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1 Introduction
A Hello
class  /klɑːs/  třída (žáci)
dialogue  /ˈdaɪəlɒg/  rozhovor
different  /ˈdɪfrənt/  různý
expression  /ɪkˈspreʃn/  výraz
introduce  /ɪntrəˈdjuːs/  představit (se)
partner  /ˈpɑːtnə(r)/  partner

Greetings / Introductions
Bye.  /baɪ/  Nashle. Ahoj.
Good afternoon.  /ˌgʊd ɑːftəˈnuːn/  Dobré 

odpoledne.
Goodbye.  /gʊdˈbaɪ/  Na shledanou.
Good evening.  /ˌgʊd ˈiːvnɪŋ/  Dobrý večer.
Good morning.  /ˌgʊd ˈmɔːnɪŋ/  Dobré ráno.
Good night.  /ˌgʊd ˈnaɪt/  Dobrou noc.
Hello.  /həˈləʊ/  Ahoj. 
Hi!  /haɪ/  Ahoj!
How are you?  /ˌhaʊ ə ˈjuː/  Jak se máš/máte?
I’m …  /aɪm/  Já jsem …
I’m fine, thanks.  /ˌaɪm ˈfaɪn ˌθæŋks/  Mám se 

dobře, děkuji.
It’s …  /ɪts/  To je …
My name’s …  /ˈmaɪ ˌneɪmz ˈ…/  Jmenuji se …
See you (later).  /ˌsiː ˌjuː ˈleɪtə(r)/  Na viděnou 

(později).
What’s your name?  /ˌwɒts ˌjɔː ˈneɪm/  Jak se 

jmenuješ?
Who’s this?  /ˌhuːz ˈðɪs/  Kdo je to?

B In the classroom
a / an  /ə, ən/  neurčitý člen (nějaký, jeden)
apple  /ˈæpl/  jablko
bag  /bæg/  taška, školní batoh
board  /bɔːd/  tabule
book  /bʊk/  kniha
boy  /bɔɪ/  chlapec
but  /bʌt, bət/  ale
cat  /kæt/  kočka
chair  /tʃeə(r)/  židle
desk  /desk/  lavice
dog  /dɒg/  pes
door  /dɔː(r)/  dveře
exercise book  /ˈeksəsaɪz ˌbʊk/  sešit
girl  /gɜːl/  dívka
house  /haʊs/  dům
It’s a / an …  /ˈɪts ə, ən/  To je …
label  /ˈleɪbl/  štítek
man  /mæn/  muž, člověk
orange  /ˈɒrɪndʒ/  pomeranč
pen  /pen/  pero
pencil  /ˈpensl/  tužka
picture  /ˈpɪktʃə(r)/  obrázek
umbrella  /ʌmˈbrelə/  deštník
watch  /wɒtʃ/  hodinky
What’s this?  /ˌwɒts ˈðɪs/  Co je to?
Why … ?  /waɪ/  Proč …?
window  /ˈwɪndəʊ/  okno
woman  /ˈwʊmən/  žena

Instructions
Close your exercise book.  /ˈkləʊz jər ˈeksəsaɪz 

ˌbʊk/  Zavři/Zavřete si sešit.
Come here.  /ˌkʌm ˈhɪə(r)/  Pojď/te sem.
Don’t listen.  /ˈdəʊnt ˌlɪsn/  Neposlouchej/te.
Draw.  /drɔː/  Kresli. /Kreslete.
Give me your book, please.  /ˈgɪv ˌmiː ˌjɔː ˈbʊk 

ˌpliːz/  Dej/te mi svou knihu, prosím.
Go to the board.  /ˈgəʊ tə ðə ˌbɔːd/  Jdi/Jděte 

k tabuli.
Listen.  /ˈlɪsn/  Poslouchej/te.

Look at the picture.  /ˈlʊk ət ðə ˌpɪktʃə(r)/  
Podívej/te se na obrázek.

Open your exercise book.  /ˈəʊpən jər ˈeksəsaɪz 
ˌbʊk/  Otevři/Otevřete si sešit.

Pick up your pencil.  /ˈpɪk ʌp jə ˌpensl/  Vezmi/
Vezměte si tužku.

