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Anglicko-český slovník k učebnici Sail Away 1 
 

Unit 1 School Again! 

 

again znovu, opět, zase 

answer odpovědět 

ask zeptat se 

be být 

be late mít zpoždění 

book kniha 

bye ahoj (při loučení) 

clap zatleskat, tleskat 

Clap your hands! Zatleskej! Zatleskejte! 

close zavřít 

come jít, přijít 

count počítat, spočítat 

eight osm 

everybody každý, všichni 

fill in doplnit, vyplnit 

find najít 

five pět 

foot noha (od kotníku dolů) 

four čtyři 

friend kamarád 

get dostat, sehnat, přinést, připravit 

go jít 

hello ahoj (při setkání) 

hi ahoj 

late pozdě, opožděný 

Let´s go! Pojďme!  

match přiřadit 

more víc, ještě 

name jméno 

newcomer nově příchozí, nováček 

nine devět 

number číslo 

number bingo číselné bingo (hra) 

once more ještě jednou, znovu, opět 

one jeden 

open otevřít 

pen pero, propiska 

pencil tužka 

pencil case penál, pouzdro (na tužky) 

pet zvířecí mazlíček 

read číst 

rubber guma (na vymazávání) 

ruler pravítko 

seven sedm 

school škola 

school bag školní taška, aktovka 

Sit down! Posaď se! Posaďte se! 

six šest 
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stamp dupnout 

Stamp your feet! Zadupej! Zadupejte! 

stand up stoupnout, postavit se 

Stand up! Postav se! Postavte se! 

stick nalepit 

sticker samolepka 

talk mluvit 

ten deset 

three tři 

time čas 

two dva 

what co 

with s 

 

Arthur + Rascal: Episode 1 

 

Come on! Pojď! Pojďte! Dělej! Dělejte! 

drop upustit, pustit 

fish ryba 

good dobrý; dobře 

home domov 

no ne 

Oh, good! Dobře! 

quick rychlý; rychle 

thanks díky 

Well done! Výborně! Bravo! 

 

Unit 2 A New Member! 

 

about o 

baby nemluvně, dítě 

big velký 

blue modrý, modrá barva 

brother bratr 

brown hnědý, hnědá barva 

circle zakroužkovat 

colour barva 

dad tatínek 

family rodina 

family tree rodokmen 

grandma babička 

grandpa dědeček 

great skvělý 

green zelený, zelená barva 

happy šťastný 

house dům 

little malý 

lovely rozkošný 

member člen 

mum maminka 

nanny chůva 

new nový 
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of course samozřejmě 

pink růžový, růžová barva 

pretty pěkný 

rainbow duha 

red červený, červená barva 

see vidět 

sister sestra 

small malý 

tall vysoký 

teddy plyšový medvídek 

think myslet 

today dnes 

too také 

very velmi 

who kdo 

yellow žlutý, žlutá barva 

yes ano 

 

Nanny´s Travels: Families near and far! 

 

Australia Austrálie 

far daleko 

from z 

live žít, bydlet 

meet seznámit se, potkat 

Meet my family! Seznamte se s mou rodinou! 

near blízko 

only jen 

UK Spojené království 

 

Unit 3 Toys for little Betsy! 

 

aeroplane letadlo 

armchair křeslo 

ball balón 

bed postel 

chair židle 

choose vybrat 

come in vstoupit, vejít (do místnosti) 

computer počítač 

desk psací stůl 

doll panenka 

elephant slon 

funny legrační 

guest host 

lamp lampa 

let nechat, dovolit 

Let me see. Ukaž mi to. 

look like vypadat jako 

mouse myš 

mum´s maminčin 

musical box hrací skříňka 
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playroom dětský pokoj, dětská herna 

radio rádio 

ready připravený 

rocking horse houpací kůň 

special zvláštní 

tea set čajový servis 

thank you děkuji 

that tamto 

these tito, tyto, tato 

this to 

those tamti, tamty, tamta 

toy hračka 

train vlak 

try zkusit 

TV televizor 

What´s wrong? Co je špatně? Co je v nepořádku? 

Which picture? Který obrázek? 

white bílý, bílá barva 

whose čí 

wrong chybný, špatný, v nepořádku 

 

Arthur + Rascal: Episode 2 

 

bath time čas na koupel 

catch chytit 

help pomoci 

here tady 

here´s tady je 

 

Unit 4 Grandma! Grandpa! 

 

all všichni 

bath vana 

bathroom koupelna 

bedroom ložnice 

black černý, černá barva 

bloom kvést 

box krabice 

cooker vařič, sporák 

cupboard skříň s policemi, kredenc 

dish nádobí 

everywhere všude 

flower květina 

fridge lednička 

garden zahrada 

glass sklenice 

how many kolik 

How´s your memory? Jakou máš paměť? 

kangaroo klokan 

kitchen kuchyň 

koala koala 

living room obývací pokoj 



 5 

man muž 

mirror zrcadlo 

nice pěkný, hezký 

present dárek 

put dát 

room pokoj 

sofa pohovka 

table stůl 

there tam 

there are tam jsou 

there´s (= there is) tam je 

thing věc 

under pod 

where kde 

 

Nanny´s Travels: British homes! 

