
Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 1

Přehled výslovnosti

Samohlásky

A… calm, ah
A… heart, far
œ act, mass
aI drive, cry
aI´ fire, tyre
aU out, down
aU´ flour, sour
e met, lend, pen
eI say, weight
e´ fair, care
I fit, win
i… feed, me
I´ near, beard
Å lot, spot
´U note, coat
O… claw, faun
OI boy, joint
U could, stood
u… you, use
U´ lure, pure
‰… turn, third
ø fund, must
´ the first vowel in about
´ the first vowel in forgotten
i the second vowel in very
u the second vowel in actual

Souhlásky

b bed, rub
d done, red
f fit, if
g good, dog
h hat, horse
j yellow, you
k king, pick
l lip, bill
´l handle, panel
m mat, ram
n not, tin
´n hidden, written
p pay, lip
r run, read
s soon, bus
t talk, bet
v van, love
w win, wool
x loch
z zoo, buzz
S ship, wish
Z measure, leisure
N sing, working
tS cheap, witch
T thin, myth
D then, bathe
dZ joy, bridge



LET’S START!

acrobat \Æœkr´"bœt\ (n) akrobat
air \e´\ (n) vzduch
atlas \"œtl´s\ (n) atlas
bat \bœt\ (n) netopýr
be quiet (phr) být potichu
board \bO…d\ (n) tabule
book \bUk\ (n) kniha
borrow \"bÅr´U\ (v) půjčit si, vypůjčit si
box \bÅks\ (n) krabice
Bye! (greeting) Ahoj! (při loučení)
cat \kœt\ (n) kočka
chair \tSe´\ (n) židle
come \køm\ (v) jít, přijít, jet, přijet
desk \desk\ (n) psací stůl
dog \dÅg\ (n) pes
door \dO…\ (n) dveře
earth \‰…T\ (n) země
elephant \"el´f´nt\ (n) slon
fire \faI´\ (n) oheň
flag \flœg\ (n) vlajka
Friday \"fraIdi\ (n) pátek
girl \g‰…l\ (n) dívka
Good afternoon! (greeting) Dobré odpoledne!
Goodbye! (greeting) Nashledanou!
Good evening! (greeting) Dobrý večer!
good luck (phr) hodně štěstí
Good morning! (greeting) Dobré ráno!
Good night! (greeting) Dobrou noc!
hat \hœt\ (n) klobouk
Hello! (greeting) Ahoj! (při setkání)
Hi! (greeting) Ahoj! (při setkání)
insect \"Insekt\ (n) hmyz
jug \dZøg\ (n) džbán
kite \"kaIt\ (n) papírový drak
lion \"laI´n\ (n) lev
map \mœp\ (n) mapa
Monday \"møndi\ (n) pondělí
notebook \"n´UtbUk\ (n) zápisník, notes
onion \"ønj´n\ (n) cibule
Open your books! (phr) Otevřte si knihu! Otevři si knihu!
pen \pen\ (n) pero, propiska
pencil \"pens´l\ (n) tužka
pencil case \"pens´l keIs\ (n) pouzdro (na tužky)
pizza \"pi…ts´\ (n) pizza
power \"paU´\ (n) moc, síla, schopnost
queen \kwi…n\ (n) královna
rabbit \"rœbIt\ (n) králík
ruler \"ru…l´\ (n) pravítko
Saturday \"sœt´di\ (n) sobota
secret friend (phr) tajný kamarád
sit down \sIt daUn\ (phr v) sednout si, posadit se
spider \"spAId´\ (n) pavouk
stand up \stœnd "øp\ (phr v) stoupnout si, vstát
Sunday \"søndi\ (n) neděle
tree \tri…\ (n) strom
Tuesday \"tju…zdi\ (n) úterý
umbrella \øm"brel´\ (n) deštník
understand \Æønd´"stœnd\ (v) rozumět
van \vœn\ (n) dodávka, nákladní vůz
water \"wO…t´\ (n) voda
Wednesday \"wenzdi\ (n) středa
window \"wInd´U\ (n) okno
wrist band \"rIst Æbœnd\ (n) náramek
yo-yo \"j´Uj´U\ (n) jo-jo
zebra \"zi…br´\ (n) zebra



