
Project Explore Starter Workbook - slovníček

Introduction
A Lily and Finn

Vocabulary

book /bʊk/ kniha

calculator /ˈkælkjuleɪtə(r)/ kalkulačka

crayon /ˈkreɪən/ pastelka

notebook /ˈnəʊtbʊk/ zápisník

pen /pen/ pero

pencil /ˈpensl/ tužka

pencil case /ˈpensl keɪs/ penál

rubber /ˈfaɪnəli/ guma

ruler /ˈruːlə(r)/ pravítko

school bag /ˈskuːl bæg/ školní brašna, aktovka

scissors /ˈsɪzəz/ nůžky

sharpener /ˈʃɑːpnə(r)/ ořezávátko

cage /keɪdʒ/ klec

chameleon /kəˈmiːliən/ chameleon

Have a good day! /ˌhæv ə gʊd ˈdeɪ/ Hezký den!

snake /sneɪk/ had

Wait a minute! /ˈweɪt ə ˌmɪnɪt/ Počkej chvíli!

What’s that? /wɒts ˈðæt/ Co je to?

Vocabulary

black /blæk/ černý

brown /braʊn/ hnědý

dark blue /dɑːk ˈbluː/ tmavomodrý

dark green /dɑːk ˈgriːn/ tmavozelený

grey /greɪ/ šedý

light blue /laɪt ˈbluː/ světlemodrý

light green /laɪt ˈgriːn/ světlezelený

orange /ˈɒrɪndʒ/ oranžový

pink /pɪŋk/ růžový

purple /ˈpɜːpl/ nachový

red /red/ červený

white /waɪt/ bílý

yellow /ˈjeləʊ/ žlutý

B New friends

Vocabulary

China /ˈtʃaɪnə/ Čína

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ čínský, Číňan

Croatia /krəʊˈeɪʃə/ Chorvatsko

Croatian /krəʊˈeɪʃn/ chorvatský, Chorvat

Czech /tʃek/ český, Čech

Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/ Česká republika

England /ˈɪŋglənd/ Anglie

English /ˈɪŋglɪʃ/ anglický



Project Explore Starter Workbook - slovníček

Hungarian /hʌŋˈgeəriən/ maďarský, Maďar

Hungary /ˈhʌŋgəri/ Maďarsko

India /ˈɪndiə/ Indie

Indian /ˈɪndiən/ indický, Ind

Ireland /ˈaɪələnd/ Irsko

Irish /ˈaɪrɪʃ/ irský

Scotland /ˈskɒtlənd/ Skotsko

Scottish /ˈskɒtɪʃ/ skotský

Serbia /ˈsɜːbiə/ Srbsko

Serbian /ˈsɜːbiən/ srbský, Srb

Slovenia /sləˈviːniə/ Slovinsko

Slovenian /sləˈviːniən/ slovinský, Slovinec

Spain /speɪn/ Španělsko

Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský

Wales /weɪlz/ Wales

Welsh /welʃ/ velšský

How old are you? /ˌhaʊ ˈəʊld ə ˌjuː/ Kolik je ti let?

What’s your name? /ˌwɒts jɔː ˈneɪm/ Jak se jmenuješ?

Where are you from? /ˌweər ə juː ˈfrɒm/ Odkud jsi?

C Come to the park

Vocabulary

climb a tree /ˌklaɪm ə ˈtriː/ šplhat na strom

draw /drɔː/ kreslit

play basketball /pleɪ ˈbɑːskɪtbɔːl/ hrát basketbal

play football /pleɪ ˈfʊtbɔːl/ hrát fotbal

play the guitar /ˌpleɪ ðə gɪˈtɑː(r)/ hrát na kytaru

ride a bike /ˌraɪd ə ˈbaɪk/ jezdit na kole

rollerblade /ˈrəʊləbleɪd/ jezdit kolečkových bruslích

run /rʌn/ běhat

sing /sɪŋ/ zpívat

speak Chinese /spiːk ˌtʃaɪˈniːz/ mluvit čínsky

spell /spel/ hláskovat

swim /swɪm/ plavat

walk /wɔːk/ chodit, jít pěšky

favourite /ˈfeɪvərɪt/ oblíbený

My leg is broken. /maɪ ˈleg ɪz ˌbrəʊkən/ Mám zlomenou nohu.

park /pɑːk/ park

See you soon! /ˌsiː juː ˈsuːn/ Brzy se uvidíme!

wheelchair /ˈwiːltʃeə(r)/ invalidní vozík
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1 Me!

1A In the playground

Vocabulary

angry /ˈæŋgri/ naštvaný

bored /bɔːd/ znuděný

cold /kəʊld/ studený, chladný

excited /ɪkˈsaɪtɪd/ nadšený

happy /ˈhæpi/ šťastný

hot /hɒt/ horký

hungry /ˈhʌŋgri/ hladový

sad /sæd/ smutný

scared /skeəd/ polekaný

thirsty /ˈθɜːsti/ žíznivý

tired /ˈtaɪəd/ unavený

Me neither! /miː ˈnaɪðə(r)/ Já také ne!

