
EASY ENGLISH 4

Let’s start!

Do you like …? Máš rád/a …?
Yes, I do.  Ano, mám.
How old are you? Kolik ti je let?
I’m … years old. Je mi … let.
What colour is …? Jakou barvu má … ?
It’s …  Je to …
What time is it? Kolik je hodin?
It’s … o’clock.  Je … hodin.
What’s your name? Jak se jmenuješ?
My name’s …  Jmenuji se …
What’s your telephone number?
Jaké je tvoje telefonní číslo?

cat  kočka
ice cream  zmrzlina
in  v
on  na
under  pod

Meals

biscuits  sušenky
bread  chleba
breakfast  snídaně
butter  máslo
cheese  sýr
chips  hranolky
cornflakes  kukuřičné lupínky
dinner  večeře
dinner time  čas večeře
drink  pít
eat  jíst
egg  vejce
fish  ryba
fruit  ovoce
have breakfast/lunch/dinner
snídat/obědvat/večeřet
jam  marmeláda
lettuce  hlávkový salát
lunch  oběd
lunchtime  čas oběda
meal  jídlo
meat  maso
milk  mléko
or  nebo
orange juice  pomerančový džus
pasta  těstoviny
pizza  pizza

rice  rýže
soup  polévka
sugar  cukr
tea  čaj
toast  pečený chléb
vegetables  zelenina
water  voda
yogurt  jogurt

What do you eat for (lunch)?
Co jíš na (oběd)?

Time

at  v
clock  hodiny
half past  půl
past  po
quarter past  čtvrt na
quarter to  třičtvrtě na
time  čas
to  do

Actions

action  děj, činnost
do homework  dělat domácí úkoly
get up  vstávat
go home  jít domů
go to bed  jít spát
go to school  jít do školy
play with my friends hrát si s kamarády
read a book  číst knihu
watch TV  dívat se na televizi

My day

English lesson  hodina angličtiny
favourite  oblíbený
have  mít

What time do you (get up)?
V kolik hodin (vstáváš)?
I (get up) at ten. (Vstávám) v deset.



Subjects

Art  výtvarná výchova
but  ale
difficult  těžký, obtížný
easy  snadný
English  angličtina
fun  legrace
geography  zeměpis
great  skvělý
History  dějepis
I.C.T.  informatika
interesting  oblíbený
Maths  matematika
Music  hudební výchova
P.E.  tělocvik
Science  přírodní vědy
Spanish  španělština
subject  školní předmět
timetable  rozvrh hodin

I like …  Mám rád/a …
I love …  Miluju …
My favourite subject is …
Můj oblíbený předmět je …
What’s your favourite subject?
Jaký je tvůj oblíbený předmět?

Days of the week

Monday   pondělí
Tuesday   úterý
Wednesday   středa
Thursday   čtvrtek
Friday   pátek
Saturday   sobota
Sunday   neděle

day   den
day of the week  den v týdnu
do   dělat
football   fotbal
go to the restaurant jít do restaurace
in the morning  ráno
play the guitar  hrát na kytaru
sleep   spát
tennis   tenis
TV programme  televizní program
use the computer  používat počítač
week   týden

I study … at … .  Studuji … v … .
When do you study … ? Kdy studuješ …?

Have got

big  velký
bike  kolo
brother  bratr
cap  čepice
dirty  špinavý
eyes  oči
fast  rychlý
hair  vlasy
have got  mít
jeans  džíny
long  dlouhý
neck  krk
new  nový
nice  hezký
nose  nos
pen  pero
pullover  svetr
school bag  školní taška
skateboard  skateboard
skirt  sukně
tail  ocas
teddy bear  plyšový medvěd
trainers  tenisky
T-shirt  tričko

My body

arm  paže
body  tělo
draw  nakreslit
ear  ucho
eye  oko
feet  chodidla
finger  prst na ruce
foot  chodidlo
hair  vlasy
hand  ruka
head  hlava
knee  koleno
leg  noha
monster  příšera
mouth  ústa
neck  krk
nose  nos
part of body  část těla
shoulder  rameno
small  malý
some  nějaký
teeth  zuby
thumb  palec
toe  prst na noze
tooth  zub



My house

bathroom  koupelna
beautiful  krásný
bed  postel
bedroom  ložnice
book  kniha
chair  židle
cooker  sporák
dining room  jídelna
downstairs  dole
flat  byt
flower  květina
fridge  lednice
garage  garáž
garden  zahrada
hall  chodba
house  dům
kitchen  kuchyň
live  bydlet, žít
living room  obývací pokoj
lots of  hodně
mirror  zrcadlo
parents  rodiče
picture  obraz
shower  sprcha
sofa  pohovka
table  stůl
television  televize
upstairs  nahoře
wardrobe  šatní skříň

There is a …  (Tam) je …
There are …  (Tam) jsou …

Where do you live?

car  auto
door  dveře
chimney  komín
roof  střecha
where  kde
window  okno

I live in a flat/house. Bydlím v bytě/domě.
Where do you live? Kde bydlíš?
Where is … ?  Kde je … ?

Instructions

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