MODULE 1

1a

Art \"A…t\ (n) výtvarná výchova
assistant \´"sIst´nt\ (n) asistent, pomocník
call \ÆkO…l\ (v) říkat, nazývat, oslovovat
classmate \"klA…smeIt\ (n) spolužák
classroom \"klA…srUm\ (n) třída, učebna
come \køm\ (v) jít, přijít
English \"INglIS\ (n) angličtina
Excuse me! Promiň! Promiňte!
favourite \"feIv´rIt\ (adj) nejoblíbenější
finish \"fInIS\ (v) dokončit
first day back (phr) první den zpátky (ve škole)
friend \frend\ (n) kamarád
friendly \"frendli\ (adj) přátelský, milý, přívětivý
game \"geIm\ (n) hra
Geography \dZi"Ågr´fi\ (n) zeměpis
Greetings! \"gri…tINz\ (n) Zdravíčko! (pozdrav)
help \help\ (v) pomoct
History \"hIst´ri\ (n) dějepis
homework \"h´Umw‰…k\ (n) domácí úkol
IT \ÆaI "ti…\ (n) = Information technology informační technologie
lucky \"løki\ (adj) š+astný, mající štěstí
Maths \mœTs\ (n) matematika
Music \"mju…zIk\ (n) hudební výchova
new \nju…\ (adj) nový
Nice to meet you! Těší mě!
PE \Æpi… "i…\ (n) = physical education tělesná výchova
player \"pleI´\ (n) hráč
playground \"pleIgraUnd\ (n) hřiště
power \"paU´\ (n) moc, síla, schopnost
Science \"saI´ns\ (n) přírodní věda
subject \"søbdZIkt\ (n) školní předmět
teacher \"ti…tS´\ (n) učitel
timetable \"taImÆteIb´l\ (n) rozvrh hodin
title \"taItl\ (n) název, nadpis
Welcome back! Vítejte zpátky! Vítej zpátky!
Year \jI´\ (n) rok, ročník

1b

animal \"anIm´l\ (n) zvíře
class book \klA…s bUk\ (n) třídní kniha
clever \"klev´\ (adj) chytrý
dictionary \"dIkS´n´ri\ (n) slovník
find out \ÆfaInd "aUt\ (phr v) zjistit
football team \"fUtb…O…l ti…m\ (n) fotbalové mužstvo
funny \"føni\ (adj) legrační
hard-working \ÆhA…d "w‰…kIN\ (adj) pracovitý, pilný
lazy \"leIzi\ (adj) líný
look up \ÆlUk "øp\ (phr v) vyhledat
lucky number (phr) š+astné číslo
noisy \"nOIzi\ (adj) hlučný
polite \p´"laIt\ (adj) zdvořilý, slušný
quiet \"kwaI´t\ (adj) tichý, klidný
quite \kwaIt\ (adv) celkem, docela
really \"ri…li\ (adv) opravdu, skutečně
rude \ru…d\ (adj) drzý, neslušný
same class (phr) stejná třída
serious \"sI´ri´s\ (adj) vážný
silly \"sIli\ (adj) hloupý, bláznivý
sweet \swi…t\ (adj) milý, laskavý
trendy \"trendi\ (adj) módní, velice moderní, trendový



1c

Africa \"œfrIk´\ (n) Afrika
America \´"merIk´\ (n) Amerika
American \´"merIk´n\ (adj) Američan; americký
Antarctica \œn"tA…ktIk´\ (n) Antarktida
Argentina \ÆA…dZ´n"ti…n´\ (n) Argentina
Argentinian \ÆA…dZ´n"tIni´n\ (adj) Argentinec; argentinský
Asia \"eIS´\ (n) Asie
Australia \Å"streIli´\ (n) Austrálie
begin \bI"gIn\ (v) začít, začínat
British \"brItIS\ (adj) Brit; britský
capital \"kœpItl\ (n) hlavní město
China \"tSaIn´\ (n) Čína
Chinese \ÆtSaI"ni…z\ (adj) Číňan; čínský
composer \k´m"p´Uz´\ (n) skladatel
continent \"kÅnt´n´nt\ (n) kontinent, světadíl
country \"køntri\ (n) země
Europe \"jU´r´p\ (n) Evropa
famous \"feIm´s\ (adj) slavný, proslulý
Greece \gri…s\ (n) Řecko
Greek \gri…k\ (adj) Řek; řecký
Italian \I"tœli´n\ (adj) Ital; italský
Italy \"It´li\ (n) Itálie
journey \"dZ‰…ni\ (n) cesta
Mexican \"meksIk´n\ (adj) Mexičan; mexický
Mexico \"meksIk´U\ (n) Mexiko
nationality \ÆnœS´"nœl´ti\ (n) národnost
painter \"peInt´\ (n) malíř
palace \"pœl´s\ (n) palác, zámek
Poland \"p´Ul´nd\ (n) Polsko
Polish \"p´UlIS\ (adj) Polák; polský
Portugal \"pO…tSUg´l\ (n) Portugalsko
Portuguese \"pO…tS´gi…z\ (adj) Portugalec; portugalský
Russia \"røS´\ (n) Rusko
Russian \"røS´n\ (adj) Rus; ruský
Spain \speIn\ (n) Španělsko
Spanish \"spœnIS\ (adj) Španěl; španělský
square \skwe´\ (n) náměstí
Turkey \"t‰…ki\ (n) Turecko
Turkish \Æt‰…kIS\ (adj) Turek; turecký
UK \Æju… "keI\ (n) = United Kingdom Spojené království (Velké Británie a Severního Irska)
USA \Æju… es "eI\ (n) USA (Spojené státy americké)
= United states of America
world \w‰…ld\ (n) svět

