
Lekce 1
a funfair /"fVnfe@(r)/ zábavní park
a dodgem car /"dQdZ@m kA:(r)/

elektrické autíčko
an accelerator /@k"sel@reIt@(r)/

plynový pedál
a box /bQks/ krabice
a chair /tSe@(r)/ židle
powder /"paUd@(r)/ prach, prášek

news /nju:z/ zprávy
a tree /tri:/ strom
a tree-house /"tri: haUs/ dům

na stromě
Hide and Seek /haId @n"si;k/

schovávaná

Lekce 2
children /"tSIldr@n/ děti

famous /"feIm@s/ známý, slavný
rare /re@(r)/ vzácný
a con-man /"kQnm&n/ podvodník,

podfukář
a cinema /"sIn@m@/ kino
a cockatoo /kQk@"tu:/ kakadu

(papoušek)

crazy /"kreIzi/ pomotaný,
nesmyslný; bláznivý

counting /"kaUntIN/ počítání
a flag /fl&g/ vlajka

Lekce 3
a sweet shop /"swi:t ShQp/

cukrárna
licorice /"lIk@rIs/ lékořice 
a lollipop /"lQlipQp/ lízátko 
chocolate chip cookies /"tSQkl@t

tSIp kUkiz/ čokoládové sušenky
rabbits /"r&bIts/ králíci
spiders /"spaId@(r)z/ pavouci
worms /w3:mz/ červi
a toothbrush /"tu:TbrVS/ kartáček

na zuby 
toothpaste /"tu:TpeIst/ pasta

na zuby
fresh /freS/ čerstvý

a bottle of /"bQtl @v/ láhev …
a can of /k&n @v/ plechovka …
a jar of /dZA:r @v/ sklenice …
a packet of /"p&kIt @v/ balíček …
a piece of /pi:s @v/ kousek …
a bag of /b&g @v/ sáček/pytlík … 
butter /"bVt@(r)/ máslo
milk /mIlk/ mléko
honey /"hVni/ med
soup /su:p/ polévka
sugar /"SUg@(r)/ cukr
shopping list /"SQpIN lIst/ nákupní

seznam
a hotel /h@U"tel/ hotel
a station /"steIS@n/ stanice
a ticket /"tIkIt/ lístek
Don’t forget to … /d@Unt f@r"get t@/

Nezapomeň/Nezapomeňte …

friendly /"frendli/ přátelský 
a great big … /@ greIt bIg/

opravdu velký … 
sunshine /"sVnSaIn/ sluneční svit
in your hand /In jO: h&nd/ v tvé

ruce
in your bag /In jO: b&g/ v tvé tašce
at home /@t h@Um/ doma

My world
a dish /dIS/ pokrm, jídlo, chod

(jídelní) 
British /"brItIS/ britský
Czech /tSek/ český
You need … /jU "ni:d/ Potřebuješ/

Potřebujete …
flour /flaU@(r)/ mouka 
mashed potato /m&St p@"teIt@U/

bramborová kaše
meat /mi:t/ maso
an onion /"Vnj@n/ cibule 
Apple Crumble /&pl "krVmbl/

drobenkový jablečný koláč
Shepherd’s Pie /Sep2@2dz"paI/ pokrm,

který se skládá z vrstvy
drobných kousků masa
pokrytých silnou vrstvou
rozmačkaných brambor 

a pie /paI/ maso zapečené v těstě;
koláč

cook (sloveso) /kUk/ vařit
mix /mIks/ míchat
put /pUt/ dát, přidat

Lekce 4
drinking /"drINkIN/ pití
eating /"i:tIN/ jedení
making /"meIkIN/ dělání
playing /"pleIN/ hraní
reading /"ri:dIN/ čtení
running /"rVnIN/ běhání
watching /"wQtSIN/ sledování

feel sick /"fi:l sIk/ cítit se
na zvracení

a tissue /"tISu:/ papírový kapesník
planning /"pl&nIN/ plánování
an experiment /Ik"sperIm@nt/

pokus
asking /"A:skIN/ ptaní se
tell /tel/ říkat, vyprávět
listening /"lIs2@2nIN/ poslech
waiting for /"weItIN fO:/ čekání na
opening /"@Up@nIN/ otevírání
getting into /"getIN Int@/ dostávání

se do/na

riding /"raIdIN/ jízda, ježdění
pointing at /"pOIntIN 2@t/

ukazování na
talking to /"tO:kIN t@/ povídání
dreaming /"dri:mIN/ snění
waking up /W"weIkIN Vp/