Me too! /miː ˈtuː/ Já taky!

sleepy /ˈsliːpi/ ospalý

1B My family

Vocabulary

aunt /ɑːnt/ teta

brother /ˈbrʌðə(r)/ bratr

cousin /ˈkʌzn/ bratranec, sestřenice

father /ˈfɑːðə(r)/ otec

grandfather /ˈgrænfɑːðə(r)/ dědeček

grandmother /ˈgrænmʌðə(r)/ babička

mother /ˈmʌðə(r)/ matka

sister /ˈsɪstə(r)/ sestra

uncle /ˈʌŋkl/ strýc

clever /ˈklevə(r)/ chytrý

identical twins /aɪˌdentɪkl ˈtwɪnz/ jednovaječná dvojčata

nice /naɪs/ milý, hodný

old /əʊld/ starý

pretty /ˈprɪti/ pěkný

short /ʃɔːt/ malý (postavou)

strong /strɒŋ/ silný

tall /tɔːl/ vysoký

twins /twɪnz/ dvojčata

young /jʌŋ/ mladý

1C Birthdays

Vocabulary

January /ˈdʒænjuəri/ leden

February /ˈfebruəri/ únor

March /mɑːtʃ/ březen
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April /ˈeɪprəl/ duben

May /meɪ/ květen

June /dʒuːn/ červen

July /dʒuˈlaɪ/ červenec

August /ˈɔːgəst/ srpen

September /sepˈtembə(r)/ září

October /ɒkˈtəʊbə(r)/ říjen

November /nəʊˈvembə(r)/ listopad

December /dɪˈsembə(r)/ prosinec

at last /ət ˈlɑːst/ konečně

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ narozeniny

cake /keɪk/ dort

follow /ˈfɒləʊ/ sledovat

lucky number /ˌlʌki ˈnʌmbə(r)/ šťastné číslo

perhaps /pəˈhæps/ snad

present (n) /ˈpreznt/ dárek

spotty /ˈspɒti/ poďobaný, plný pupínků

touch /tʌtʃ/ dotknout se, sáhnout

soon /suːn/ brzy

tummy /ˈtʌmi/ bříško

1D Hurry up!

Vocabulary

Art /ɑːt/ výtvarná výchova

English /ˈɪŋglɪʃ/ angličtina

History /ˈhɪstri/ dějepis

Maths /mæθs/ matematika

Music /ˈmjuːzɪk/ hudební výchova

PE /piː ˈiː/ tělesná výchova

Science /ˈsaɪəns/ věda (biologie, fyzika, chemie)

Spanish /ˈspænɪʃ/ španělština

Technology /tekˈnɒlədʒi/ technologie, informatika

be late for sth /bi ˈleɪt fə(r)/ mít zpoždění, příjít pozdě na

Biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie

chess /tʃes/ šachy

football /ˈfʊtbɔːl/ fotbal

gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/ gymnastika

Hurry up! /ˌhʌri ˈʌp/ Pospěš si!

It’s a brilliant day! /ɪts ə ˈbrɪliənt ˌdeɪ/ To je parádní den!

kit /kɪt/ souprava, výbava

nearly /ˈnɪəli/ skoro

subject /ˈsʌbdʒɪkt/ předmět

They’re great! /ðeə ˈgreɪt/ Jsou skvělí!

training /ˈtreɪnɪŋ/ trénink

What about you? /wɒt əˌbaʊt ˈjuː/ A co ty?

What time is it? /ˌwɒt ˈtaɪm ɪz ɪt/ Kolik je hodin?

What’s the matter? /ˌwɒts ðə ˈmætə(r)/ Co je?, Co se děje? 
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1 My project
different /ˈdɪfrənt/ rozdílný, jiný

Drama club /ˈdrɑːmə/ dramatický kroužek

each /iːtʃ/ každý

emotion /ɪˈmeʊʃn/ emoce, cit

feeling /ˈfiːlɪŋ/ pocit

sticky note /ˈstɪki nəʊt/ samolepící papírek

1 Culture
cross /krɒs/ kříž

dragon /ˈdrægən/ drak

first language /ˈfɜːst ˌlæŋgwɪdʒ/ první jazyk

flag /flæg/ vlajka

leaf /liːf/ list

moon /muːn/ měsíc

national language /ˈnæʃnəl ˌlæŋgwɪdʒ/ národní jazyk

star /stɑː(r)/ hvězda

1 Learn through English
bucket /ˈbʌkɪt/ kbelík

chalk /tʃɔːk/ křída

every /ˈevri/ každý

move /muːv/ posunout, hýbat (se)

part /pɑːt/ část

shadow /ˈʃædəʊ/ stín

stick /stɪk/ klacek

stone /stəʊn/ kámen

sundial /ˈsʌndaɪəl/ sluneční hodiny

tell the time /ˌtel ðə ˈtaɪm/ poznat čas

watch /wɒtʃ/ hodinky
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2 At home

