
 
 

 
 a hundred  [º 'handrºd] sto
 address  [º'dres] adresa
 can  [kæn] moci, umět
 clothes  [klºuðz] oblečení
 chant [ča:nt] zazpívat, recitovat
 colour  ['kalº] barva
 dad  ['dæd] tatínek
 dad’s  ['dædz] tatínkův, tatínkova,   
   tatínkovo ...
 eighty  ['eiti] osmdesát
 fifty  ['fifti] padesát
 fly  [flai] létat
 forty  ['fo:ti] čtyřicet
 friend  [frend] kamarád, přítel
 guardian  ['ga:diºn] strážce, hlídač
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 die  [dai] zemřít
 history  [hi'stori] dějepis 
 island  ['ailºnd] ostrov
 legend  ['ledžºnd] legenda
 look for  [luk fo:] hledat 
 market place  ['ma:kit pleis] tržiště
 pull  [pul] vytáhnout
 servant ['sº:vºnt] sluha
 stone  [stºun] kámen
 sword  [so:d] meč
 tournament  ['to:nºmºnt] turnaj, klání
 

 boiling hot   [boiliŋ hot] vedro, strašné horko   
   (o počasí)
 degrees Celsius  [di'gri:z selsius] stupňů Celsia
 geography  [dži'ogrºfi] zeměpis
 pack  [pæk] balit, zabalit
 quite hot  [kwait hot] celkem horko 
   (o počasí)
 quite cool  [kwait ku:l] celkem chladno 
   (o počasí)
 very hot  ['veri hot] velmi horko 
   (o počasí)
 very warm  ['veri wo:m] velmi teplo (o počasí)
 warm  [wo:m] teplo (o počasí)

Anglicko-český slovník k učebnici a pracovnímu sešitu Fairyland 4
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 her  [hº] její
 I  [ai] já
 I can ...  [ai kæn] Já umím ...
 It’s nice to be back!  [its nais tº bi: bæk] Je hezké být zpátky!
 live  [liv] žít, bydlet
 love  [lav] mít rád
 lucky  [laki] šťastný
 miss a turn  [mis º tº:n] vynechat jedno kolo
 ninety  ['nainti] devadesát
 phone number  [fºun 'nambº] telefonní číslo
 seventy  ['sevnti] sedmdesát
 short  [šo:t] malý
 sixty  ['siksti] šedesát
 thirty  ['θº:ti] třicet
 toy  [toi] hračka
 who  [hu:] kdo
 Who am I?  [hu: æm ai] Kdo jsem?
 wear  [weº] mít oblečené, nosit   
   (na sobě)
 again  [º'gein] znovu, zase
 animal  ['æniml] zvíře
 best  [best] nejlepší
 brown  [braun] hnědý
 cinema  ['sinºmº] kino, biograf
 curtain  ['kº:tn] závěs
 curtains  ['kº:tnz] závěsy
 dark  [da:k] tmavý
 day  [dei] den
 flower  ['flauº] květina
 flowers  ['flauºz] květiny
 food  [fu:d] jídlo
 let’s [lets] vyjadřuje rozkaz
 Let’s chant!  [lets ča:nt] Zpívejme! Pojďme   
   zpívat!
 season  ['si:zn] roční období
 spell  [spel] hláskovat
 yellow  [jelºu] žlutý

STARTER UNIT                             

 speaker  ['spi:kº] reproduktor
 type  [taip] psát na klávesnici   
   (psacím stroji)
 ICT (= Information and  [ai si: ti:/ 'info:'meišn informatika a
 Communication  ºnd kº'mju:ni'keišn výpočetní technika  
 Technology)  tek'nolºdži] (vyučovací předmět)  
 

 cough  [kof] kašlat
 cover  ['kavº] zakrýt, přikrýt
 fine  [fain] skvěle, výborně
 feel  [fi:l] cítit se
 germbuster  [džº:mba:stº] krotitel bakterií
 health education  [helθ 'edju'keišn] zdravotní výchova   
   (vyučovací předmět)
 second  ['sekºnd] sekunda
 sneeze  [sni:z] kýchat
 soap  [sºup] mýdlo
 tissue  ['tišu:] papírový kapesník
 throw away  [θrºu º'wei] vyhodit

 

 get smaller  [get smo:lº] zmenšit se
 line  [lain] čára
 math  [mæ:θ] matematika
 measure  ['mežº] změřit
 

 amazed  [º'meizd] ohromený, v úžasu
 appear  [º'piº] objevit se
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 across  [º'kros] přes, na druhou  
   stranu
 again  [º'gein] znovu, zase
 aunt  [a:nt] teta
 back  [bæk] zpátky, zpět
 back  [bæk] záda
 beautiful  ['bju:tºful] krásný, nádherný
 behind  [bi'haind] za
 clap my (your, ...) hands  [klæp mai (jo:) hændz] tleskat (rukama)
 clever  ['klevº] chytrý
 climb  [klaim] vyšplhat
 cousin  ['kazn] sestřenice, bratranec
 curly hair ['kº:li heº] kudrnaté vlasy
 double-decker bus  ['dabl'dekº bas] dvoupatrový autobus
 everyone  ['evriwan] všichni, každý
 fairy  ['feºri] víla
 fat  [fæt] tlustý
 Germany  [džº:'mºni] Německo
 gran  [græn] babička
 Greece  [gri:s] Řecko
 handsome  [hænsºm] hezký (o mužích),  
   mužný, pohledný
 have a look  [hæv º luk] podívat se

I look like ...  [ai luk laik] Vypadám jako ...
Italy  [itºli] Itálie 
kind  [kaind] milý, přátelský
lift  [lift] zvednout
lift a double-decker bus  [lift º 'dabl'dekº bus] zvednout dvou-
  patrový autobus
Look!  [luk] Podívej se!
magic  ['mædžik] kouzelný
Mexico  ['meksikºu] Mexiko
mirror  ['mirº] zrcadlo
ocean  ['ºušn] oceán
over  ['ºuvº] přes