Put down your pencil.  /ˈpʊt daʊn jə ˌpensl/  
Polož/te tužku.

Read.  /riːd/  Čti/Čtěte.
Say ‘Good morning’.  /ˈseɪ ˌgʊd ˈmɔːnɪŋ/  Řekni/

Řekněte „dobré ráno”.
Sit down.  /ˌsɪt ˈdaʊn/  Sedni/Sedněte si.
Stand up.  /ˌstænd ˈʌp/  Stoupni/Stoupněte si.
Write on the board.  /ˈraɪt ɒn ðə ˌbɔːd/  Piš/te 

na tabuli.

C Numbers
at  /æt, ət/  na
Be careful!  /ˌbi ˈkeəfl/  Buď opatrný!
bone  /bəʊn/  kost
come  /kʌm/  přijít
collect  /kəˈlekt/  sbírat
continue  /kənˈtɪnjuː/  pokračovat
double  /ˈdʌbl/  zdvojený, dvě
down  /daʊn/  dolů, dole
gate  /geɪt/  branka
give  /gɪv/  dát, dávat
heaven  /ˈhevn/  nebe
hive  /haɪv/  úl
home  /həʊm/  domov
mine  /maɪn/  důl
my  /maɪ/  můj, má, moje
number  /ˈnʌmbə(r)/  číslo
old  /əʊld/  starý
phone number  /ˈfəʊn ˌnʌmbə(r)/  telefonní 

číslo
play  /pleɪ/  hrát (si)
roll over  /rəʊl əʊvə(r)/  překulit se
shoe  /ʃuː/  bota
some  /sʌm, səm/  nějaký/á/é
stick  /stɪk/  hůlka, klacek
this  /ðɪs/  tento/tato/toto
tree  /triː/  strom
up  /ʌp/  nahoře, nahoru, na
What’s your mobile number?  /ˌwɒts ˌjɔː ˈməʊbaɪl 

ˌnʌmbə(r)/  Jaké máš číslo mobilu?
What’s your phone number?  /ˌwɒts ˌjɔː ˈfəʊn 

ˌnʌmbə(r)/  Jaké je tvoje telefonní číslo?
What’s your telephone number?  /ˌwɒts ˌjɔː 

ˈtelɪfəʊn ˌnʌmbə(r)/  Jaké je tvoje telefonní 
číslo?

with  /wɪð/  s

Numbers
oh (zero)  /əʊ (ˈzɪərəʊ)/  nula
one  /wʌn/  jedna
two  /tuː/  dvě
three  /θriː/  tři
four  /fɔː(r)/  čtyři
five  /faɪv/  pět
six  /sɪks/  šest
seven  /ˈsevn/  sedm
eight  /eɪt/  osm
nine  /naɪn/  devět
ten  /ten/  deset
eleven  /ɪˈlevn/  jedenáct
twelve  /twelv/  dvanáct
thirteen  /θɜːˈtiːn/  třináct
fourteen  /fɔːˈtiːn/  čtrnáct
fifteen  /fɪfˈtiːn/  patnáct
sixteen  /sɪksˈtiːn/  šestnáct
seventeen  /sevnˈtiːn/  sedmnáct
eighteen  /eɪˈtiːn/  osmnáct
nineteen  /naɪnˈtiːn/  devatenáct

twenty  /ˈtwenti/  dvacet
twenty-one  /ˌtwenti ˈwʌn/  dvacet jedna
thirty  /ˈθɜːti/  třicet
forty  /ˈfɔːti/  čtyřicet
fifty  /ˈfɪfti/  padesát
sixty  /ˈsɪksti/  šedesát
seventy  /ˈsevnti/  sedmdesát
eighty  /ˈeɪti/  osmdesát
ninety  /ˈnaɪnti/  devadesát
a / one hundred  /ə, ˌwʌn ˈhʌndrəd/  sto

D How do you spell that?
alphabet  /ˈælfəbet/  abeceda
box  /bɒks/  krabice
boxes  /ˈbɒksɪz/  krabice (mn. č.)
car  /kɑː(r)/  auto
child  /tʃaɪld/  dítě
children  /ˈtʃɪldrən/  děti
column  /ˈkɒləm/  sloupec, sloupeček
glass  /glɑːs/  sklenice
glasses  /ˈglɑːsɪz/  sklenice (mn. č.)
How do you spell … ?  /ˈhaʊ də jə ˌspel ˈ…/   