2A My room

Vocabulary

bed /bed/ postel 

box /bɒks/ krabice

chair /tʃeə(r)/ židle

desk /desk/ psací stůl

door /dɔː(r)/ dveře

floor /flɔː(r)/ podlaha

lamp /læmp/ lampa

laptop /ˈlæptɒp/ laptop (přenosný počítač)

plant /plɑːnt/ rostlina

poster /ˈpəʊstə(r)/ plakát

room /ruːm/ pokoj

rug /rʌg/ kobereček

shelf / shelves /ʃelf, ʃelvz/ police / police

TV /tiː ˈviː/ televize

wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ skříň na šaty

window /ˈwɪndəʊ/ okno

bear /beə(r)/ medvěd

tiger /ˈtaɪgə(r)/ tygr

2B My pets

Vocabulary

canary /kəˈneəri/ kanárek

cat /kæt/ kočka

dog /dɒg/ pes

frog /frɒg/ žába

goldfish /ˈgəʊldfɪʃ/ zlatá rybka, karas zlatý

guinea pig /ˈgɪni pɪg/ morče

hamster /ˈhæmstə(r)/ křeček

iguana /ɪˈgwɑːnə/ leguán

monkey /ˈmʌŋki/ opice

mouse / mice /maʊs, maɪs/ myš / myši

parrot /ˈpærət/ papoušek

rabbit /ˈræbɪt/ králík

turtle /ˈtɜːtl/ želva

arm /ɑːm/ paže, ruka

body /ˈbɒdi/ tělo

ear /ɪə(r)/ ucho

eye /aɪ/ oko

foot / feet /fʊt, fiːt/ chodidlo / chodidla

head /hed/ hlava

leg /leg/ noha

mouth /maʊθ/ ústa

nose /nəʊz/ nos
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tail /teɪl/ ocas

wing /wɪŋ/ křídlo

2C My things

Vocabulary

badge /bædʒ/ odznak, placka

comic /ˈkɒmɪk/ komiks

dinosaur /ˈdaɪnəsɔː(r)/ dinosaurus

football card /ˈfʊtbɔːl kɑːd/ fotbalová kartička

fossil /ˈfɒsl/ zkamenělina

key ring /ˈkiː rɪŋ/ kroužek na klíče

magazine /ˌmægəˈziːn/ časopis

magnet /ˈmægnət/ magnetka

sticker /ˈstɪkə(r)/ nálepka, samolepka

superhero figure /ˈsuːpəhɪərəʊ ˌfɪgə(r)/ figurka superhrdiny

collection /kəˈlekʃn/ sbírka

fly /flaɪ/ moucha

2D Too late!

Vocabulary

bathroom /ˈbɑːθruːm/ koupelna

bedroom /ˈbedruːm/ ložnice

garden /ˈgɑːdn/ zahrada

kitchen /ˈkɪtʃɪn/ kuchyně

living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ obývací pokoj

amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný

borrow /ˈbɒrəʊ/ půjčit si

of course /əv ˈkɔːs/ samozřejmě

video game /ˈvɪdiəʊ geɪm/ videohra

2 My project
basketball hoop /ˈbɑːskɪtbɔːl huːp/ basketbalový koš

blackboard /ˈblækbɔːd/ tabule

discover /dɪˈskʌvə(r)/ objevit, zjistit

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ zajímavý

near /nɪə(r)/ blízko

team /tiːm/ tým, družstvo

unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ neobvyklý

wall /wɔːl/ stěna

2 Culture
across /əˈkrɒs/ přes, na, po celém

ancient /ˈeɪnʃənt/ starověký

Aztec /ˈæztek/ aztécký, Azték

bamboo /ˌbæmˈbuː/ bambus

be made of /bi ˈmeɪd əv/ být vyrobený, udělaný z

beautiful /ˈbjuːtɪfl/ krásný
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carnivorous /kɑːˈnɪvərəs/ masožravý

coffee /ˈkɒfi/ káva

cup /kʌp/ kalíšek

Egypt /ˈiːdʒɪpt/ Egypt

exotic /ɪgˈzɒtɪk/ exotický

fall /fɔːl/ spadnout

famous /ˈfeɪməs/ známý

flower /ˈflaʊə(r)/ květina

Greece /griːs/ Řecko

insect /ˈɪnsekt/ hmyz

Italy /ˈɪtəli/ Itálie

Mexico /ˈmeksɪkəʊ/ Mexiko

mummy /ˈmʌmi/ mumie

pet /pet/ domácí mazlíček

rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/ deštný prales

real /ˈrɪəl/ skutečný

special /ˈspeʃl/ zvláštní

tea /tiː/ čaj

useful /ˈjuːsfl/ užitečný

wood /wʊd/ dřevo

world /wɜːld/ svět

2 Learn through English
bird /bɜːd/ pták

chick /tʃɪk/ ptáčátko

feather /ˈfeðə(r)/ pero

grass /grɑːs/ tráva

ground /graʊnd/ zem

hair /heə(r)/ chlup(y), srst

hedge /hedʒ/ živý plot

hole /həʊl/ díra

mud /mʌd/ bláto, bahno

nest /nest/ hnízdo

owl /aʊl/ sova

penguin /ˈpeŋgwɪn/ tučňák

roof /ruːf/ střecha

safe (am / is / are safe) /seɪf/ v bezpečí (jsem / je / jsou v bezpečí)

sparrow /ˈspærəʊ/ vrabec

swallow /ˈswɒləʊ/ vlaštovka

tree /triː/ strom

Doctor Z

Episode 1

bad /bæd/ zlý

behind /bɪˈhaɪnd/ za

bring /brɪŋ/ přinést

Come in. /kʌm ˈɪn/ Pojď dále., Vstupte.

