti/ oslava

disco /ˈdɪskəʊ/ disko

bride and groom  nevěsta a ženich

bridesmaids  družičky
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