Jak se píše …?
letter  /ˈletə(r)/  písmeno
Let’s …  /lets/  rozkazovací tvar (Pojď/me a …)
me  /miː/  mnou, mi, mě
men  /men/  muži
only  /ˈəʊnli/  pouze, jen
oranges  /ˈɒrɪndʒɪz/  pomeranče
people  /ˈpiːpl/  lidé
person  /ˈpɜːsn/  člověk, osoba
plural  /ˈplʊərəl/  množné číslo
singular  /ˈsɪŋgjələ(r)/  jednotné číslo
table  /ˈteɪbl/  tabulka
There’s / There are …  /ðeəz, ˈðeər ɑː, ə/  

 Tam je/Tam jsou …
toothbrush  /ˈtuːθbrʌʃ/  kartáček na zuby
toothbrushes  /ˈtuːθbrʌʃɪz/  kartáčky na zuby
watches  /ˈwɒtʃɪz/  hodinky (mn. č.)
women  /ˈwɪmɪn/  ženy

Culture
actually  /ˈæktʃuəli/  vlastně, skutečně
a lot of  /ə ˈlɒt əv/  mnoho
call  /kɔːl/  nazývat, říkat (někomu)
copy  /ˈkɒpi/  opsat, okopírovat
country  /ˈkʌntri/  země, stát
dad  /dæd/  táta
English  /ˈɪŋglɪʃ/  anglický, angličtina
everyone  /ˈevriwʌn/  každý, všichni
first name  /ˈfɜːst ˌneɪm/  křestní jméno
friend  /frend/  kamarád
from  /frɒm, frəm/  z, od
full name  /ˈfʊl ˌneɪm/  celé jméno
have  /hæv/  mít
initials  /ɪˈnɪʃlz/  iniciály
it isn’t  /ˌɪt ˈɪznt/  to není
middle name  /ˈmɪdl ˌneɪm/  prostřední jméno
most  /məʊst/  většina
nickname  /ˈnɪkneɪm/  přezdívka
often  /ˈɒfn, ˈɒftən/  často
only  /ˈəʊnli/  jen, pouze
parents  /ˈpeərənts/  rodiče
real name  /ˈrɪəl ˌneɪm/  skutečné jméno
short for  /ˈʃɔːt ˌfɔː(r), fə(r)/  zkráceně
short form  /ˈʃɔːt ˌfɔːm/  zkrácený tvar
so  /səʊ/  tak
surname  /ˈsɜːneɪm/  příjmení
teacher  /ˈtiːtʃə(r)/  učitel
that’s …  /ðæts/  to je …
This is …  /ˈðɪs ˌɪz/  To je …
too  /tuː/  také
use (v)  /juːz/  užívat, používat
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blue  /bluː/  modrý
dart  /dɑːt/  šipka
divided by  /dɪˈvaɪdɪd ˌbaɪ/  děleno
equals  /ˈiːkwəlz/  rovná se, je rovno
go from … to … and back  /ˌgəʊ frəm ˈ… tə ˈ… 

ən ˌbæk/  jdi/jeď od … k/do … a zpět
green  /griːn/  zelený
How far is it?  /ˌhaʊ ˈfɑːr ˌɪz ˌɪt/  Jak daleko je to?
km  /ˌkeɪ ˈem, ˈkɪləmiːtəz, kɪˈlɒmɪtəz/  

kilometr, kilometrů
Maths  /mæθs/  matematika
minus  /ˈmaɪnəs/  minus
plus  /plʌs/  plus
score  /skɔː(r)/  skóre, výsledek
sum  /sʌm/  výpočet
symbol  /ˈsɪmbl/  znaménko, symbol
times  /taɪmz/  krát
What’s … ?  /wɒts/  Kolik je…?, Co je …?,  