UNIT 1                   1. lekce

 Father’s Day  ['fa:ðºz dei] Den otců
 tall  [to:l] vysoký

 band  [bænd] skupina
 circle  ['sº:kl] kruh
 classmate  ['kla:smeit] spolužák
 drum  [dram] buben
 guitar  [gi'ta:] kytara
 maracas  [mærºkºz] rumbakoule 
   (chrastítka)
 music  ['mju:zik] hudební výchova
 oval  ['ºuvl] ovál
 rectangle  ['rek'tæŋgl] obdélník
 square  [skweº] čtverec
 triangle  ['traiæŋgl] trojúhelník/ triangl   
   (hudební nástroj)
 violin  ['vaiº'lin] housle 
 wood block  [wu:d blok] dřevěný blok 
   s paličkami
 xylophone  [zaiºlfºun] xylofon, zvonkohra
  

 joystick  [džoistik] joystick
 keyboard  ['ki:bo:d] klávesnice
 mouse  [maus] myš
 print  [print] vytisknout, tisknout
 printer  [printº] tiskárna
 screen  [skri:n] obrazovka
 sound  [saund] zvuk
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Peru  [pº'ru:] Peru
Poland  ['pºulºnd] Polsko
Portugal  ['po:tjugl] Portugalsko
see through a door  [si: θru: º do:] vidět skrz dveře
silly  ['sili] hloupý, blbý
short  [šo:t] malý (postavou)
skateboard  [skeitbo:d] skateboard
slim  [slim] štíhlý
Spain  [spein] Španělsko
straight hair  [streit heº] rovné vlasy
super-duper  ['su:pº dju:pº] prima, fajn
swim across the ocean  [swim º'kros ði: º'ušn] přeplavat oceán
tall  [to:l] vysoký
through [θru:] skrz
tree  [tri:] strom
Turkey  [tº:ki] Turecko
uncle  [aŋkl] strýc
up  [ap] směr vzhůru, na,  
  nahoru po
USA  [ju: es ei] USA
Where is it from?  [weº iz it from] Odkud to je?
What does he look like?  [wot daz hi: luk laik] Jak vypadá (on)?
What’s he like?  [wots hi: laik] Jaký je (on)? (ptáme se  
  na povahové vlastnosti)

badminton  ['bædmintºn] badminton
baseball  [beisbo:l] baseball
basketball  ['ba:skitbo:l] basketball, košíková
bin  [bin] koš, popelnice
busy  ['bizi] zaneprázdněný
chores  [čo:z] práce v domácnosti,
  běžné každodenní  
  povinnosti
concert  ['konsºt] koncert

UNIT 1/2             1./2. lekce 
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 costume  [kost'ju:m] kostým, maska
 fright  [frait] leknutí
 Halloween  [hºlºuwi:n] Halloween - před- 
   večer Všech svatých  
   (31. října)
 Jack-o’-lantern  [džækºulæntºn] vydlabaná dýně 
   s vyřezaným obliče- 
   jem a osvětlená 
   zevnitř svíčkou
 pumpkin  ['pampkin] dýně
 scary  [skeºri] strašidelný
 trick or treat  [trik o: tri:t] dejte mi cukroví  
   nebo vás napálím

 biscuit  ['biskit] sušenka
 cover  ['kavº] pokrýt, potáhnout,  
   zabalit
 decorate  ['dekºreit] ozdobit
 dried beans  [draid bi:nz] sušené fazole
 glitter  ['glitº] třpytka
 grapes  [greips] hrozny
 New Year  [nju: jeº] nový rok
 outside  ['aut'said] ven
 rattle  ['rætl] chrastítko
 ribbon  ['ribºn] stuha
 strike  [straik] bít, odbíjet (hodiny)
 shortbread  [šo:tbred] sušenka z lineckého  
   těsta
 the coming year  [ðº kamiŋ jeº] nový rok, 
   nastávající rok
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do the ironing  [du: ði ai'roniŋ] žehlit
down  [daun] dolů po, dolů z,  
  dolů do, směrem  
  dolů
drums  [dramz] bubny
get ready  [get redi] připravit se
goal  [gºul] gól
have a wonderful time  [hæv º wandºful taim] mít se skvěle
hockey  ['hoki] hokej
into  [intº] do
jump  [džamp] skočit, skákat, 
  vyskočit
jump on  [džamp on] skočit na 
Look over there!  [luk ºuvº ðeº] Podívej(te) se 
  tamhle!
make the bed  [meik ðº bed] ustlat postel
mop the floor  [mop ðº flo:] setřít podlahu 
  mopem, vytřít 
  podlahu mopem
need  [ni:d] potřebovat
net  [net] síť
Olympics  [ºu'limpiks] olympijské hry
out of  [aut ov] z
over  [ºuvº] přes
quick  [kwik] rychlý
race  [reis] závod
score  [sko:] získat bod, skórovat
score a goal  [sko: º gºul] dát gól
sea cow  [si: kau] mrož
seaweed  ['si:wi:d] chaluha, mořská  
  řasa
set the table  [set ðº teibl] prostřít stůl
skiing  [ski:iŋ] lyžování
stand in line  [stænd in lain] stát v řadě
starfish  [sta:fiš] hvězdice
summer camp  [samº kæmp] letní tábor
table tennis  ['teibl' tenis] stolní tenis