job /dʒɒb/ práce, zaměstnání

lift /lɪft/ výtah
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machine /məˈʃiːn/ stroj

Now watch this! /ˌnaʊ wɒtʃ ˈðɪs/ A teď se dívej!

open /ˈəʊpən/ otevřít

quick /kwɪk/ rychlý

tell /tel/ říci

think /θɪŋk/ myslet

turn off /tɜːn ˈɒf/ vypnout

understand /ˌʌndəˈstænd/ rozumět

3 My day, your day

3A Different days, different routines

Vocabulary

brush my teeth /ˌbrʌʃ maɪ ˈtiːθ/ vyčistit si zuby

do my homework /ˌduː maɪ ˈhəʊmwɜːk/ dělat si domácí úkoly

get dressed /get ˈdrest/ obléct se

get the bus /ˌget ðə ˈbʌs/ jet autobusem

get up /get ˈʌp/ vstát

go home /gəʊ ˈhəʊm/ jít domů

go to bed /ˌgəʊ tə ˈbed/ jít spát

go to school /ˌgəʊ tə ˈskuːl/ jít do školy

have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə(r)/ osprchovat se

have a snack /ˌhæv ə ˈsnæk/
posvačit, dát si něco malého           

k jídlu

have breakfast /hæv ˈbrekfəst/ snídat

have dinner /hæv ˈdɪnə(r)/ večeřet

have lunch /hæv ˈlʌntʃ/ obědvat

wash my face /ˌwɒʃ maɪ ˈfeɪs/ umýt si obličej

wash my hands /ˌwɒʃ maɪ ˈhændz/ umýt si ruce

fire /ˈfaɪə(r)/ oheň

forest /ˈfɒrɪst/ les

woods /wʊdz/ les(y)

in the morning /ˌɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/ ráno

in the afternoon /ˌɪn ði ˌɑːftəˈnuːn/ odpoledne

in the evening /ˌɪn ði ˈiːvnɪŋ/ večer

at night /ət ˈnaɪt/ v noci

3B Book Day

Vocabulary

do karate /duː kəˈrɑːti/ dělat karate

drive a car /ˌdraɪv ə ˈkɑː(r)/ řídit auto

go to the library /ˌgəʊ tə ðə ˈlaɪbrəri/ jít do knihovny

live in London /ˌlɪv ɪn ˈlʌndən/ žít, bydlet v Londýně

read books /riːd ˈbʊks/ číst knihy

ride a bike /ˌraɪd ə ˈbaɪk/ jezdit na kole

ride a horse /ˌraɪd ə ˈhɔːs/ jezdit na koni

watch TV /ˌwɒtʃ tiː ˈviː/ dívat se na televizi
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work /wɜːk/ pracovat

adventure /ədˈventʃə(r)/ dobrodružství

all day /ɔːl ˈdeɪ/ celý den

at home /ət ˈhəʊm/ doma

belt /belt/ pás(ek)

fantastic /fænˈtæstɪk/ fantastický

gadget /ˈgædʒɪt/ přístroj

guardian /ˈgɑːdiən/ opatrovník

hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina

librarian /laɪˈbreəriən/ knihovník

main character /ˈmeɪn ˌkærəktə(r)/ hlavní postava

recommend /ˌrekəˈmend/ doporučit

spy /spaɪ/ špión

surname /ˈsɜːneɪm/ příjmení

surprised /səˈpraɪzd/ překvapený

3C A picnic for lunch

Vocabulary

banana /bəˈnɑːnə/ banán

brown bread /ˈbraʊn bred/ tmavý chléb

butter /ˈbʌtə(r)/ máslo

cheese /tʃiːz/ sýr

chicken /ˈtʃɪkɪn/ kuře

egg /eg/ vejce

ham /hæm/ šunka

jam /dʒæm/ džem

salad /ˈsæləd/ salát

salami /səˈlɑːmi/ salám

tuna /ˈtjuːnə/ tuňák

white bread /ˈwaɪt bred/ bílý chléb

hate /heɪt/ nenávidět, nemít rád

Let’s go! /lets ˈgəʊ/ Pojďme!

like /laɪk/ mít rád

love /lʌv/ milovat, mít rád

picnic /ˈpɪknɪk/ piknik

sandwich /ˈsænwɪtʃ/ sendvič

want /wɒnt/ chtít

3D A family party

Vocabulary

apple pie /ˌæpl ˈpaɪ/ jablečný koláč

biscuit /ˈbɪskɪt/ sušenka, keks

burger /ˈbɜːgə(r)/ hamburger

crisps /krɪsps/ brambůrky, chipsy

cupcake /ˈkʌpkeɪk/ košíček

hot dog /ˈhɒt dɒg/ párek v rohlíku

ice cream /ˌaɪs ˈkriːm/ zmrzlina

juice /dʒuːs/ džus
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pizza /ˈpiːtsə/ pizza

popcorn /ˈpɒpkɔːn/ pražená kukuřice

answer the door /ˌɑːnsə ðə ˈdɔː(r)/ (jít) otevřít dveře

Be careful! /bi ˈkeəfl/ Buď opatrný!