Jaké je ...?
winner  /ˈwɪnə(r)/  vítěz
yellow  /ˈjeləʊ/  žlutý

Your project
about  /əˈbaʊt/  o
bed  /bed/  postel
best friend  /ˌbest ˈfrend/  nejlepší kamarád/ka
bike  /baɪk/  kolo (jízdní)
caption  /ˈkæpʃn/  legenda, popisek
computer  /kəmˈpjuːtə(r)/  počítač
fall out  /ˌfɔːl ˈaʊt/  vypadnout
favourite  /ˈfeɪvərɪt/  oblíbený
find  /faɪnd/  najít
football team  /ˈfʊtbɔːl ˌtiːm/  fotbalové družstvo
in  /ɪn/  v
life  /laɪf/  život
little  /ˈlɪtl/  malý
make  /meɪk/  dělat
none  /nʌn/  žádný
no one  /ˈnəʊ ˌwʌn/  nikdo
poster  /ˈpəʊstə(r)/  plakát
present (v)  /prɪˈzent/  předvést, ukázat
project  /ˈprɒdʒekt/  projekt
put  /pʊt/  dát 
roll over  /ˌrəʊl ˈəʊvə(r)/  překulit se
say  /seɪ/  říkat
skateboard  /ˈskeɪtbɔːd/  skateboard
speech bubble  /ˈspiːtʃ ˌbʌbl/  bublina s výrokem
thing  /θɪŋ/  věc
together  /təˈgeðə(r)/  dohromady

2 Friends and family
A Where are you from?
classroom  /ˈklɑːsruːm/  třída (místnost)
He isn’t from …  /ˌhiː ˈɪznt frəm/  On není z …
I’m from …  /ˈaɪm frəm/  Jsem z …
I’m not from …  /ˌaɪm ˈnɒt frəm/  Nejsem z …
Internet friends  /ˈɪntənet ˌfrendz/  kamarádi 

přes internet
She’s from …  /ˈʃiːz frəm/  Ona je z …
These are …  /ˈðiːz ə/  To/toto jsou …
They’re from …  /ˈðeə frəm/  Oni jsou z …
We aren’t from …  /ˌwiː ˈɑːnt frəm/  Nejsme z …
We’re from …  /ˈwɪə frəm/  Jsme z …
Who are … ?  /ˈhuː ə/  Kdo jsou … ?
Where are they from?  /ˈweər ə ˌðeɪ ˈfrɒm/  

Odkud jsou?

Countries and cities
Australia  /ɒˈstreɪliə/  Austrálie
Beijing  /beɪˈʒɪŋ/  Peking
Brazil  /brəˈzɪl/  Brazílie
Britain  /ˈbrɪtn/  Británie
China  /ˈtʃaɪnə/  Čína
France  /frɑːns/  Francie
Germany  /ˈdʒɜːməni/  Německo

Greece  /griːs/  Řecko
Italy  /ˈɪtəli/  Itálie
Japan  /dʒəˈpæn/  Japonsko
London  /ˈlʌndən/  Londýn
Milan  /mɪˈlæn/  Miláno
Moscow  /ˈmɒskəʊ/  Moskva
New York  /ˌnjuː ˈjɔːk/  New York
Paris  /ˈpærɪs/  Paříž
Rio de Janeiro  /ˌriːəʊ də ʒəˈnɪərəʊ/  Rio de 

Janeiro
Russia  /ˈrʌʃə/  Rusko
Sydney  /ˈsɪdni/  Sydney
Spain  /speɪn/  Španělsko
the USA  /ðəˌ juː ˌes ˈeɪ/  USA
Tokyo  /ˈtəʊkiəʊ/  Tokio

B My family
connect  /kəˈnekt/  spojit
family  /ˈfæməli/  rodina
garden  /ˈgɑːdn/  zahrada
mobile  /ˈməʊbaɪl/  mobil
photo  /ˈfəʊtəʊ/  fotka
Where is a / are … ?  /ˈweər ˌɪz ə, ˌɑː(r), ə(r)/  

Kde je / jsou …?
Whose … is this?  /ˌhuːz ˈ… ˌɪz ˌðɪs/  Čí … je to?