UNIT 2                     2. lekce

 wave  [weiv] vlna
 wetsuit  [wetsu:t] neoprénová 
   kombinéza
 wing [wiŋ] křídlo
 worry  [wori] dělat si starosti
  

 baby  [beibi] mládě
 claw  [klo:] dráp
 dragon  ['drægºn] drak
 keep  [ki:p] nechat si

 celebrate  ['selibreit] slavit
 collect  [kº'lekt] sbírat
 Earth  [º:θ] Země
 Earth Day  [º:θ dei] Den Země
 look after  [luk 'a:ftº] starat se o
 take care of  [teik keº ov] starat se o 
 verse  [vº:s] verš
  

 amazing  [º'meiziŋ] úžasný
 beach  [bi:č] pláž
 funfair  ['fanfeº] zábavní park
 holiday  ['holºdi] prázdniny, dovolená  
 music hall  ['mju:sik ho:l] koncertní sál, 
   varieté
 roller coaster  [rºulº kºustº] horská dráha
 shopping  [šopiŋ] nakupování
 snowmobile  [snºu 'mºubail] sněžný skútr
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team sport  [ti:m spo:t] skupinový sport,   
 týmový sport
tennis  [tenis] tenis
think  [θiŋk] myslet
through  [θru:] skrz
throw  [θrºu:] hodit, házet
turtle  ['tº:tl] želva
up  [ap] nahoru po, na, 
  směrem nahoru
vacuum the carpet  ['vækju:ºm ðº  vysát/ vyluxovat   
ka:pit] koberec
violin  ['vaiº'lin] housle
volleyball  ['volibo:l] volejbal
wash the dishes  ['woš ðº dišiz] umýt nádobí
water the plants  [wo:tº ðº pla:nts] zalít květiny
water-ski  [wo:tº ski] vodní lyže, jezdit na  
  vodních lyžích
What’s happening?  [wots 'hæpºniŋ] Co se děje? 
Welcome to ...  [welkºm tº] Vítejte v ...
wonderful  [wandºful] úžasný, skvělý
 

 beautiful  ['bju:tºful] krásný
 party  [pa:ti] oslava, párty
 take roles  [teik rºulz] ujmout se 
   hereckých rolí
 

 coral  ['korºl] korál
 fast  [fa:st] rychle
 move  [mu:v] hýbat se, 
   pohybovat se
 octopus  ['oktºpºs] chobotnice
 quite  [kwait] docela

UNIT 2                         2. lekce
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 away  [º'wei] pryč
 camp  [kæmp] tábořit, stanovat
 careful  ['keºful] opatrný
 dive  [daiv] potápět se
 dove  [dav] holubice
 fix  [fiks] spravit, opravit
 go diving  [gºu daiviŋ] jít se potápět
 go skiing  [gºu skiiŋ] jít si zalyžovat
 handbag  ['hændbæg] kabelka
 I’m going to swim.  [aim gºuiŋ tº swim] Jdu si zaplavat.
 item  ['aitºm] položka, věc, 
   předmět
 last  [la:st] minulý
 map  [mæp] mapa
 miss  [mis] zmeškat, postrádat
 missing  [misiŋ] chybějící 
 pack a rucksack  [pæk º 'ruksæk] sbalit batoh
 plane  [plein] letadlo
 rucksack  ['ruksæk] batoh
 sandals  ['sændlz] sandále
 sea  [si:] moře
 send  [send] poslat
 shark  [ša:k] žralok
 sky  [skai] obloha, nebe
 sleeping bag  [sli:piŋ bæg] spací pytel
 snowy  [snºui] zasněžený
 souvenir  ['su:vº'niº] suvenýr
 suitcase  ['su:tkeis] kufr
 sun cream  [san kri:m] opalovací krém
 sunglasses  [sangla:siz] sluneční brýle
 surf  [sº:f] surfovat
 swimming trunks  [swimiŋ tranks] pánské plavky
 swimsuit  [swimsu:t] dámské plavky
 tent  [tent] stan

UNIT 12                12. lekce

 UNIT 12             strana 94 – 99

6Fairyland 4 31 Fairyland 4



 sea cow  [si: kau] mrož
 sea horse  [si: ho:s] mořský koník
 shark  [ša:k] žralok
 starfish  [sta:fiš] hvězdice
 tail  [teil] ocas
 usually  ['ju:žuºli] obvykle, obyčejně
  

 Canada  ['kænºdº] Kanada 
 cartoon  [ka:'tu:n] kreslený, komiksový
 costume  ['kostju:m] kostým
 moustache  [mº'sta:š] knír
 planet  [plænit] planeta
 spaceship  ['speisšip] kosmická loď
 strong  [stroŋ] silný
 travel  ['trævl] cestovat
  

 always  ['o:lweiz] vždy
 baker’s  [beikºz] pekařství
 bank  [bæŋk] banka
 bus stop  [bas stop] autobusová 
   zastávka 
 butcher’s  ['bučºz] řeznictví
 cap  [kæp] kšiltovka
 cinema  ['sinimº] kino
 coat  [kºut] kabát
 Excuse me.  [ik'skju:z mi:] Promiňte. Pardon.
 find  [faind] najít
 gloves  [glavz] rukavice
 go out  [gºu aut] jít ven 
 greengrocer’s  ['gri:n'grºusºz] obchod s ovocem 
   a zeleninou
 hotel  [hºu'tel] hotel