probuzení se
suddenly /"sVd@nli/ náhle
too /tu:/ tak

Lekce 5
arm bands /A:m b&ndz/ rukávky

na ruce (nafukovací) 
a beach /bi:tS/ pláž
sea /si:/ moře
a wave /weIv/ vlna
a whale /weIl/ velryba
safe (př. jm.) /seIf/ bezpečný
into /"Intu:/ do
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out of /aUt @v/ z
wait for /weIt fO:/ čekat na
pull /pUl/ táhnout
huge /hju:dZ/ obrovský

a false alarm /fQls @"lA:m/ falešný
poplach

a police officer /p@"li:s QfIs@(r)/
policista/policistka

a captain /"k&ptIn/ kapitán/ka
a goal /g@Ul/ gól
a goalie /"g@Uli/ brankář/ka
a tunnel /"tVn@l/ tunel, podzemní

chodba
blue /blu:/ sklíčený, rozmrzelý
unhappy /Vn"h&pi/ nešťastný
a corner /"kO:n@(r)/ roh
advice /@d"vaIs/ rada
a beach towel /"bi:tS taU@2l/

plážový ručník
a love story /"lVv stO:ri/ příběh

lásky

Lekce 6
The sun is shining. /..."SaInIN/ Svítí

sluníčko.
The wind is blowing. /..."bl2@UIN/

Fouká vítr. 
It’s raining. /Its "raInIN/ Prší. 
It’s snowing. /Its "sn@UIN/ Sněží.
It’s a hot … /Its @ hQt.../ Je

horký … 
… cold /k@Uld/ … studený …
… sunny /"sVni/ … slunečný …
… windy /"wIndi/ … větrný …
… rainy day. /"reIni deI/ … deštivý

den.
a playground /"pleIgraUnd/ hřiště
a snowman /"sn@Um&n/ sněhulák 
a toboggan /t@"bQg@n/ sáňky

clouds /klaUdz/ mraky 
a competition /k2Qmp@"tIS@2n/

soutěž
a prize /praIz/ cena, ocenění
a squirrel /"skwIr@l/ veverka
information /Inf@"meISn/ informace
news /nju:z/ zprávy
a message /"mesIdZ/ zpráva 
website /"websaIt/ webové stránky
cool /ku:l/ skvělý
world /w3:ld/ svět
Antarctica /&n"tA:ktIk@/ Antarktida
Brazil /br@"zIl/ Brazílie
Greece /grI:s/ Řecko
Italy /"It@li/ Itálie

Japan /dZ@"p&n/ Japonsko
Mexico /"meksIk@U/ Mexiko
Spain /speIn/ Španělsko
Turkey /"t3:ki/ Turecko
the Czech Republic /D@ tSek

rI"pVblIk/ Česká republika 

a holiday postcard /hQlIdeI
"p@UstkA:d/ pohlednice
z dovolené/prázdnin

an umbrella /Vm"brel2@/ deštník
Love from … přátelské rozloučení,

používá se před jménem
na konci pohledu, dopisu 

My world
a lake /leIk/ jezero
a mountain /"maUntIn/ hora
a river /"rIv22@(r)/ řeka
a (capital) city /k&pIt@l "sIti/

(hlavní) město
home /h@Um/ domov 

Lekce 7
classical music /"kl&sIk@2l mju:zIk/

klasická, vážná hudba
pop music /"pQp mju:zIk/

populární hudba
dance music /"dA:ns mju:zIk/

taneční hudba
relaxation /ri:l&k"seIS@n/

odpočinek
a ghost film /"g@Ust fIlm/

duchařský film
an adventure film /@d"ventS@(r)

fIlm/ dobrodružný film
news programmes /"nju:z

pr@Ugr&mz/ zpravodajské
programy

a computer game /k@m"pju:t@
geIm/ počítačová hra

What’s your favourite …? Co je
tvůj/váš oblíbený ...?