1d

actor \"œkt´\ (n) herec
actress \"œktr´s\ (n) herečka
character \"kœrIkt´\ (n) povaha
city \"sIti\ (n) město
month \mønT\ (n) měsíc
pen pal \pen pœl\ (n) přítel na dopisování
student \"stju…d´nt\ (n) student

Enta the Dragon

Be careful! Bu& opatrný! Dávej (si) pozor!
hold \h´Uld\ (v) držet
Let me help you. Ukažte, pomůžu vám.
master \"mA…st´\ (n) mistr
neighbour \"neIb´\ (n) soused
That’s very kind of you. To je od tebe velice milé.
true friend (phr) opravdový přítel
with both hands (phr) oběma rukama



Funtime

break the code (phr) rozluštit kód
class survey \klA…s "s‰…veI\ (n) třídní anketa
forget \f´"get\ (v) zapomenout
lunch break \"løntS ÆbreIk\ (n) přestávka na oběd
message \"mesIdZ\ (n) vzkaz
tell \tel\ (v) říct, povědět
MODULE 2

2a

arm \A…m\ (n) paže, ruka
beard \bI´d\ (n) plnovous
brilliant \"brIlj´nt\ (adj) vynikající, super, skvělý
Check this out! Prozkoumej to!
computer program \k´m"pju…t´ pr´Ugrœm\ (n) počítačový program
cool \ku…l\ (adj) super, skvělý, bezvadný
curly \"k‰…li\ (adj) kudrnatý
dark \dA…k\ (adj) tmavý
ear \I´\ (n) ucho
eye \aI\ (n) oko
fair \fe´\ (adj) světlý, plavý
foot \fUt\ (n) chodidlo
gallery \"gœl´ri\ (n) galerie, síň
hair \he´\ (n) vlas, vlasy
hand \hœnd\ (n) ruka
head \hed\ (n) hlava
leg \leg\ (n) noha
long \lÅN\ (adj) dlouhý
look like (phr) vypadat jako
moustache \m´"stA…S\ (n) knír
mouth \maUT\ (n) ústa
nose \n´Uz\ (n) nos
no way (phr) v žádném případě, nikdy
old \´Uld\ (adj) starý
Science Museum \"saI´ns mju…"zi´m\ (n) vědecko-technologické muzeum
screen \skri…n\ (n) obrazovka
short \SO…t\ (adj) krátký
small \smO…l\ (adj) malý
straight \streIt\ (adj) rovný
summary \"søm´ri\ (n) souhrn, shrnutí
top model \tÅp "mÅdl\ (n) topmodelka
wavy \"weIvi\ (adj) vlnitý

2b

a pair of (phr) jedny (kus podvojné věci), dvojice čeho, pár čeho
baby things (phr) dětské věci
bike \baIk\ (n) kolo
cap \kœp\ (n) kšiltovka
certainly \"s‰…tnli\ (adv) jistě, rozhodně, určitě
digital camera \"dIdZItl "kœm´r´\ (n) digitální fo+ák
fabulous \"fœbj´l´s\ (adv) super, báječný, skvělý, pohádkový
glasses \"glA…sIz\ (n) brýle
guess \ges\ (v) uhádnout
handbag \"hœndbœg\ (n) kabelka
helmet \"helm´t\ (n) helma
How about ...? What about? ... (phr) A co takhle ...?
jeans \dZi…nz\ (n) džíny, rifle
kindergarten \"kInd´gA…tn\ (n) školka
laptop \"lœptÅp\ (n) přenosný počítač, laptop
lunchbox \"løntSbÅks\ (n) krabička na oběd
mobile phone \Æm´UbaIl "f´Un\ (n) mobilní telefon
of all time (phr) všech dob, co kdy existoval
picture \"pIktS´\ (n) obrázek