UNIT 2/3  2./3. lekce
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 get  [get] dostat, získat
 giant  ['džaiºnt] obr
 give a bath  [giv º ba:θ] vykoupat
 hope  [hºup] doufat
 January  ['džænjuºri] leden
 July  [džu'lai] červenec
 June  [džu:n] červen
 magic  ['mædžik] kouzelný  
 March  [ma:č] březen
 May  [mei] květen
 May Day  [mei dei] První máj
 month  [manθ] měsíc
 moustache  [mº'sta:š] knír
 next week  [nekst wi:k] příští týden
 ninth  [nainθ] devátý
 November  [nºu'vembº] listopad
 October  [ok'tºubº] říjen
 of course  [ov ko:s] samozřejmě
 penguin  ['peŋgwin] tučňák
 perhaps  [pº'hæps] snad
 second  ['sekºnd] druhý
 September  [sep'tembº] září
 silver coin  ['silvº koin] stříbrná mince
 the wishing well  [ðº wišiŋ wel] kouzelná studna,  
   studna splněných  
   přání
 third  [θº:d] třetí
 throw  [θrºu] hodit
 twelfth  [twelfθ] dvanáctý
 twenty-first  [twenty fº:st] dvacátý první
 well  [wel] studna
 wren  [ren] střízlík obecný
 year  [jº:] rok
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 How much ...?  [hau mač] Kolik ...?
 How much is ...?  [hau mač iz] Kolik stojí ...?
 How much is it?  [hau mač iz it] Kolik to stojí?
 jeans  [dži:nz] džíny
 jumper  [džampº] svetr
 look both ways  [luk bºuθ weiz] podívat se oběma  
   směry
 look left  [luk left] podívat se doleva
 look right  [luk rait] podívat se doprava
 map  [mæp] mapa
 meet  [mi:t] potkat se, setkat se
 neighbourhood  ['neibºhu:d] okolí, sousedství
 never  ['nevº] nikdy
 park  [pa:k] park
 pence  [pens] penny (měnová jed-
   notka, mn. číslo podst.  
   jm. „penny“ - two pence)
 penny  ['peni] penny (měnová jednotka,  
   jed. č. - one penny)
 police station  [pº'li:s 'steišn] policejní stanice
 post office  ['pºust'ofis] pošta
 pound  [paund] libra
 pyjamas  [pº'dža:mºz] pyžamo
 restaurant  ['restºro:ŋ] restaurace
 road  [rºud] cesta, silnice
 safe  [seif] bezpečný
 scarf  [ska:f] šála
 slippers  ['slipºz] bačkory, papuče
 street  [stri:t] ulice
 supermarket  ['su:pº'ma:kit] supermarket
 sure  [šuº] jistý
 sweet shop  [swi:t šop] cukrárna, obchod  
   se sladkostmi
 toad  [tºud] ropucha
 town  [taun] město
 toyshop  [toišop] hračkářství
 until  [ºn'til] dokud ne, až ne

UNIT 3   3. lekce

 fairy tale  ['feºri teil] pohádka
 gift shop  [gift šop] obchod s dárkovými  
   předměty
 museum  [mju:'ziºm] muzeum
 prison  ['prizn] vězení
 souvenir  ['su:vº'niº] suvenýr, upomín-
   kový předmět
 tower  ['tauº] věž

 amazing  [º'meiziŋ] úžasný
 April  ['eiprºl] duben
 armadillo  ['a:mºdilº] pásovec
 August  ['o:gºst] srpen
 beard  [biºd] vousy, plnovous
 blanket  ['blæŋkit] deka
 bluebird  [blu:bº:d] salašník modrý 
 CD player  [si: di: pleiº] CD přehrávač
 chip  [čip] čip
 December  [di'sembº] prosinec
 electricity  [i'lek'trisºti] elektřina
 energy  ['enºdži] energie
 everywhere  ['evriweº] všude
 bell  [bel] zvoneček
 February  ['februºri] únor
 feed  [fi:d] nakrmit
 fifth  [fifθ] pátý
 finger  ['fiŋgº] prst
 first  [fº:st] první
 fourth  [fo:θ] čtvrtý
 future  ['fju:čº] budoucnost

UNIT 10/11          10./11. lekce
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 use  [ju:z] použít
 walk across  [wo:k º'kros] přejít přes
 wait  [weit] počkat, čekat
 
    

 about  [º'baut] o
 Africa  ['æfrikº] Afrika
 alien  ['eiliºn] vetřelec
 always  ['o:lweiz] vždy
 Art  [a:t] výtvarná výchova
 artist  ['a:tist] umělec
 astronaut  ['æstrºno:t] astronaut, kosmonaut
 baker  [beikº] pekař
 buy  [bai] koupit
 chef  [šef] šéfkuchař
 Come again soon.  [kam º'gein su:n] Brzy zase přijďte.
 concert  ['konsºt] koncert
 cook  [kuk] vařit
 dancer  [da:nsº] tanečník
 different  ['difrºnt] různý, jiný
 English  [in'gliš] angličtina
 everything  ['evriθiŋ] všechno
 famous  ['feimºs] slavný
 first  [fº:st] nejdříve
 fish [fiš] rybařit
 fishing  [fišiŋ] rybaření
 fix  [fiks] opravit, sestavit,  
   dát do pořádku
 Geography  [dži'ogrºfi] zeměpis
 get dressed  [get dresºd] obléknout se
 go shopping  [gºu šopiŋ] jít nakupovat
 go to the gym  [gºu tº ðº džim] jít cvičit, jít do 
   tělocvičny
 greengrocer  ['gri:n'grºusº] zelinář, obchodník se  
   zeleninou a ovocem
 grow up  [grºu ap] vyrůst

UNIT 4  4. lekce 
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 wet  [wet] mokrý
 whole  [hºul] celý
 win  [win] vyhrát  
 won  [won] minulý čas slovesa   
   „win“
 write  [rait] psát, napsat  
 writer  [raitº] spisovatel
 wrote  [rºut] minulý čas slovesa   
   „write“
     

 believe  [bi'li:v] věřit
 ghost  [gºust] duch
 glasses  [gla:siz] brýle
 take  [teik] vzít, brát
 then  [ðen] potom, tedy
 