beat /bi:t/ porazit
follow /"fQl@U/ sledovat,

následovat
a cousin /"kVz@n/ bratranec,

sestřenice
a ferry /"feri/ trajekt, přívoz
lucky /"lVki/ šťastný
athletics /&T"letIks/ atletika
table tennis /"teIbl tenIs/ stolní

tenis
chess /tSes/ šachy

spring /sprIN/ jaro
summer /"sVm@(r)/ léto
autumn /"O:t@m/ podzim
winter /"wInt@(r)/ zima
a birthday party /"b3:TdeI pA:ti/

narozeninový večírek

Lekce 8
a komodo dragon /k@m@Ud@U

"dr&g@n/ varan komodský
a snow leopard /sn@U "lep@d/

sněžný leopard
a porcupine /"pO:kjUpaIn/

dikobraz
nuts /nVts/ oříšky
seeds /si:dz/ semínka
roots /ru:ts/ kořínky
insects /"Insekts/ hmyz
animals /"&nIm@lz/ zvířata
people /"pi:pl/ lidé
sometimes /"sVmtaImz/ občas,

někdy

breakfast /"brekf@st/ snídaně
work (sloveso) /w3:k/ pracovat
in danger /In "deIndZe(r)/

v ohrožení
Don’t worry. /d@Unt "wVri/

Nedělej/te si starosti.
a budgie /"bVdZi/ andulka
a kitten /"kIt@n/ kotě

a picnic /"pIknIk/ piknik
an ant /&nt/ mravenec
a dragonfly /"dr&g@nflaI/ vážka
a wasp /wQsp/ vosa

Lekce 9
live /lIv/ žít, bydlet
a pumpkin /"pVmpkIn/ dýně

a bathroom /"bA:Tru:m/ koupelna
a bedroom /"bedru:m/ ložnice
a kitchen /"kItS@n/ kuchyň
a living-room /"lIvIN ru:m/ obývací

pokoj
stairs /"ste@z/ schody
a bed /bed/ postel
a cooker /"kUk@(r)/ sporák
a sofa /"s@Uf@/ pohovka
downstairs /daUn"ste@z/ dole
upstairs /Vp"ste@z/ nahoře
a laboratory /l@"bQr@tri/ laboratoř
a scientist /"saI@ntIst/ vědec/

vědkyně
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north /nO:T/ sever
south /saUT/ jih
east /i:st/ východ
west /west/ západ
home /h@Um/ domů

My world
a pen-friend /"penfrend/ přítel/

přítelkyně na dopisování
a coast /k@Ust/ pobřeží
a kayak /"kaI&k/ kajak
a sea lion /"si: laI@n/ lvoun 
a seal /si:l/ tuleň
a totem pole /"t@Ut@m p@Ul/ totem
Chinatown /"tSaIn@taUn/ čínská

čtvrť
Chinese food /tSaIni:z "fu:d/ čínské

jídlo

Lekce 10
hear /hI@(r)/ slyšet
see /si:/ vidět
a playground /"pleIgraUnd/ dětské

hřiště
a see-saw /si: sO:/ houpačka

(prkno podepřené uprostřed)
a slide /slaId/ skluzavka
swing /swIN/ houpat; houpačka
Hide and Seek /haId @n "si:k/ hra

na schovávanou

an apartment /@"pA:tm@nt/ byt
headquarters /hed"kwO:t@z/

ústředí, centrála
a movie /"mu:vi/ film
enjoy /In"dZOI/ užít si, líbit se
places /"pleIsIz/ místa

guess /ges/ hádat

Lekce 11
have a shower /h&v @ SaU@(r)/

sprchovat se
put on /"pUtQn/ obléknout se
wash /wQS/ umýt se
breakfast /"brekf@st/ snídaně
cereal /"sI2@ri@l/ potravina

z obilovin, cereálie 
late /leIt/ pozdě
(6) o’clock /@"klQk/ (6) hodin

a cage /keIdZ/ klec
a driver /"draIv@(r)/ řidič/ka
fast /fA:st/ rychlý, rychle
work (sloveso) /w3:k/ pracovat

a zoo /zu:/ zoo
homework /"h@Umw3:k/ domácí

úkol

sausages /"sQsIdZIz/ párky
lunch /lVntS/ oběd
before bed /be"fO: bed/ před

spaním 
in the morning /In D@ "mO:nIN/

ráno
in the evening /In Di: "i:vnIN/

večer
write in pen/pencil /raIt In 

pen-pensl/ psát perem/tužkou
What time …? /wQt taIm/ V kolik

hodin …?
When? /wen/ Kdy?