Family
aunt  /ɑːnt/  teta
brother  /ˈbrʌðə(r)/  bratr
cousin  /ˈkʌzn/  bratranec, sestřenice
daughter  /ˈdɔːtə(r)/  dcera
father  /ˈfɑːðə(r)/  otec
grandchildren  /ˈgræntʃɪldrən/  vnoučata
grandfather/granddad  /ˈgrænfɑːðə(r), 

ˈgrændæd/  dědeček, děda
grandmother/grandma  /ˈgrænmʌðə(r), 

ˈgrænmɑː/  babička
grandparents  /ˈgrænpeərənts/  prarodiče
mother (mum)  /ˈmʌðə(r), mʌm/  matka (máma)
parents  /ˈpeərənts/  rodiče
sister  /ˈsɪstə(r)/  sestra
son  /sʌn/  syn
uncle  /ˈʌŋkl/  strýc

Possessive adjectives
her  /hɜː(r)/  její
his  /hɪz/  jeho
its  /ɪts/  jeho (stř. rod)
our  /ɑː(r), ˈaʊə(r)/  náš, naše
their  /ðeə(r)/  jejich
your  /jɔː(r)/  tvůj, tvoje, váš, vaše

C Mickie, Millie and Mut
alive  /əˈlaɪv/  živý
Are they … ?  /ˌɑː ˌðeɪ ˈ…/  Jsou …?
Are you … ?  /ˌɑːˌ juː ˈ…/  Jseš …?
avenue  /ˈævənjuː/  třída (ulice)
classmate  /ˈklɑːsmeɪt/  spolužák
Excuse me.  /ɪkˈskjuːz ˌmiː/  Promiňte.
film star  /ˈfɪlm ˌstɑː(r)/  filmová hvězda
friendly  /ˈfrendli/  přátelský
growl  /graʊl/  vrrr
Is this … ?  /ˌɪz ˌðɪs ˈ…/  Je to …?
Melbourne  /ˈmelbɔːn/  Melbourne
neighbour  /ˈneɪbə(r)/  soused/ka
new  /njuː/  nový
no  /nəʊ/  ne
not  /nɒt/  ne (zápor u sloves)
over there  /ˌəʊvə ˈðeə(r)/  tam
Pleased to meet you.  /ˌpliːzd təˈ miːt ˌjuː/   

Jsem rád, že vás/tě poznávám.
policeman  /pəˈliːsmən/  policista
postman  /ˈpəʊstmən/  pošťák
road  /rəʊd/  silnice
singer  /ˈsɪŋə(r)/  zpěvák, zpěvačka
sportsperson  /ˈspɔːtspɜːsn/  sportovec, 

sportovkyně
student  /ˈstjuːdnt/  student/ka

Thank you.  /ˈθæŋk ˌjuː/  Děkuji.
That’s …  /ðæts/  To je …
very  /ˈveri/  velmi
yes  /jes/  ano

D What day is it today?
at home  /ət ˈhəʊm/  doma
at the shops  /ət ðə ˈʃɒps/  v obchodě, na 

nákupech
birthday  /ˈbɜːθdeɪ/  narozeniny
caller  /ˈkɔːlə(r)/  volající
chart  /tʃɑːt/  tabulka
days of the week  /ˌdeɪz əv ðəˈwiːk/  dny v týdnu
DJ  /ˈdiː ˌdʒeɪ/  DJ, disk jockey
for  /fɔː(r), fə(r)/  pro
Happy birthday.  /ˌhæpi ˈbɜːθdeɪ/  Šťastné 

narozeniny.
How old are you?  /ˈhaʊ ˌəʊld ə ˌjuː/  Kolik je ti 

let? Jak jsi starý?
How old is he?  /ˈhaʊ ˌəʊld ˌɪz ˌhiː/  Kolik je mu 

let?
OK  /ˌəʊ ˈkeɪ/  OK, tak jo
record (n)  /ˈrekɔːd/  deska (gramofonová)
show  /ʃəʊ/  představení, show
song  /sɒŋ/  píseň
table  /ˈteɪbl/  stůl, tabulka
text  /tekst/  text
today  /təˈdeɪ/  dnes
week  /wiːk/  týden
What is … ?  /ˌwɒt ˌɪz ˈ…/  Co je …?
When is his birthday?  /ˌwen ˌɪz ˌhɪz ˈbɜːθdeɪ/  

Kdy má narozeniny?
Whose is … ?  /ˌhuːz ˌɪz ˈ…/  Čí je …?