 birch  [bº:č] bříza
 elder  ['eldº] bez černý
 example  [ig'za:mpl] příklad
 hazel  ['heizl] líska
 holly  ['holi] cesmína
 leaf  [li:f] list
 leaves  [li:vz] listy - množné číslo   
   podstat. jména „leaf“
 rowan  [rºuwn] jeřáb
 shape  [šeip] tvar
 size  [saiz]  velikost
 type  [taip] typ, druh
 yew  [ju:] tis
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 Here we come!  [hiº wi: kam] Sem jdeme!
 History  ['histºri] dějepis
 How often ...?  [hau 'ofn] Jak často ...?
 How often do you [hau 'ofn du: ju: Jak často jíš ovoce?
 eat fruit? i:t fru:t]
 ICT  [ai si: ti:] informatika a výpo- 
   četní technika
   (vyučovací předmět)
 kid  [kid] dítě, děcko, mrně
 know  [nºu] znát
 laugh  [la:f] smát se
 make  [meik] vyrobit, vyrábět
 Maths  [mæ:θs] matematika
 mechanic  [mi'kænik] montér, mechanik,  
   opravář
 moon  [mu:n] měsíc
 Music  ['mju:zik] hudební výchova,  
   hudba
 never  [nevº] nikdy
 one day  [wan dei] jednou
 paint  [peint] malovat
 painting  [peintiŋ] malování
 PE  [pi: i:] tělesná výchova
 picnic  ['piknik] piknik
 pilot  ['pailºt] pilot
 planet  ['plænit] planeta
 plant  [pla:nt] pěstovat
 Science  ['saiºns] přírodověda, 
   přírodní vědy
 sell  [sel] prodávat
 shopping  [šopiŋ] nakupování
 skip  [skip] skákat, poskakovat
 smile  [smail] usmívat se
 so  [sºu] tak
 sometimes  [samtaimz] někdy
 space  [speis] vesmír
 space trip  [speis trip] výlet do vesmíru
 spaceship  ['speisšip] kosmická raketa
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 picnic  ['piknik] piknik
 puppet ['papit] loutka
 read  [ri:d] číst 
 read  [red] minulý čas slovesa  
   „read“
 Russian  ['rašºn] ruský
 said  [sed] minulý čas slovesa  
   „say“
 sat  [sæt] min. čas slovesa „sit“
 save  [seiv] zachránit
 saw  [so:] minulý čas slovesa  
   „see“
 say  [sei] říct  
 see  [si:] vidět 
  sit  [sit] sedět
 slip  [slip] uklouznout
 So do we!  [sºu du: wi:] My také!
 stand up  [stænd ap] postavit se 
 stood up  [stud ap] minulý čas slovesa  
   „stand up“
 suddenly  ['sadnli] náhle
 thanks to  [θæŋks tº] díky (komu)
 the rest  [ðº rest] zbytek
 top branch  [top branč] nejhořejší větev
 try  [trai] zkusit, pokusit se
 under  ['andº] pod
 voice  [vois] hlas
 was  [woz] min. čas slovesa „be“  
                                           pro 1. a 3. os. jed.  
   čísla
 went  [went] min. čas slovesa „go“
 were  [weº] minulý čas slovesa  
   „be“ pro 2. osobu  
   jed. čísla a pro 1., 2.  
   a 3. osobu množ. č. 
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 study  ['stadi] studovat
 subject  ['sabdžikt] školní předmět
 Time to go!  [taim tº gºu] Je čas jít!
 trip  [trip] výlet
 true  [tru:] pravdivý
 twice a week  [twais º wi:k] dvakrát týdně
 use  [ju:z] používat
 usually  ['ju:žuºli] obvykle
 visit  [visit] navštívit
 want  [wont] chtít
 wash my face  [woš mai feis] umýt si (můj) obličej
 who  [hu:] kdo
 whose  [hu:z] čí
 work with  [wº:k wið] pracovat s 
 work with numbers  [wº:k wið 'nambºz] pracovat s čísly
 writer  [raitº] spisovatel
    

 careful  ['keºful] opatrný
 drive  [draiv] řídit
 either   ['aiðº] ani (v záporné větě)
 put on  [put on] navléknout (si), dát,  
   nasadit, zde: zapnout
 red light  [red lait] červené světlo
 seatbelt  [si:tbelt] bezpečnostní pás  
   (např. v autě)
 slow  [slºu] pomalý
 start  [sta:t] nastartovat
 stop  [stop] zastavit
 turn left  [tº:n left] odbočit doleva

  

 both  [bºuθ] oba, obě
 bottle ['botl] lahev
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 eat  [i:t] jíst  
 everyone ['evriwan] každý (člověk)
 fall  [fo:l] spadnout
 fell  [fel] minulý čas slovesa   
   „fall“
 gave  [geiv] minulý čas slovesa   
   „give“
 get hurt  [get hº:t] zranit se
 get together  [get tº'geðº] dát se dohromady
 get wet  [get wet] zmoknout, zvlhnout  
 give  [giv] dát 
 go  [gºu] jít  
 gold  [gºuld] zlatý
 got wet  [got wet] minulý čas slovesa   
   „get wet“
 had  [hæd] minulý čas slovesa   
   „have“
 have  [hæv] mít
 hear  [hiº] slyšet 
 heard  [hº:d] minulý čas slovesa   
   „hear“
 human race  ['hju:mºn reis] lidstvo
 It’s up to us.  [its ap tº as] Je to na nás.
 land  [lænd] přistát
 lose  [lu:z] přijít o, ztratit 
  lost  [lost] minulý čas slovesa   
   „lose“
 made  [meid] minulý čas slovesa   
   „make“
 make  [meik] vyrobit, udělat 
 make my bed  [meik mai bed] ustlat moji postel
 medal  ['medl] medaile
 near  [niº] blízko, poblíž
 nurse  [nº:s] zdravotní sestra,   
   pečovatelka
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 can  [kæn] nádoba, krabička,  
   konzerva
 clean  [kli:n] čistý
 definitely  ['definitli] určitě, rozhodně
 dirty  [dº:ti] špinavý, ušpiněný
 empty  ['empti] prázdný
 hospital  ['hospitl] nemocnice
 kind  [kaind] milý, hodný
 leave  [li:v] nechat
 leave the tap running  [li:v ðº tæp 'raniŋ] nechat téct vodu 
   z kohoutku
 mean  [mi:n] sobecký, protivný,  
   ošklivý
 newspaper  ['nju:s'peipº] noviny
 put  [put] dát
 recycling bin  ['ri:'saikliŋ bin] popelnice na tříděný  
                        odpad určený 
   k recyklaci
 side  [said] strana
 tap  [tæp] vodovodní 
   kohoutek
 throw  [θrºu] vyhodit
 toy  [toi] hračka
   

