
EASY ENGLISH 3

This is …

American Američan
boy chlapec
brother bratr
diary deník
friend kamarád(ka)
from z, ze
girl dívka
hello ahoj
London Londýn
my můj
sister sestra

He is … On je …
He/she is … years old. On/ona má … let.
I am … Já jsem …
She is … Ona je …
This is … Tohle je …

I am …

best nejlepší
bird pták
dog pes
grandma babička
grandpa dědeček
grandparents prarodiče
little malý
mouse myš
new nový
parents rodiče
pencil tužka
tall vysoký

it is  to (ono) je
they are  oni (ony) jsou
we are  my jsme
you are  ty jsi/vy jste

A – an

aeroplane  letadlo
ant  mravenec
apple  jablko
banana  banán
bike  kolo
car  auto

egg vajíčko
elephant slon
flag vlajka
flower květina
ice cream zmrzlina
indian indián
island ostrov
lemon citron
man muž
old starý
orange pomeranč
pen pero
shoe bota
snake had
telephone telefon
tree strom
umbrella deštník
yacht jachta

Prepositions

ball míč
bed postel
chair židle
desk lavice
doll panenka
in v
lamp lampa
on na (povrchu)
pencil-case pouzdro
ruler pravítko
table stůl
teddy bear plyšový medvídek
toy box krabice na hračky
under pod
where kde

Wild animals

animal zvíře
camel velbloud
favourite oblíbený
giraffe žirafa
grey šedý
leopardlion lev
live žít, bydlet
love milovat
monkey opice
sea moře



shark žralok
tiger tygr

What is it? Co je to?

Numbers 10–100

ten deset
twenty dvacet
thirty třicet
forty čtyřicet
fifty padesát
sixty šedesát
seventy sedmdesát
eighty osmdesát
ninety devadesát
a hundred sto
number číslo

Time

clock hodiny
watch  hodinky (náramkové)
time čas
half past půl (po)
a quarter past čtvrt (po)
a quarter to třičtvrtě (čtvrt do)

It’s … o’clock. Je … hodin.
What time is it? Kolik je hodin?

This, these, that, those

bike kolo
black černý
box krabice
that tamten, tamta
these tito, tyto
this tento, tato
those tamti, tamty
white bílý

Seasons

season roční období
spring jaro
summer léto
autumn podzim
winter zima

Clothes

cap čepice
clothes oblečení
gloves rukavice
jacket bunda
jumper svetr
sandals sandály
scarf šála
shoes boty
shorts kraťasy
skirt sukně
socks ponožky
swimming trunks plavky (pánské)
swimsuit plavky (dámské)
trousers kalhoty
T-shirt tričko
wear nosit

Adjectives

beautiful krásný
big velký
child dítě
clown klaun
cold studený
happy šťastný
hot horký
long dlouhý
monster příšera
old starý
sad smutný
short krátký
small malý
strong silný
sun slunce
ugly ošklivý
weak slabý
young mladý

Fruit

fruit ovoce
cherry třešeň
peach broskev
pear hruška
pineapple ananas
strawberry jahoda

Do you like …? Máš rád/a …?
Yes, I do. Ano, mám.
No, I don’t. Ne, nemám.



Vegetables

beans fazole
carrot mrkev
cauliflower květák
lettuce hlávkový salát
onion cibule
peas hrášek
potato brambora
tomato rajče
vegetables zelenina

I like … Mám rád/a …
I don’t like … Nemám rád/a …
She likes … Ona má ráda …
He likes … On má rád …
She doesn’t like … Ona nemá ráda …
He doesn’t like … On nemá rád …

Can

can umět, moci
computer počítač
draw with  kreslit (čím)
football fotbal
play hrát
ride a bike jezdit na kole
sing zpívat
song píseň
use používat
video game videohra

Final check

armchair křeslo
wardrobe šatní skříň

Instructions

Circle. Zakroužkuj.
Colour. Vybarvi.
Cut. Vystříhni.
Draw. Nakresli.
Glue. Nalep.
Listen. Poslouchej.
Match. Spoj.
Point. Ukaž.
Read. Čti.
Repeat. Opakuj.
Say. Řekni.
Tick. Zatrhni.
Trace. Najdi.
Write. Napiš.