Days of the week
Monday  /ˈmʌndeɪ/  pondělí
Tuesday  /ˈtjuːzdeɪ/  úterý
Wednesday  /ˈwenzdeɪ/  středa
Thursday  /ˈθɜːzdeɪ/  čtvrtek
Friday  /ˈfraɪdeɪ/  pátek
Saturday  /ˈsætədeɪ/  sobota
Sunday  /ˈsʌndeɪ/  neděle

Culture
address  /əˈdres/  adresa
album  /ˈælbəm/  album
big  /bɪg/  velký
British  /ˈbrɪtɪʃ/  britský
city  /ˈsɪti/  město (velké)
crossing  /ˈkrɒsɪŋ/  přechod (pro chodce)
detective  /dɪˈtektɪv/  detektiv
famous  /ˈfeɪməs/  slavný
house number  /ˈhaʊs ˌnʌmbə(r)/  číslo domu
just  /dʒʌst/  pouze, jen
know  /nəʊ/  vědět, znát
Liverpool  /ˈlɪvəpuːl/  Liverpool
outside  /aʊtˈsaɪd/  venku, před
place  /pleɪs/  místo
postcode  /ˈpəʊstkəʊd/  poštovní směrovací 

číslo
Prime Minister  /ˌpraɪm ˈmɪnɪstə(r)/  ministerský 

předseda, premiér
real  /rɪəl, ˈriːəl/  skutečný
recording studio  /rɪˈkɔːdɪŋ ˌstjuːdiəʊ/  

nahrávací studio
room  /ruːm/  místnost, pokoj
street  /striːt/  ulice
town  /taʊn/  město
webcam  /ˈwebkæm/  webová kamera

English Across the Curriculum
between  /bɪˈtwiːn/  mezi (dvěma)
cold  /kəʊld/  chladný, studený
continent  /ˈkɒntɪnənt/  kontinent, světadíl
desert  /ˈdezət/  poušť
Geography  /dʒiˈɒgrəfi/  zeměpis
map  /mæp/  mapa
mountain  /ˈmaʊntən/  hora
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mountain range  /ˈmaʊntən ˌreɪndʒ/  pohoří
next to  /ˈnekst tə/  vedle, u
ocean  /ˈəʊʃn/  oceán
point  /pɔɪnt/  ukázat
river  /ˈrɪvə(r)/  řeka
world  /wɜːld/  svět

Geographical places
Africa  /ˈæfrɪkə/  Afrika
Amazon River  /ˌæməzən ˈrɪvə(r)/  řeka 

Amazonka
Antarctica  /ænˈtɑːktɪkə/  Antarktida
Asia  /ˈeɪʒə/  Asie
Europe  /ˈjʊərəp/  Evropa
Himalayas  /hɪməˈleɪəz/  Himaláje
Nile River  /ˌnaɪl ˈrɪvə(r)/  řeka Nil
North America  /ˌnɔːθ əˈmerɪkə/  Severní 

Amerika
Oceania  /əʊsiˈɑːniə/  Oceánie
Rocky Mountains  /ˌrɒki ˈmaʊntənz/  Skalnaté 

hory
Sahara Desert  /səˌhɑːrə ˈdezət/  Poušť Sahara
South America  /ˌsaʊθ əˈmerɪkə/  Jižní Amerika

Oceans
Arctic Ocean  /ˌɑːktɪk ˈəʊʃn/  Severní ledový 

oceán
Atlantic Ocean  /ətˌlæntɪk ˈəʊʃn/  Atlantický 

oceán
Indian Ocean  /ˌɪndiən ˈəʊʃn/  Indický oceán
Pacific Ocean  /pəˌsɪfɪk ˈəʊʃn/  Tichý oceán

Revision
black  /blæk/  černý
card  /kɑːd/  přání (např. k narozeninám)
cue  /kjuː/  narážka, nápověda
family tree  /ˌfæməli ˈtriː/  rodokmen