 cent  [sent] cent
 coin  [koin] mince
 dollar  ['dolº] dolar
 euro  ['juºrºu] euro
 page  [peidž] list, strana
 piece  [pi:s] kus
 round  [raund] kulatý
 symbol  ['simbl] symbol
 metal  ['metl] kovový
 note  [nºut] bankovka
 quid [kwid] libra (hovorově)
 buck  [bak] dolar (hovorově)
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 a better place  [º betº pleis] lepší místo
 a long story  [º loŋ 'sto:ri] dlouhý příběh
 actor  ['æktº] herec
 actress  [æktris] herečka
 another  [º'naðº] jiný, další, druhý
 artist  ['a:tist] umělec, malíř
 ate  [eit] minulý čas slovesa   
   „eat“
 athlete  ['æθli:t] atlet
 band  [bænd] skupina
 ballet dancer  ['bælei da:nsº] baletka, balerína
 be  [bi:] být 
 because  [bi'koz] protože
 beanstalk  [bi:nsto:k] stonek fazole
 branch  [bra:nč] větev
 break  [breik] zlomit se
  broke  [brºuk] minulý čas slovesa   
   „break“
 call  [ko:l] nazývat, jmenovat,   
   říkat komu jak
 came  [keim] minulý čas slovesa   
   „come“
 can  [kæn] moci, umět
 climb up  [klaim ap] vylézt nahoru
 come  [kam] přijít  
 could  [kud] minulý čas slovesa   
   „can“
 composer  [kºm'pºuzº] skladatel
 did  [did] minulý čas slovesa   
   „do“
 do  [du:] udělat 
 drank  [dræŋk] minulý čas slovesa   
   „drink“
 drink  [driŋk] pít, napít se 
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 a lot of  [º' lot ov] hodně
 another  [º'naðº] další, jiný
 aspirin  [º'spºrin] aspirín, prášek
 be late  [bi: leit] opozdit se
 chips  [čips] bramborové 
   hranolky
 code  [kºud] zákoník
 cold  [kºuld] rýma
 cough syrup  [kof 'sirºp] sirup proti kašli
 Country code  [' kantri kºud] pravidla pro pobyt  
   v přírodě
 countryside  [kauntrisaid] venkov, příroda
 dentist  ['dentist] zubař
 drop litter  ['drop 'litº] odhazovat odpadky
 exercise  ['eksºsaiz] cvičit, cvičení
 far away  [fa: º'wei] daleko odsud
 find out  [faind aut] zjistit
 fit  [fit] v kondici, zdatný,  
   fit
 forget  [fo:get] zapomenout
 golden  ['gºuldºn] zlatý
 golden rule  ['gºuldºn ru:l] zlaté pravidlo
 grass  [gra:s] tráva
 headache  ['hedeik] bolest hlavy
 healthy  [helθi] zdravý
 her  [hº] ji
 him  [him] jej
 ill  [il] nemocný
 indoors  ['in'do:z] doma, uvnitř 
 it  [it] ho
 It keeps you healthy.  [it ki:ps ju: helθi] Chrání ti to zdraví.  
   Udržuje tě to 
   zdravým.
 keep colds away  [ki:p kºuldz º'wei] zabránit příchodu  
   rýmy/ nachlazení
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   chránit
 hall  [ho:l] hala, síň, sál
 hunt  [hant] lovit
 hunter  [hantº] lovec
 journey  ['džº:ni] cesta
 just  [džast] jenom
 kick  [kik] kopnout
 king  [kiŋ] král
 knight  [nait] rytíř
 lady  [leidi] dáma
 learn  [lº:n] učit se
 light  [lait] světlo
 live  [liv] žít, bydlet
 machine  [mº'ši:n] stroj
 motorbike  ['mºutºbaik] motorka, motocykl
 move  [mu:v] hýbat se, pohnout se
 oven  ['avn] trouba
 palace  ['pælis] palác
 pick up  [pik ap] zvednout, posbírat
 prepare  [pri'peº] připravit
 queen  [kwi:n] královna
 quick  [kvik] rychlý
 sail  [seil] plachtit, plavit se,  
   plout
 scare  [skeº] postrašit, vylekat,  
   vystrašit
 suit of armour  [su:t ov 'a:mº] brnění
 talk  [to:k] mluvit
 travel  ['trævl] cestovat
 visit  [vizit] navštívit
 What happened?  [wot 'hæpºnd] Co se stalo?
 What’s wrong?  [wots roŋ] Co se děje? Co je?
 wish  [wiš] přát si
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 keep off the grass  [ki:p of ðº gra:s] nešlapat na trávník
 keep your dog on a lead  [ki:p jo: dog on º li:d] vést psa na vodítku
 look after  [luk 'a:ftº] starat se o, pečovat o
 make a noise  [meik º nois] dělat hluk
 me  [mi:] mě
 must  [mast] muset
 must not (=mustn´t)  [mast not/ masnt] nesmět
 noise  [nois] hluk
 nut  [nat] ořech
 outside  ['aut'said] venku, ven
 pick flowers  [pik 'flauºz] trhat květiny
 put out a fire  [put aut º 'faiº] uhasit oheň
 rash  [ræš] vyrážka
 rich  [rič] bohatý
 robot  ['rºubot] robot
 rule  [ru:l] pravidlo
 should  [šud] pomocné sloveso,  
   které vyjadřuje, že  
   někdo by měl něco  
   udělat 
   I should ...  [ai šud] měl bych ...
 should not (= shouldn´t)  [šudnt] pomocné sloveso,  
   které vyjadřuje, že  
   někdo by neměl něco  
   udělat
     I shouldn´t ...  [ai šudnt] neměl bych ...    
   you shouldn´t ...  [ju: šudnt] neměl bys ...
 skin cream  [skin kri:m] pleťový krém, mast  
   na kůži
 snack  [snæk] svačina
 stay  [stei] zůstat
 stomachache  ['stamºkeik] bolest břicha/ 
   žaludku
 strong  [stroŋ] silný
 sweets  [swi:ts] sladkosti
 them  [ðem] je
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 chew  [ču:] žvýkat
 cultural  ['kalčºrºl] kulturní
 gum  [gam] žvýkačka
 modern  ['modºn] moderní
 musician  [mju:'zišn] hudebník, 
   muzikant
 poet  ['pºuit] básník
 south-east  [sauθ i:st] jihovýchodní
 thousand  ['θauznd] tisíc
 thousands  ['θauzndz] tisíce
 want  [wont] chtít
 writer  [raitº] spisovatel
 