chilli sauce /ˌtʃɪli ˈsɔːs/ čili omáčka

Don’t worry. /ˈdəʊnt ˌwʌri/ Nedělej si starosti.

give /gɪv/ dát

Good idea. /gʊd aɪˈdɪə/ Dobrý nápad. 

hot /hɒt/ ostrý

joke /dʒəʊk/ vtip

Look out! /lʊk ˈaʊt/ Dávej pozor!

meat /miːt/ maso

party /ˈpɑːti/ večírek, party

pie /paɪ/ koláč, závin

really /ˈriːəli/ opravdu

tomato /təˈmɑːtəʊ/ rajče

vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/ vegetarián

What would you like? /ˌwɒt wʊd juː ˈlaɪk/ Co si dáš?

3 My project
arrive /əˈraɪv/ přijet

boat /bəʊt/ loďka

castle /ˈkɑːsl/ hrad, zámek

day out /deɪ ˈaʊt/ exkurze, výlet

decide /dɪˈsaɪd/ rozhodnout (se)

delicious /dɪˈlɪʃəs/ lahodný, vynikající

fruit /fruːt/ ovoce

ghost /gəʊst/ duch

giraffe /dʒəˈrɑːf/ žirafa

guide /gaɪd/ průvodce

illustrate /ˈɪləstreɪt/ názorně ukázat

leave /liːv/ odjet

punt /pʌnt/ pramice, loďka

rhino /ˈraɪnəʊ/ nosorožec

river /ˈrɪvə(r)/ řeka

schedule /ˈʃedjuːl/ časový plán

share /ʃeə(r)/ podělit se

song /sɒŋ/ píseň

table /ˈteɪbl/ stůl

trip /trɪp/ výlet

visit /ˈvɪzɪt/ navštívit

wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ zvířata ve volné přírodě

3 Culture
activity /ækˈtɪvəti/ činnost

difficult /ˈdɪfɪkəlt/ těžký

egg and spoon race /ˌeg ən ˈspuːn reɪs/ závod s vajíčkem na lžíci

fete /feɪt/ slavnost

finishing line /ˈfɪnɪʃɪŋ laɪn/ cílová čára

hard /hɑːd/ tvrdý
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luckily /ˈlʌkɪli/ naštěstí

pony /ˈpəʊni/ poník

race /reɪs/ závod

sack race /ˈsæk reɪs/ závod v pytli

sports equipment /ˈspɔːts ɪˌkwɪpmənt/ sportovní výstroj

toy /tɔɪ/ hračka

tractor /ˈtræktə(r)/ traktor

traditional /trəˈdɪʃənl/ tradiční

3 Learn through English
bus station /ˈbʌs ˌsteɪʃn/ autobusové nádraží

bus stop /ˈbʌs stɒp/ autobusová zastávka

compass /ˈkʌmpəs/ kompas

cross /krɒs/ křížek

east /iːst/ východ

like /laɪk/ jako

needle /ˈniːdl/ ručička

north /nɔːθ/ sever

point /pɔɪnt/ bod

route /ruːt/ cesta, trasa

south /saʊθ/ jih

symbol /ˈsɪmbl/ symbol, značka

west /west/ západ
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4 After school

4A At home

Vocabulary

cook /kʊk/ vařit

dance /dɑːns/ tančit

fly /flaɪ/ letět

listen to /ˈlɪsn tə/ poslouchat

make your bed /ˌmeɪk jɔː ˈbed/ ustlat (si) postel

sleep /sliːp/ spát

talk to /ˈtɔːk tə/ mluvit s

tidy up /ˌtaɪdi ˈʌp/ uklidit

4B A concert

Vocabulary

bass guitar /beɪs gɪˈtɑː(r)/ baskytara

cello /ˈtʃeləʊ/ (violon)cello

clarinet /ˌklærəˈnet/ klarinet

drums /drʌmz/ bubny

guitar /gɪˈtɑː(r)/ kytara

piano /piˈænəʊ/ klavír

recorder /rɪˈkɔːdə(r)/ zobcová flétna

saxophone /ˈsæksəfəʊn/ saxofon

trumpet /ˈtrʌmpɪt/ trubka

violin /ˌvaɪəˈlɪn/ housle

composition /ˌkɒmpəˈzɪʃn/ skladba

hide /haɪd/ schovat se

horrible /ˈhɒrəbl/ hrozný

I don’t believe it! /aɪ ˌdəʊnt bɪˈliːv ɪt/ Tomu nevěřím!

I’m ready. /aɪm ˈredi/ Jsem připravený.

video /ˈvɪdiəʊ/ nahrát na video

What are you doing? /ˌwɒt ə juː ˈduːɪŋ/ Co děláš?