Your project
bring back  /ˌbrɪŋ ˈbæk/  přivést zpět
drawing  /ˈdrɔːɪŋ/  kresba
interview  /ˈɪntəvjuː/  rozhovor
over  /ˈəʊvə(r)/  přes
plan  /plæn/  plánovat
sea  /siː/  moře
title  /ˈtaɪtl/  nadpis

3 My world
A I’ve got a computer
bedroom  /ˈbedruːm/  ložnice
good  /gʊd/  dobrý
have (got)  /ˌhæv (ˈgɒt)/  mít
living room  /ˈlɪvɪŋˌ ruːm/  obývací pokoj
lucky  /ˈlʌki/  šťastný

Possessions
camera  /ˈkæmərə/  fotoaparát
computer game  /kəmˈpjuːtə ˌgeɪm/   

počítačová hra
DVD player  /ˌdiː ˌviː ˈdiː ˌpleɪə(r)/  přehrávač 

DVD
games console  /ˈgeɪmz ˌkɒnsəʊl/  herní konzole
MP3 player  /ˌem ˌpiː ˈθriː ˌpleɪə(r)/  MP3 

přehrávač
radio  /ˈreɪdiəʊ/  rádio
remote-controlled car  /rɪˌməʊt kənˌtrəʊld ˈkɑː(r)/  

auto na dálkové ovládání
television  /ˈtelɪvɪʒn/  televize

B Mut’s present
act  /ækt/  zahrát
basket  /ˈbɑːskɪt/  koš, košík
ball  /bɔːl/  míč
blanket  /ˈblæŋkɪt/  deka
cap  /kæp/  čepice (kšiltovka)
cover  /ˈkʌvə(r)/  přikrýt

cricket bat  /ˈkrɪkɪt ˌbæt/  kriketová pálka
describe  /dɪˈskraɪb/  popsat, popisovat
difference  /ˈdɪfrəns/  rozdíl
jumper  /ˈdʒʌmpə(r)/  svetřík
mouth  /maʊθ/  ústa, pusa
nice  /naɪs/  pěkný
now  /naʊ/  nyní, teď
present (n)  /ˈpreznt/  dárek
Really?  /ˈrɪəli, ˈriːəli/  Opravdu?
school  /skuːl/  škola
small  /smɔːl/  malý
these  /ðiːz/  tito, tyto, tato
T-shirt  /ˈtiː ˌʃɜːt/  tričko

Colours
brown  /braʊn/  hnědý
grey  /greɪ/  šedý
orange  /ˈɒrɪndʒ/  oranžový
red  /red/  červený
white  /waɪt/  bílý

Other adjectives
bad  /bæd/  špatný
long  /lɒŋ/  dlouhý
short  /ʃɔːt/  krátký
thick  /θɪk/  tlustý
thin  /θɪn/  tenký

C Have you got a pet?
animal  /ˈænɪml/  zvíře
asleep  /əˈsliːp/  spící
band  /bænd/  kapela, skupina (hudební)
beautiful  /ˈbjuːtɪfl/  krásný
beginning with …  /bɪˈgɪnɪŋ ˌwɪð/  začínající 

na …
boring  /ˈbɔːrɪŋ/  nudný
pet  /pet/  domácí mazlíček
tail  /teɪl/  ocas
What kind of … is it?  /ˌwɒt ˌkaɪnd əv ˈ… ˌɪz ˌɪt/  

Jaký druh … to je?

Pets
bird  /bɜːd/  pták
budgie  /ˈbʌdʒi/  andulka
fish  /fɪʃ/  rybička, rybičky
hamster  /ˈhæmstə(r)/  křeček
horse  /hɔːs/  kůň
mice  /maɪs/  myši
mouse  /maʊs/  myš
parrot  /ˈpærət/  papoušek
rabbit  /ˈræbɪt/  králík
rat  /ræt/  krysa
snake  /sneɪk/  had
spider  /ˈspaɪdə(r)/  pavouk