 

a lot of hodně čeho 

British britský 

castle hrad 

cottage domek, chata 

extra navíc 

full of plný čeho 

home domov 

 

Unit 5 It´s got a big mouth! 

 

animal zvíře 

body tělo 

cat kočka 

child dítě 

children děti 

correct opravit 

cow kráva 

dog pes 

ear ucho 

eye oko 

farm farma 

farmer farmář 

fat tlustý 

fish ryba 

foot noha (od kotníku dolů), chodidlo 

furry chlupatý 

get on the train nastoupit do vlaku 

goat koza 

horse kůň 

It goes like that! Ono dělá takto! 

it´s got (= it has got) ono má 

leg noha 

long dlouhý 

man muž 

mountain hora 
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mouse myš 

mouth ústa, tlama 

nose nos 

Oh, dear! Jejda! 

on the track na kolejích 

other další, jiný 

poem báseň 

sheep ovce 

short krátký 

stick nalepit 

tail ocas 

thin hubený 

tooth zub 

track koleje 

What´s Poggo like? Jak vypadá Poggo? 

What´s the matter? Co se děje? 

woman žena 

 

Arthur + Rascal: Episode 3 

 

here tady 

silly hloupý 

the other ten druhý, ten další 

There you are! Tady jsi! 

 

Unit 6 Pet Shop Fun! 

 

bird pták 

birthday narozeniny 

brainstorm hledat nové nápady 

but ale 

can moci, umět 

clever chytrý 

climb lézt, vylézt 

come back přijít zpátky 

crawl lézt 

cute roztomilý 

dance tancovat 

day den 

eighteen osmnáct 

eleven jedenáct 

fifteen patnáct 

fly létat 

fourteen čtrnáct 

fun legrace 

Happy Birthday! Všechno nejlepší k narozeninám! 

hear slyšet 

how jak 

I can já umím 

It´s lots of fun. To je hodně legrace. 

jump skákat 

know vědět 
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let´s pomocné sloveso pro vyjádření rozkazovacího způsobu pro 1. osobu množného čísla 

like jako 

love mít rád, milovat 

minute minuta 

nineteen devatenáct 

old starý 

paper papír 

parrot papoušek 

pet shop zverimex, obchod s chovatelskými potřebami 

point bod 

rabbit králík 

run běžet 

sea horse mořský koník 

seventeen sedmnáct 

sixteen šestnáct 

spider pavouk 

swim plavat 

thirteen třináct 

tick zaškrtnout 

tortoise želva 

twelve dvanáct 

twenty dvacet 

walk chodit 

What do you know about animals? Co víš o zvířatech? 

work pracovat 

Work with your friend. Pracuj se svým kamarádem. 

 

Nanny´s Travels: Animals Down Under! 

 

down under u protinožců (v Austrálii a na Novém Zélandě) 

eat jíst 

egg vejce 

emu emu 

fast rychlý 

fruit ovoce 

interesting zajímavý 

neck krk 

 

Unit 7 We´re having a great time! 

 

basketball basketbal 

bell zvon 

bike kolo (jízdní) 

bravo bravo, výborně 

clown klaun 

Coke coca cola 

drink pít 

drive řídit (auto) 

everybody každý, všichni 

everything všechno 

fabulous báječný, skvělý 

face obličej 
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fly a kite pouštět draka 

fun time zábava 

game hra 

have a good time dobře se bavit  

have a great time skvěle se bavit  

hot dog párek v rohlíku 

laugh smát se 

letter písmeno 

look vypadat 

mac plášť do deště 

make dělat 

mother matka 

over there tamhle 

paint malovat 

park park 

race závod 

ride jezdit 

ride a bike jezdit na kole 

ride a horse jezdit na koni 

ring zvonit 

sandcastle hrad z písku 

sleep spát 

soccer fotbal 

teacher učitel 

up and down nahoru a dolů 

upside down vzhůru nohama 

watch sledovat 

watch TV dívat se na televizi 

wear mít na sobě oblečené, nosit 

 

Arthur + Rascal: Episode 4 

 

chicken kuře 

favourite oblíbený 

food jídlo 

picnic piknik 

sausage párek 

stop přestat, nechat 

Stop it! Přestaň! Přestaňte! 

sunny slunečný 

 

 

Unit 8 Look at our snowman! 