4C At the park

Vocabulary

drink a milkshake /ˌdrɪŋk ə ˈmɪlkʃeɪk/ pít mléčný koktejl

eat a pie /ˌiːt ə ˈpaɪ/ jíst koláč

feed the ducks /ˌfiːd ðə ˈdʌks/ krmit kachny

give a present /ˌgɪv ə ˈpreznt/ dát dárek 

kiss her/his mother /ˌkɪs hɜː,hɪz ˈmʌðə(r)/ políbit svou maminku

play chess /pleɪ ˈtʃes/ hrát šachy

sit /sɪt/ sedět

stand /stænd/ stát

take a photo /ˌteɪk ə ˈfəʊtəʊ/ vyfotit si

a cup of tea /ə ˌkʌp əv ˈtiː/ šálek čaje

answer an email /ˌɑːnsər ən ˈiːmeɪl/ odpovědět na email
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champion /ˈtʃæmpiən/ šampión

chess move /ˈtʃes muːv/ šachový tah

greedy /ˈgriːdi/ nenasytný

4D At the leisure centre

Vocabulary

do athletics /duː æθˈletɪks/ dělat atletiku

do gymnastics /duː dʒɪmˈnæstɪks/ dělat gymnastiku

do judo /duː ˈdʒuːdəʊ/ dělat judo

go dancing /gəʊ ˈdɑːnsɪŋ/ jít tančit

go fencing /gəʊ ˈfensɪŋ/ šermovat

go swimming /gəʊ ˈswɪmɪŋ/ jít plavat

play badminton /pleɪ ˈbædmɪntən/ hrát badminton

play volleyball /pleɪ ˈvɒlibɔːl/ hrát volejbal

climbing wall /ˈklaɪmɪŋ wɔːl/ lezecká stěna

Don’t be silly! /ˌdəʊnt bi ˈsɪli/ No neblázni!

fight /faɪt/ bojovat

Fingers crossed. /ˌfɪŋgəz ˈkrɒst/ Hodně štěstí.

hurt /hɜːt/ bolet

lazy /ˈleɪzi/ líný

leisure centre /ˈleʒə ˌsentə(r)/ středisko volného času

noticeboard /ˈnəʊtɪsbɔːd/ nástěnka

try /traɪ/ pokusit se, zkoušet

winner /ˈwɪnə(r)/ vítěz

4 My project

buggy /ˈbʌgi/ vozítko

club /klʌb/ klub, kroužek

grow /grəʊ/ růst

heat /hiːt/ horko, žár

jump /dʒʌmp/ skákat

oven /ˈʌvn/ pec

seed /siːd/ semeno

seed bomb /ˈsiːd bɒm/ semenná bomba

solar /ˈsəʊlə(r)/ sluneční

sun /sʌn/ slunce

throw /θrəʊ/ hodit

workshop /ˈwɜːkʃɒp/ seminář

4 Culture

accordion /əˈkɔːdiən/ akordeon

bagpipes /ˈbægpaɪps/ dudy

beach /biːtʃ/ pláž

body board /ˈbɒdi bɔːd/ bodyboard

Ceilidh /ˈkeɪli/ skotský lidový tanec

exercise /ˈeksəsaɪz/ cvičení

fiddle /ˈfɪdl/ housle

friendly /ˈfrendli/ přátelský

invent /ɪnˈvent/ vynalézt
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popular /ˈpɒpjələ(r)/ oblíbený

pro /prəʊ/ profesionál

sea /siː/ moře

sunny /ˈsʌni/ slunečný

surfing /ˈsɜːfɪŋ/ surfování

wave /weɪv/ vlna

weather /ˈweðə(r)/ počasí

4 Learn through English

air /eə(r)/ vzduch

bend /bend/ pokrčit

elbow /ˈelbəʊ/ loket

flexible /ˈfleksəbl/ pružný

healthy /ˈhelθi/ zdravý

hold /həʊld/ držet

knee /niː/ koleno

muscle /ˈmʌsl/ sval

need /niːd/ potřebovat

stretch /stretʃ/ protáhnout se

Doctor Z

Episode 2

band /bænd/ kapela

blanket /ˈblæŋkɪt/ deka

evil /ˈiːvl/ zlý, ďábelský

happen /ˈhæpən/ stát se

headphones /ˈhedfəʊnz/ sluchátka

hear /hɪə(r)/ slyšet

invention /ɪnˈvenʃn/ vynález

loud /laʊd/ hlasitý

money /ˈmʌni/ peníze

player /ˈpleɪə(r)/ hráč, hudebník

shout /ʃaʊt/ křičet

tuba /ˈtjuːbə/ tuba

wrong /rɒŋ/ v nepořádku, špatně



Project Explore Starter Workbook - slovníček

5 In town

5A Our town

Vocabulary

café /ˈkæfeɪ/ kavárna

cinema /ˈsɪnəmə/ kino

hospital /ˈhɒspɪtl/ nemocnice

library /ˈlaɪbrəri/ knihovna

museum /mjuˈziːəm/ muzeum

restaurant /ˈrestrɒnt/ restaurace

school /skuːl/ škola

shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə(r)/ nákupní středisko

supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/ supermarket

swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/ bazén, plovárna

5B At the funfair

Vocabulary

big wheel /bɪg ˈwiːl/ ruské kolo

candyfloss stand /ˈkændiflɒs stænd/ stánek s cukrovou vatou

coconut shy /ˈkəʊkənʌt ʃaɪ/

házení dřevěnými koulemi na 

kokosy na tyčích (tradiční hra na 

pouti)