 a long time ago  [º loŋ taim º'gºu] před dávnými časy,  
   dávno
 all day long  [o:l dei loŋ] celý den
 all night long  [o:l nait loŋ] celou noc
 bake  [beik] péct
 Be careful!  [bi: keºful] Buď opatrný!
 butler  [batlº] komorník, vrchní  
   sluha
 carry  ['kæri] nést
 castle  [ka:sl] hrad
 chess  [čes] šachy
 cook  [kuk] kuchař
 deer  [diº] vysoká zvěř, jelen
 dress  [dres] obléct si
 expensive  [ik'spensiv] drahý, nákladný
 feast  [fi:st] hostina
 fence  [fens] šermovat
 fight  [fait] bojovat
 film star [film sta:] filmová hvězda
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 toothache  [tu:θeik] bolest zubů
 us  [as] nás
 vegetables ['vedžºtºblz] zelenina
 veggies  ['vedži:s] zelenina
 vitamin  ['vitºmin] vitamín
 warm  [wo:m] teplý
 watch out  [woč aut] dávat pozor
 Watch out!  [woč aut] Pozor!
 What’s the matter?  [wots ðº 'mætº] Co se stalo?
 weekend  ['wi:k'end] víkend
 wise  [wais] moudrý
   you should ...  [ju: šud] měl bys ...
 you [ju:] tě, vás

    

 a lot of  [º lot ov] hodně (s počitatelnými  
   i nepočitatelnými 
   podstatnými jmény)
 any  ['eni] nějaký
 beans  [bi:nz] fazole
 bottle ['botl] lahev
 cake  [keik] dort
 can  [kæn] plechovka
 carrot  ['kærºt] mrkev
 carton  ['ka:tºn] lepenková krabice
 coconut  ['kºukºnat] kokos
 cola  [kºulº] kola
 cupboard  ['kabºd] skříňka s policemi,  
   kredenc
 elf  [elf] skřítek, elf
 flour  ['flauº] mouka
 grapes  [greips] hrozny
 green pepper  [gri:n 'pepº] zelená paprika
 harvest  ['ha:vist] sklizeň, žně
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 thirsty  [θº:sti] žíznivý
 tired  ['taiºd] unavený
 Who was it then?  [hu: woz it ðen] Kdo to tedy byl?
 win  [win] vyhrát
 without  [wi'ðaut] bez
 worried  [wºri:d] ustaraný
 yesterday  [jestºdei] včera
 You were ...  [ju: weº] Ty jsi byl ...
 

 Happy cleaning!  ['hæpi kli:niŋ] Šťastný úklid! 
   Veselé uklízení!
 monster  ['monstº] příšera
 strange  [streindž] divný

 chemicals  ['kemiklz] chemikálie
 contact  ['kontækt] kontakt, 
   kontaktovat
 fishing  [fišiŋ] rybaření
 harm  [ha:m] poškodit, ublížit
 mess  [mes] nepořádek 
 oil  [oil] nafta, ropa, olej
 plant  [pla:nt] rostlina
 rubbish  ['rabiš] odpadky
 wanted  [wontid] hledá se (v inzerátu)

 bank  [bæŋk] břeh
 capital  ['kæpitl] hlavní město
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 Here you are.  [hiº ju: a:] Tady máš.
 hooray  [hu:rei] hurá
 How many ...?  [hau 'meni] Kolik ...? (s počitatel- 
   nými podstatnými  
   jmény)
 How much ...?  [hau mač] Kolik ...? (s nepoči- 
   tatelnými podstatnými  
   jmény)
 jar  [dža:(r)] sklenice
 kilo  ['ki:lºu] kilo
 last one  [la:st wan] ten poslední, 
   poslední kus
 lemon  ['lemºn] citrón 
 lemonade  ['lemº'neid] limonáda
 lime  [laim] limetka
 loaf  [lºuf] bochník
 mango  ['mæŋgºu] mango
 many  ['meni] hodně (s počitatelnými  
   podstatnými jmény)
 meal time  [mi:l taim] čas na jídlo 
 melon  ['melºn] meloun
 Mr (= Mister)  [mistº] pan
 much  [mač] hodně (s nepočitatel- 
   nými podstatnými  
   jmény)
 next year  [nekst jº:] příští rok
 Not many.  [not 'meni] Moc ne. (s počitatel- 
   nými podstatnými  
   jmény)
 Not much.  [not mač] Moc ne. (s nepočita- 
   telnými podstatnými  
   jmény)
 olive oil  ['oliv oil] olivový olej
 onion  ['anjºn] cibule
 packet  ['pækit] balíček, sáček
 pasta  ['pæstº] těstoviny
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 feel  [fi:l] cítit se 
 fresh  [freš] čerstvý
 funfair  ['fanfeº] zábavní park
 hospital  ['hospitl] nemocnice
 hungry  ['haŋgri] hladový
 I was ...  [ai woz] Já jsem byl ...
 just the other day  [džast ði 'aðº dei] tuhle, nedávno,  
   onehdy
 last night  [la:st nait] včera v noci, 
   minulou noc
 late  [leit] pozdní, opožděný
 library  ['laibrºri] knihovna
 little  [litl] malý
 lose  [lu:z] ztratit
 money  ['mani] peníze
 museum  [mju:'ziºm] muzeum
 naughty  ['no:ti] zlobivý, nezbedný
 noisy  [noizi] hlučný
 on my own  [on mai ºun] sám
 outside  ['aut'said] před
 quiet  ['kwaiºt] tichý
 robber  [robº] lupič
 robbery  [robºri] loupež
 scared  [skeºd] vystrašený, 
   vyděšený
 shy  [šai] plachý, stydlivý,  
   ostýchavý
 smell  [smel] cítit, čichat
 Sorry!  ['sori] Promiň! 
 station  ['steišn] zastávka, stanice
 still  [stil] stále
 sure [šuº] jistý
   I’m sure.  [aim šuº] Jsem si jistý.
 the same age  [ðº seim eidž] stejně starý
 theatre  ['θiºtº] divadlo