Lekce 12
Monday /"mVndeI/ pondělí
Tuesday /"tju:zdeI/ úterý
Wednesday /"wenzdeI/ středa
Thursday /"T3:zdeI/ čtvrtek
Friday /"fraIdeI/ pátek
Saturday /"s&t@deI/ sobota
Sunday /"sVndeI/ neděle
on Mondays v pondělí (každé

pondělí)
a school garden /"sku:l gA:d@n/

školní zahrada

later /"leIt@(r)/ později
try (sloveso) /traI/ zkusit,

pokusit se 
Art /A:t/ výtvarná výchova
Geography /dZi"Qgr@fi/ zeměpis
History /"hIst@ri/ dějepis
Maths /m&T/ matematika
Music /"mju:zIk/ hudební výchova
Science /"saI@ns/ přírodopis
Sport /spO:t/ tělocvik
a lesson /"les@n/ hodina

(vyučovací)

delicious /dI"lIS@s/ výborný (o jídle)
a diner /"daIn@(r)/ kavárna
a market /"mA:kIt/ trh
mushrooms /"mVSru:mz/ houby
popular /"pQpjUl@(r)/ populární,

oblíbený
toast /t@Ust/ toast, topinka
bacon /"beIk@n/ slanina
vegetables /"vedZt@blz/ zelenina
a daughter /"dO:t@(r)/ dcera

My world
a break (podst. jméno) /breIk/

přestávka
a city farm /sIti "fA:m/ městská

farma
a school play /"sku:l pleI/ školní

hra
tag /t&g/ hra na babu

Lekce 13
a month /mVnT/ měsíc

(kalendářní)
January /"dZ&nju@ri/ leden
February /"febru@ri/ únor
March /mA:tS/ březen
April /"eIpr@l/ duben
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May /meI/ květen
June /dZu:n/ červen
July /dZU"laI/ červenec
August /"O:g@st/ srpen
September /sep"temb@(r)/ září
October /Qk"t@Ub@(r)/ říjen
November /n@U"vemb@(r)/ listopad
December /dI"semb@(r)/ prosinec

a bowl /b@Ul/ miska
money /"mVni/ peníze
pour /pO:(r)/ lít, nalít
first /"f3:st/ první
second /"sek@nd/ druhý
a year /jI@(r)/ rok
I think … Já myslím …
Amazing! /@"meIzIN/ Úžasné!
seasons /"si:z@nz/ roční doby

bagpipes /"b&gpaIps/ dudy
a clock /klQk/ hodiny (nástěnné)
a dragon /"dr&g@n/ drak
fireworks /"faI@w3:ks/ ohňostroj
a grape /greIp/ kulička

hroznového vína
kilt midnight /kIlt "mIdnaIt/

půlnoc skotských sukní
Hogmanay /"hQgm@neI/ skotský

silvestr
finishes /"fInISIz/ končí (3. os. j. č.)
stops /stQps/ zastavuje (3. os. j. č.)
roller-skating /"r@Ule skeItIN/

bruslení na kolečkových bruslích

Lekce 14
yesterday /"jest@deI/ včera

kids /kIdz/ děti
a practice /"pr&ktIs/ cvičení
a rescue team /"reskju: ti:m/ tým

záchranářů
surprised /s@"praIzd/ překvapený 
in the middle of /In D@ "mIdl @v/

uprostřed
(two months) ago /@"g@U/ před

(dvěma měsíci)
(on) Earth /3:T/ (na) Zemi 
(in) Europe /"jU@r@p/ (v) Evropě

a brain /breIn/ mozek
European /jU@r@"pi:@n/ evropský
real /rI@l/ skutečný
anywhere /"eniwe@(r)/ kdekoli
everywhere /"evriwe@(r)/ všude

Lekce 15
a teacher /"ti:tS@(r)/ učitel/ka
a head teacher /hed "ti:tS@(r)/

ředitel/ka
a clown /klaUn/ klaun
a party hat /"pA:ti h&t/ klobouk

na večírek
a browser /"braUz@(r)/ prohlížeč
a download (podst. jméno)

/"daUnl@Ud/ stahování
z internetu

an e-mail /"i:meIl/ e-mail
e-mail (sloveso) /"i:meIl/

e-mailovat
a website /"websaIt/ webová

stránka
before /bI"fO:(r)/ před
after /"A:ft@(r)/ po 

free /frI:/ volný, svobodný
good guys /"gUd gaIz/ správní

hoši
It’s time to … Je čas na …
in big trouble /In "bIg trVbl/ (má)

velký problém
English-speaking world /InglIS

spi:kIN w3:ld/ anglicky mluvící
svět

a building /bIldIN/ budova
a flag /fl&g/ vlajka
a horse /hO:s/ kůň
an island /"aIl@nd/ ostrov
war /wO:(r)/ válka
Australia /Qs"treIli@/ Austrálie
Jamaica /dZ@"meIk@/ Jamajka
New Zealand /nju: "zi:l@nd/ Nový