dodgems /ˈdɒdʒəmz/ autíčka na autodromu

ghost train /ˈgəʊst treɪn/ strašidelný vláček

hot dog stand /ˈhɒt dɒg ˌstænd/ stánek s párky v rohlíku

roller coaster /ˈrəʊlə ˌkəʊstə(r)/ horská dráha

trampoline /ˈtræmpəliːn/ trampolína

ball /bɔːl/ koule, míč

catch /kætʃ/ chytit

funfair /ˈfʌnfeə(r)/ pouť, lunapark

prize /praɪz/ cena

save sb /seɪv/ zachránit někoho

5C The chase

Vocabulary

bike /baɪk/ kolo

boat /bəʊt/ loď

bus /bʌs/ autobus

car /kɑː(r)/ auto

lorry /ˈlɒri/ nákladní auto, kamión

motorbike /ˈməʊtəbaɪk/ motorka

plane /pleɪn/ letadlo

scooter /ˈskuːtə(r)/ skútr

tram /træm/ tramvaj

alien /ˈeɪliən/ mimozemšťan

bridge /brɪdʒ/ most
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code /kəʊd/ kód

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný

fast /fɑːst/ rychlý, rychle

HQ /eɪtʃ ˈkjuː/ ústředí, centrála

mobile phone /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/ mobilní telefon

pass /pɑːs/ předjet

passenger /ˈpæsɪndʒə(r)/ cestující

point at sb / sth /ˈpɔɪnt ət/ ukázat na něco / někoho

rider /ˈraɪdə(r)/ řidič

save the world /ˌseɪv ðə ˈwɜːld/ zachránit svět

secret /ˈsiːkrət/ tajný

slow /sləʊ/ pomalý

suddenly /ˈsʌdənli/ najednou

traffic jam /ˈtræfɪk dʒæm/ dopravní zácpa

5D At the chippy

Spoken English

penny / pence /ˈpeni, pens/ penny / pence

pound /paʊnd/ libra

batter /ˈbætə(r)/ těstíčko

chicken stick /ˈtʃɪkɪn stɪk/ kuřecí špalíček

chippy /ˈtʃɪpi/

prodejna smažených ryb s 

hranolkami

fish /fɪʃ/ ryba

fried food /ˈfraɪd fuːd/ smažené jídlo

Here you are. /ˈhɪə juː ˌɑː(r)/ Prosím.

Here’s your change. /ˌhɪəz jɔː ˈtʃeɪndʒ/ Tady máte nazpět.

How much is it? /ˌhaʊ mʌtʃ ˈɪz ɪt/ Kolik to stojí?

I’m starving! /aɪm ˈstɑːvɪŋ/ Padám hlady!

order /ˈɔːdə(r)/ objednat si

piece /piːs/ kousek, kus

sausage /ˈsɒsɪdʒ/ párek, klobása

Scotch egg /skɒtʃ ˈeg/

vejce natvrdo, smažené v masovém 

těstíčku

5 My project

pop-up /ˈpɒp ʌp/ vyskakovací, leporelo

5 Culture

bay /beɪ/ záliv

break /breɪk/ rozbít se, zlomit se

correct order /kəˌrekt ˈɔːdə(r)/ správné pořadí

cross /krɒs/ přejít (na druhou stranu)

fog /fɒg/ mlha

gold /gəʊld/ zlatý

national park /ˌnæʃnəl ˈpɑːk/ národní park

nature reserve /ˈneɪtʃə rɪˌzɜːv/ přírodní rezervace

Pacific Ocean /pəˌsɪfɪk ˈəʊʃn/ Tichý oceán

suspension bridge /səˈspenʃn brɪdʒ/ visutý most
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wide /waɪd/ široký

5 Learn through English

AD /eɪ ˈdiː/ n. l. (našeho letopočtu)

bank /bæŋk/ břeh

block of flats /ˌblɒk əv ˈflæts/ panelák

church /tʃɜːtʃ/ kostel

edge /edʒ/ okraj

factory /ˈfæktəri/ továrna

farmer /ˈfɑːmə(r)/ farmář

field /fiːld/ pole

log /lɒg/ kláda

lots of /ˈlɒts əv/ mnoho

path /pɑːθ/ pěšina

railway /ˈreɪlweɪ/ železnice

village /ˈvɪlɪdʒ/ vesnice

war /wɔː(r)/ válka
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6 At the weekend

6A Going for a walk

Vocabulary

flip-flops /ˈflɪp flɒps/ žabky

hat /hæt/ čepice, klobouk

jacket /ˈdʒækɪt/ bunda

jumper /ˈdʒʌmpə(r)/ svetr

scarf / scarves /skɑːf, skɑːvz/ šála / šály

shoes /ʃuːz/ boty

shorts /ʃɔːts/ kraťasy

skirt /skɜːt/ sukně

trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty

T-shirt /ˈtiː ʃɜːt/ tričko

North Pole /nɔːθ ˈpəʊl/ severní pól

perfect /ˈpɜːfɪkt/ perfektní

polar bear /ˌpəʊlə ˈbeə(r)/ lední medvěd

zip wire /ˈzɪp ˌwaɪə(r)/ lanový skluz

6B What’s on TV?