D My school
afternoon  /ɑːftəˈnuːn/  odpoledne
assembly  /əˈsembli/  shromáždění
break  /breɪk/  přestávka
compare  /kəmˈpeə(r)/  porovnat, porovnávat
each  /iːtʃ/  každý
good at  /ˈgʊd ˌæt, ət/  dobrý v/na
great  /greɪt/  bezvadný
last  /lɑːst/  minulý, poslední
lesson  /ˈlesn/  hodina (vyučovací)
lunch  /lʌntʃ/  oběd
next  /nekst/  příští, další
registration  /redʒɪˈstreɪʃn/  registrace, kontrola 

docházky
subject  /ˈsʌbdʒɪkt/  předmět (školní)
term  /tɜːm/  část školního roku, pololetí
timetable  /ˈtaɪmteɪbl/  rozvrh hodin
uniform  /ˈjuːnɪfɔːm/  uniforma
wear  /weə(r)/  nosit (na sobě)
year  /jɪə(r)/  rok

School subjects
Art and Design  /ˌɑːt ən dɪˈzaɪn/  umění a 

design (výtvarná výchova)
Biology  /baɪˈɒlədʒi/  biologie
Chemistry  /ˈkemɪstri/  chemie
Citizenship  /ˈsɪtɪzənʃɪp/  občanská výchova
Design and Technology  /dɪˌzaɪn ən tekˈnɒlədʒi/  

design a technologie (pracovní vyučování)
English  /ˈɪŋglɪʃ/  angličtina
French  /frentʃ/  francouzština
History  /ˈhɪstri/  dějepis
ICT (Information and Communication Technology)  

/ˌaɪ ˌsiː ˈtiː, ɪnfəˌmeɪʃn ən kəmjuːnɪˌkeɪʃn 
tekˈnɒlədʒi/ informatika, počítače

Music  /ˈmjuːzɪk/  hudební výchova
PE (Physical Education)  /ˌpiː ˈiː, ˌfɪzɪkl 

edʒuˈkeɪʃn/  tělesná výchova
Physics  /ˈfɪzɪks/  fyzika
RE (Religious Education)  /ˌɑːr ˈiː, rɪˌlɪdzəs 

edʒuˈkeɪʃn/  náboženská výchova
Science  /ˈsaɪəns/  věda (základy biologie, 

chemie a fyziky)

Culture
about  /əˈbaʊt/  o
England  /ˈɪŋglənd/  Anglie
from … to …  /frəm ˌ… tə ˈ…/  od … do …
half  /hɑːf/  polovina
morning  /ˈmɔːnɪŋ/  ráno, dopoledne
packed lunch  /ˌpækt ˈlʌntʃ/  balíček k obědu
primary school  /ˈpraɪməri ˌskuːl/  první stupeň 

školy
pupil  /ˈpjuːpl/  žák
sandwich  /ˈsænwɪtʃ/  sendvič, obložený chléb
school day  /ˈskuːl ˌdeɪ/  školní den
school system  /ˈskuːl ˌsɪstəm/  školní systém 

(vzdělávací)
secondary school  /ˈsekəndri ˌskuːl/  střední 

škola
sixth form  /ˈsɪksθ ˌfɔːm/  šestá třída (poslední 

dva ročníky před maturitou)
sports match  /ˈspɔːts ˌmætʃ/  sportovní utkání
Wales  /weɪlz/  Wales

English Across the Curriculum
human  /ˈhjuːmən/  člověk, lidská bytost
label  /ˈleɪbl/  označit, opatřit štítkem
touch  /tʌtʃ/  dotknout se

Parts of a body
arm  /ɑːm/  paže
beak  /biːk/  zobák
body  /ˈbɒdi/  tělo
ear  /ɪə(r)/  ucho
eye  /aɪ/  oko
feathers  /ˈfeðəz/  peří
foot  /fʊt/  noha (od kotníku dolů)
fur  /fɜː(r)/  srst, kožešina
hand  /hænd/  ruka
head  /hed/  hlava
leg  /leg/  noha (celá končetina)
nose  /nəʊz/  nos
teeth  /tiːθ/  zuby
whiskers  /ˈwɪskəz/  fousky
wing  /wɪŋ/  křídlo

Revision
adjective  /ˈædʒɪktɪv/  přídavné jméno
hair  /heə(r)/  vlasy
possessions  /pəˈzeʃnz/  majetek

Your project
chorus  /ˈkɔːrəs/  refrén
day  /deɪ/  den
Games  /geɪmz/  hry (sportovní - škoní předmět)
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