Zéland
Caribbean /k&rI"bi:@n/ Karibik

Festivals

Bonfire Night

a bonfire /bQnfaI@(r)/ vatra, hořící
hranice

a firework /"faI@w3:k/ raketa
(v ohňostroji)

a banger /"b&N@(r)/ malá hlučná
raketa (v ohňostroji)

a Catherine wheel /"k&TrIn wWi:l/
kateřinské kolo (ohňostroj)

a rocket /"rQkIt/ raketa
(v ohňostroji letí vysoko, až
potom exploduje)

a sparkler /"spA:kl@(r)/ prskavka
a volcano /vQl"keIn@U/ vulkán

Pancake Day

a pancake /"p&nkeIk/ palačinka 
flour /flaU@(r)/ mouka
lemon /"lem@n/ citron
margarine /mA:dZ@"ri:n/ margarín,

umělý tuk
milk /mIlk/ mléko
a mixture /"mIkstS@(r)/ směs
a cup /kVp/ šálek
a frying-pan /"fraIN p&n/ pánev
cover /"kVv@(r)/ pokrýt
mix /mIks/ (s)míchat
put /pUt/ dát, přidat
a half /hA:f/ polovina

Christmas

a Christmas card /"krIsm@s kA:d/
vánoční přání

a calendar /"k&lInd@(r)/ kalendář
a cracker /"kr&k@(r)/ žertovná

papírová petarda
a present /"prez@nt/ dárek
a star /stA:(r)/ hvězda

Easter

a hot cross bun /hQt krQs "bVn/
velikonoční jidášek s křížkem
navrchu (sladké pečivo)

butter (sloveso) / "bVt2@(r)/ omastit
máslem

golden-brown /"g2@2Uld2@n braUn/
zlatohnědý 

a plate /pleIt/ talíř
toast (sloveso) /t22@Ust/ připít

na zdraví
every year /everi jIe(r)/ každý rok

Play

magic /"m&dZIk/ kouzelný
a mobile /"m@UbaIl/ mobilní

telefon
press /pres/ tisk
send /send/ poslat
a text message /"tekst mesIdZ/

textová zpráva, SMS
text sb.(sloveso) /tekst/ poslat

zprávu (někomu)
It’s great to see you again. Rád(a)

tě/vás zase vidím.
Pleased to meet you. Těší mě, že

se setkáváme.
a surfboard /"s3:fbO:d/ surfovací

prkno
surfing /"s3:fIN/ surfování
joke (sloveso) /dZ@Uk/ žertovat
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Reading Bank: lekce 1–3
deer /dI2@(r)/ vysoká zvěř
strong /strQN/ silný
lakes /leIks/ jezera
mountains /"maUntInz/ hory
rivers /"rIv@z/ řeky

Reading Bank 2: lekce 4–6
a garden /"gA:d@n/ zahrada
a greenhouse /"gri:nhaUs/

skleník
grow /gr@U/ růst
breathe /bri:D/ dýchat
oxygen /"QksIdZ@n/ kyslík
medicines /"medIs@nz/ léky
popular /"pQpjUl@r/ oblíbený
south-west /saUT"west/

jihozápad
a spoon /spu:n/ lžíce
without /wI"DaUt/ bez
Why … /waI/ Proč …

Reading Bank 3: lekce 7–9
amazing /@"meIzIN/ úžasný,

ohromující 
a cartoon /kA:"tu:n/ kreslený seriál 
a film /fIlm/ film
funny /"fVni/ legrační
history /"hIst@ri/ dějiny, historie
a moon /mu:n/ Měsíc
a rocket /"rQkIt/ raketa
made of /"meId @v/ vyrobeno z
both /b@UT/ oba
everything /"evriTIN/ všechno
other /"VD@(r)/ další, jiný
the next /D@ nekst/ příští
the same /D@ seIm/ stejný
together /t@"geD@(r)/ společně