 

all around všude kolem 

autumn podzim 

blow foukat 

coat kabát 

cold chladno, zima; studený, chladný 

correct opravit 

day den 

dear drahý 
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difference rozdíl 

dress šaty 

fall padat 

float vznášet se 

ground zem 

hat čepice 

Hawaii Havaj 

Hooray! Hurá! 

hope doufat 

hot horko 

I don´t mind. Nevadí mi to. 

imagine představit si 

inside vevnitř, uvnitř 

It´s cold. Je chladno. 

It´s for you. To je pro tebe. 

It´s raining. Prší. 

It´s snowing. Sněží. 

jacket sako, bunda, kabátek 

letter dopis 

London Londýn 

postman listonoš, pošťák 

rain déšť; pršet 

rainy deštivý 

scarf šála 

shirt košile 

shoe bota 

shorts kraťasy 

skirt sukně 

smile smát se 

snow sníh; sněžit 

snowman sněhulák 

snowy sněhový 

sock ponožka 

something něco 

soon brzy 

spring jaro 

summer léto 

sunhat klobouk (proti slunci) 

town město 

trousers kalhoty 

T-shirt tričko 

underline podtrhnout 

water voda 

weather počasí 

What´s the weather like? Jaké je počasí? 

windy větrný 

winter zima 

year rok 

 

Nanny´s Travels: In any kind of weather! 

  

another další 
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beach pláž 

kind druh, typ 

Los Angeles Los Angeles 

map mapa 

New York New York 

Seattle Seattle 

USA USA 

 

UNIT 9 He loves jelly! 

 

any nějaký, žádný 

any way jakkoliv, jakýmkoliv způsobem 

banana banán 

biscuit sušenka 

burger karbenátek 

cake dort 

carrot mrkev 

chocolate čokoláda 

crunch křoupat 

dry suchý 

egg vejce 

every každý 

find najít 

fridge lednička 

Here you are. Tady máš. Prosím. (při podávání) 

ice cream zmrzlina 

just právě, zrovna, prostě 

lemonade limonáda 

like mít rád 

lunch box krabička na svačinu 

meat maso 

menu jídelní lístek, menu 

milk mléko 

munch chroupat, žvýkat 

need potřebovat 

orange juice pomerančový džus 

pasta těstoviny 

pizza pizza 

please prosím 

popcorn popcorn 

potato brambora 

rice rýže 

sandwich sendvič 

shopping list nákupní seznam 

some nějaký 

someone někdo 

swish zasvištět, šustit 

teacher učitel 

tell říci, povědět 

vegetables zelenina 

wet mokrý 

What about you? A co ty? 
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who kdo 

word slovo 

 

Arthur + Rascal: Episode 5 

 

competition závod 

first první 

get ready připravit se 

I don´t think so! To si nemyslím! 

prize cena, výhra 

well tak, ale 

Well done! Výborně! 

winner vítěz 

 

Unit 10 In a Week! 

 

afternoon odpoledne 

at v 

card karta 

cartoon kreslený film 

clock hodiny 

come home přijít domů 

evening večer 

every každý 

face obličej 

fine dobrý, vyhovující 

Friday pátek 

get up vstát, vstávat (ráno z postele) 

go to bed jít do postele 

have a lot of fun užít si hodně legrace 

have a shower osprchovat se 

have breakfast nasnídat se, snídat 

have lunch obědvat, poobědvat 

have supper večeřet, povečeřet 

holiday prázdniny 

listen to music poslouchat hudbu 

lunch oběd 

Monday pondělí 

morning ráno 

music hudba 

night noc 

noon poledne 

o´clock hodin (při určování času) 

piano lesson hodina hry na klavír 

pick vybrat si 

quiz kvíz 

right správný 

Saturday sobota 

shower sprcha 

song píseň 

story příběh, povídka 

Sunday neděle 
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supper večeře 

tennis tenis 

Thursday čtvrtek 

Tuesday úterý 

video video 

visit navštívit 

want chtít 

Wednesday středa 

week týden 

What time ...? V kolik hodin ...? 

What´s the time? Kolik je hodin? 

wolf vlk 

 

Nanny´s Travels: A bite to eat! 

 

bite sousto 

fish and chips ryba a hranolky 

street ulice 

teatime čas na odpolední svačinu 

toast toast, topinka 

 

Merry Christmas Everybody! 

 

bring přinést 

Christmas carol vánoční koleda 

Christmas pudding vánoční pudink (dezert) 

Christmas tree vánoční stromeček 

dinner večeře 

Happy New Year! Šťastný nový rok! 

mince pie plněný koláček 

next year příští rok 

noise hluk, zvuk 

Santa Santa Klaus 

smell cítit, přivonět, čichat 

somebody někdo 

turkey krocan 

wish přát 

 

Mother´s Day 

 

because protože 

everything všechno 

guess uhádnout 

kiss polibek 

mother matka 

mummy máma, maminka 

mum máma, maminka 

no other žádný jiný 

smiling usmívající se 

take your place nahradit tě 

the best nejlepší 

warm teplý, vřelý, laskavý 