Vocabulary

cartoon /kɑːˈtuːn/ kreslený film

comedy /ˈkɒmədi/ komedie

cookery show /ˈkʊkəri ʃəʊ/ zábavný pořad o vaření

documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ dokumentární pořad

film /fɪlm/ film

game show /ˈgeɪm ʃəʊ/ televizní (zábavná) soutěž

music show /ˈmjuːzɪk ʃəʊ/ hudebně-zábavný pořad

nature programme /ˈneɪtʃə ˌprəʊgræm/ pořad o přírodě

series /ˈsɪəriːz/ seriál

sports programme /ˈspɔːts ˌprəʊgræm/ sportovní pořad

talent show /ˈtælənt ʃəʊ/ talentová show

the news /ðə ˈnjuːz/ zprávy

extreme /ɪkˈstriːm/ extrémní

iron /ˈaɪən/ žehlit

mountain /ˈmaʊntən/ hora

warm /wɔːm/ teplý

6C I work at the weekend

Vocabulary

artist /ˈɑːtɪst/ umělec

bus driver /ˈbʌs ˌdraɪvə(r)/ řidič autobusu

doctor /ˈdɒktə(r)/ lékař

film director /ˈfɪlm dəˌrektə(r), daɪ-/ filmový režisér

flight attendant /ˈflaɪt əˌtendənt/ letuška, stevard

hairdresser /ˈheədresə(r)/ kadeřník
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mechanic /məˈkænɪk/ mechanik

musician /mjuˈzɪʃn/ hudebník

nurse /nɜːs/ zdravotní sestra

police officer /pəˈliːs ˌɒfɪsə(r)/ policista

reporter /rɪˈpɔːtə(r)/ reportér

scientist /ˈsaɪəntɪst/ vědec

shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪstənt/ prodavač

teacher /ˈtiːtʃə(r)/ učitel

armour /ˈɑːmə(r)/ brnění

company /ˈkʌmpəni/ společnost

elephant /ˈelɪfənt/ slon

lion /ˈlaɪən/ lev

mask /mɑːsk/ maska

model /ˈmɒdl/ model, maketa

picture /ˈpɪktʃə(r)/ obraz, obrázek

puppet /ˈpʌpɪt/ loutka

robot /ˈrəʊbɒt/ robot

spider /ˈspaɪdə(r)/ pavouk

weekend /ˌwiːkˈend/ víkend

6D The superheroes special

Vocabulary

costume /ˈkɒstjuːm/ kostým

credit /ˈkredɪt/ kredit

I’m on my way. /aɪm ˌɒn maɪ ˈweɪ/ Jsem na cestě.

identify /aɪˈdentɪfaɪ/ poznat, identifikovat

See you later. /ˌsiː juː ˈleɪtə(r)/ Tak zatím. , Uvidíme se později.

text /tekst/ SMS

Thanks for calling. /ˈθænks fə ˌkɔːlɪŋ/ Díky za zavolání.

Who’s calling? /ˈhuːz ˌkɔːlɪŋ/ Kdo volá? 

6 My project

Vocabulary

be scared of sb / sth /bi ˈskeəd əv/ bát se někoho / něčeho

clean /kliːn/ čistý

soap /səʊp/ mýdlo

special feature /ˈspeʃl ˌfiːtʃə(r)/ zvláštnost, zvláštní funkce

uniform /ˈjuːnɪfɔːm/ uniforma

6 Culture

barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/ zahradní grilování

carnival /ˈkɑːnɪvl/ karneval

celebrate /ˈselɪbreɪt/ slavit

celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ oslava

coconut water /ˈkəʊkənʌt ˌwɔːtə(r)/ kokosová voda

decorate /ˈdekəreɪt/ vyzdobit

dirty /ˈdɜːti/ špinavý

fireworks /ˈfaɪəwɜːks/ ohňostroj
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float /fləʊt/ alegorický vůz

flour /ˈflaʊə(r)/ mouka

Independence Day /ˌɪndɪˈpendəns deɪ/ Den nezávislosti

jerk chicken /dʒɜːk ˈtʃɪkɪn/

marinované a grilované kuřecí 

maso

monster /ˈmɒnstə(r)/ příšera

parade /pəˈreɪd/ slavnostní průvod

straw /strɔː/ brčko

6 Learn through English

desert /ˈdezət/ poušť

dustbin /ˈdʌstbɪn/ popelnice

fox /fɒks/ liška

fur /fɜː(r)/ srst

grassland /ˈgrɑːslænd/ pastviny, louky

hole in the ground /ˌhəʊl ɪn ðə ˈgraʊnd/ díra v zemi

wake up /weɪk ˈʌp/ probudit se

Doctor Z

Episode 3

boot /buːt/ vysoká bota, holínka

escape /ɪˈskeɪp/ utéct

plan /plæn/ plán

snowy /ˈsnəʊi/ zasněžený

terrible /ˈterəbl/ hrozný

van /væn/ dodávka