Reading Bank 4: lekce 10–12
deep /di:p/ hluboký
a lake /leIk/ jezero
large /lA:dZ/ rozlehlý
middle /"mIdl/ střední
quiet /"kwaI@t/ tichý
a submarine /sVbm@"ri:n/

ponorka
a cousin /"kVz@n/ sestřenice/

bratranec 
real /rI@l/ skutečný
a trick /trIk/ trik

Reading Bank 5: lekce 13–15
a church /tS3:tS/ kostel
a museum /mju:"zI:@m/ muzeum
a prison /"prIz@n/ vězení
a theatre /"TIet@(r0/ divadlo
an explorer /Ik"splO:r@r/

průzkumník/průzkumnice
a guard /gA:d/ strážce
a prisoner /"prIz@n@(r)/

vězeň/vězeňkyně
a queen /kwi:n/ královna
a writer /"raIt@(r)/

spisovatel/spisovatelka
a dress /dres/ šaty
a mystery /"mIst@ri/ záhada
a noise /nOIz/ hluk
a shadow /"S&d@U/ stín
appear /@"pI@(r)/ objevit se
disappear /dIs@"pI@(r)/ zmizet
come back /"kVmb&k/ vrátit se
slowly /"sl@Uli/ pomalu
old-fashioned /@Uld"f&S@nd/

staromódní
young /jVN/ mladý
the same part of /D@ seIm pA:t @v/

stejná část …
at the same time of day ve stejnou

denní dobu
in the same place na stejném místě
vyslovování letopočtů: nineteen

fifty-seven (1957)

5© Oxford University Press New Chatterbox 2

Slovníček



Základní číslovky
1 one /wVn/
2 two /tu:/
3 three /Tri:/
4 four /fO:(r)/
5 five /faIv/
6 six /sIks/
7 seven /"sev@n/
8 eight /eIt/
9 nine /naIn/
10 ten /ten/
11 eleven /I"lev@n/
12 twelve /twelv/
13 thirteen /T3:"ti:n/
14 fourteen /fO:"ti:n/
15 fifteen /fIf"ti:n/
16 sixteen /sIks"ti:n/
17 seventeen /sev@n"ti:n/
18 eighteen /eI"ti:n/
19 nineteen /naIn"ti:n/
20 twenty /"twenti/
21 twenty-one /twentiwVn/
22 twenty-two 
23 twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
26 twenty-six
27 twenty-seven
28 twenty-eight
29 twenty-nine
30 thirty /"T3:ti/
40 forty /"fO:ti/
50 fifty /"fIfti/
60 sixty /"sIksti/
70 seventy /"sev@nti/
80 eighty /"eIti/
90 ninety /"naInti/
100 (a) hundred /"hVndr2@d/

Řadové číslovky
první /f3:st/ first, 1st
druhý /"sek@nd/ second, 2nd
třetí /T3:d/ third, 3rd
čtvrtý /fO:T/ fourth, 4th
pátý /fIfT/ fifth, 5th
šestý /sIksT/ sixth, 6th
sedmý /"sev@ntT/ seventh, 7th
osmý /eItT/ eighth, 8th
devátý /naIntT/ ninth, 9th
desátý /tenT/ tenth, 10th

jedenáctý /I"lev@nT/ eleventh, 11th
dvanáctý /twelfT/ twelfth, 12th
třináctý /T3:"ti:nT/ thirteenth, 13th
čtrnáctý /fO:"ti:nT/ fourteenth, 14th
patnáctý /fIf"ti:nT/ fifteenth, 15th 
šestnáctý /sIk"sti:nT/ sixteenth, 16th
sedmnáctý /sev2@n"ti:nT/ seventeenth,17th
osmnáctý /eI"ti:nT/ eighteenth, 18th
devatenáctý /naIn"ti:nT/ nineteenth, 19th
dvacátý /"twenti@T/ twentieth, 20th
dvacátý první twenty-first, 21st
dvacátý druhý twenty-second, 22nd
dvacátý třetí twenty-third, 23rd
třicátý /"T3:ti@T/ thirtieth, 30th
třicátý první thirty-first, 31st

Dny v týdnu
Monday /"mVndeI/ pondělí
Tuesday /"tju:zdeI/ úterý
Wednesday /"wenzdeI/ středa
Thursday /"T3:zdeI/ čtvrtek
Friday /"fraIdeI/ pátek
Saturday /"s&t@deI/ sobota
Sunday /"sVndeI/ neděle
on Mondays v pondělí (každé pondělí)

Názvy měsíců
January /"dZ&nju@ri/ leden
February /"febru@ri/ únor
March /mA:tS/ březen
April /"eIpr@l/ duben
May /meI/ květen
June /dZu:n/ červen
July /dZU"laI/ červenec
August /"O:g@st/ srpen
September /sep"temb@(r)/ září
October /Qk"t@Ub@(r)/ říjen
November /n@U"vemb@(r)/ listopad
December /dI"semb@(r)/ prosinec

Letopočty
1923 nineteen twenty-three
2007 two thousand and seven

Určování dat
29 March nebo 29th March
Her birthday is on the twenty-ninth of March.

Užitečné skupiny slov
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