UNIT 8                                           8. lekce

16Fairyland 4 21 Fairyland 4



 pepper  ['pepº] pepř
 pizza  [pi:tsº] pizza
 plate  [pleit] talíř
 present  [preznt] dárek 
 salad  ['sælºd] salát
 salt  [so:lt] sůl
 shelf  [šelf] polička
 shelves  [šelvz] poličky (množné číslo  
   podstatného jména  
   „shelf “)
 shop  [šop] obchod
 shout  [šaut] zakřičet, křičet
 some  [sam] nějaký 
 sorry  ['sori] promiň
 strawberry  ['stro:bºri] jahoda
 time to eat  [taim tº i:t] čas na jídlo
 To good health and  [tº gud helθ ºnd Na zdraví a dobré  
 good friends.  gud frendz] přátele.
 too  [tu:] také  
 watermelon  ['wo:tºmelºn] vodní meloun
  
 

 Go away!  [gºu º'wei] Jdi pryč!
 spot  [spot] pupínek
 What’s wrong?  [wots roŋ] Co se stalo? Co je?
 

 cold  [kºuld] nachlazení, rýma
 heart  [ha:t] srdce
 iron  ['aiºn] železo
 potassium  [pº'tæsiºm] draslík
 protect  [prº'tekt] ochránit, 
   ochraňovat
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 panda  [pændº] panda
 parrot  ['pærºt] papoušek
 president  ['prezidºnt] prezident
 promise  ['promis] slíbit
 puppy  ['papi] štěňátko
 python  [paiθºn] hroznýš
 quiet  ['kwaiºt] tichý
 rainforest ['reinforist] deštný prales
 river  ['rivº] řeka
 second  ['sekºnd] druhý
 snail  [sneil] šnek, hlemýžď
 student  ['stju:dnt] student 
 Taipei  [taipei] Taipei
 Taiwan  [tai'wa:n] Taiwan
 than  [ðºn] než
 tiger  ['taigº] tygr
 top  [top] vrchol, vrcholek
 tortoise  ['to:tºs] želva
 vote  [vºut] volit, hlas (při vobách)
 weak  [wi:k] slabý
 whale  [weil] velryba
 world  [wº:ld] svět
 worse  [wº:s] horší
   the worst  [ðº wº:st] nejhorší
 zebra  [zi:brº] zebra
   

 alone  [º'lºun] samotný, sám
 angry  ['æŋgri] rozzlobený, 
   rozhněvaný
 bored  [bo:d] znuděný
 break  [breik] rozbít
 I’m bored.  [aim bo:d] Nudím se. 
   Jsem znuděný.
 café  ['kæfei] kavárna
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 camel  ['kæml] velbloud
 cheetah  ['či:tº] gepard
 choose  [ču:z] vybrat
 clever  [klevº] chytrý
 desert  ['dezºt] poušť
 election  [i'lekšn] volba, zvolení
 elephant  ['elifºnt] slon
 fast  [fa:st] rychlý
 faster  [fa:stº] rychlejší
   the fastest  [ðº fa:stist] nejrychlejší
 first  [fº:st] první
 floor  [flo:] patro, poschodí
 giraffe  [dži'ra:f] žirafa
 good  [gud] dobrý
 gorilla  [gº'rilº] gorila
 grassland  [gra:slænd] lučiny, pastviny,  
   step
 happy  ['hæpi] šťastný
 happier  [hæpi:º] šťastnější
   the happiest  [ðº hæpi:st] nejšťastnější
 hard worker  [ha:d wº:kº] pilný pracovník
 hippo  ['hipºu'] hroch
 jungle  ['džaŋgl] džungle
 kangaroo ['kæŋgº'ru:] klokan
 lake  [leik] jezero
 land  [lænd] země
 life  [laif] život
 lift  [lift] výtah
 live  [liv] žít
 lizard  ['lizºd] ještěrka
 main  [mein] hlavní
 Miss  [mis] slečna
 mountain  ['mauntin] hora
 need  [ni:d] potřebovat
 ocean  ['ºušn] oceán
 of all  [ov o:l] ze všech
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 couscous  [kºskºs] kuskus
 delicious  [di'lišºs] výborný, vynikající  
   (chuťově)
 It tastes great!  [it teists greit] Chutná to skvěle!
 Morocco  [mº'ra:kºu] Maroko
 pan  [pæn] pánev
 paella  [pa'elº] paella
 Rabat  ['ræbºt] Rabat
 sausage  ['sosidž] párek
 seafood  [si:fu:d] mořské plody
 Spain  [spein] Španělsko
 spoon  [spu:n] lžíce
 taste  [teist] chutnat
 toast  [tºust] toast, topinka
 try  [trai] zkusit
 Valencia  [vº'lensiº] Valencie
 wooden  [wudn] dřevěný
    

 Africa  ['æfrikº] Afrika
 almost  ['o:lmºust] skoro, téměř
 as ... as  [ºz ºz] tak jako
 as big as  [ºz big ºz] tak velký jako
 bad  [bæd] zlý, špatný
 bear  [beº] medvěd
 better  ['betº] lepší
   the best  [ðº best] nejlepší
 best day  [best dei] nejlepší den
 big  [big] velký
 bigger  [bigº] větší
   the biggest  [ðº bigist] největší
 building  [bildiŋ] budova
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