roller skates \"r´Ul´ skeIts\ (n) kolečkové brusle
sadly \sœdli\ (adv) bohužel
schoolbag \"sku…lbœg\ (n) aktovka, školní taška
shop assistant \"SÅp ´ÆsIst´nt\ (n) prodavač
skateboard \"skeItbO…d\ (n) skateboard
still \stIl\ (adv) stále, pořád
That sounds good! (phr) To zní dobře!
trainers \"treIn´z\ (n) tenisky
T-shirt \"ti… S‰…t\ (n) tričko
want \wÅnt\ (n) chtít
watch \wÅtS\ (n) hodinky
wheel \wi…l\ (n) kolečko

2c

activity \ak"tIvIti\ (n) aktivita, činnost
at all (phr) vůbec
at times (phr) čas od času
charity \"tSœrIti\ (n) charita, charitativní organizace
dance \dA…ns\ (v) tancovat
drive a car (phr) řídit auto
elbow \"elb´U\ (n) loket
even \"i…v´n\ (adv) dokonce i
fast \fA…st\ (adv) rychlý
give a lift (phr) svézt autem
incredible \In"kredIb´l\ (adj) úžasný, skvělý, fantastický
knee \ni…\ (n) koleno
language \"lœNgwIdZ\ (n) jazyk
most \"m´Ust\ (adv) většina
paint \peInt\ (v) malovat
parrot \"pœr´t\ (n) papoušek
play basketball (phr) hrát košíkovou
play football (phr) hrát fotbal
ride a bike (phr) jezdit na kole
ride a horse (phr) jezdit na koni
run \røn\ (v) běžet, běhat
show \S´U\ (v) ukázat
sing \sIN\ (v) zpívat
snowboard \"sn´UbO…d\ (v) jezdit na snowboardu
surprise \s´"praIz\ (v) překvapit
swim \swIm\ (v) plavat
think \TINk\ (v) myslet
whistle \"wIs´l\ (v) pískat

2d

birthday \"b´…TdeI\ (n) narozeniny
blog entry \ÆblÅg "entri\ (n) příspěvek do blogu (internetového zápisníku)
comment \"kÅment\ (n) komentář
fact file \"fœkt faIl\ (n) soubor informací
guitar \gI"tA…\ (n) kytara
heading \"hedIN\ (n) záhlaví, nadpis, název
job \dZÅb\ (n) zaměstnání
piano \pi"œn´U\ (n) piano
post \p´Ust\ (v) poslat, vyvěsit (komentář)
present \prI"z´nt\ (v) představit, popsat
TV programme \Æti… "vi… pr´Ugrœm\ (n) televizní program, televizní pořad
video game \"vIdi´U geIm\ (n) videohra

Myths & Legends

bridge \brIdZ\ (n) most
bright \braIt\ (adj) zářivý
catch \kœtS\ (v) chytit
cave \keIv\ (n) jeskyně
change (into) \"tSeIndZ ÆInt´\ (v) proměnit se (na, v)



drawing \"drO…IN\ (n) malování
elves \elvz\ (n) elfové, skřítkové
elf \elf\ (n) elf, skřítek
end \end\ (n) konec
find \faInd\ (v) najít
find out \ÆfaInd "aUt\ (phr v) zjistit
forest \"fÅr´st\ (n) les
hear \"hI´r\ (v) slyšet
lake \leIk\ (n) jezero
leprechaun \"lepr´kO…n\ (n) leprechaun
legend \"ledZ´nd\ (n) legenda, pověst
make shoes (phr) vyrobit boty
pointy \"pOInti\ (adj) špičatý
pot of gold (phr) hrnec zlata
rainbow \"reInb´U\ (n) duha
rock \rÅk\ (n) skála, kámen
scary \"ske´ri\ (adj) strašidelný
strong \strÅN\ (adj) silný
sun \søn\ (sun) slunce
trick \trIk\ (v) napálit, obelstít
troll \trÅl\ (n) trol
turn into \"t‰…n ÆInt´\ (phr v) proměnit se na co
ugly \"øgli\ (adj) ošklivý

Funtime

amazing \´"meIzIN\ (adj) úžasný
belongings \bI"lÅNINz\ (n) majetek, osobní věci
can \kœn\ (n) plechovka
collection \k´"lekS´n\ (n) sbírka
comic \"kÅmIk\ (adj) komiks, komický
mention \"menS´n\ (v) zmínit, uvést
minute \"mInIt\ (n) minuta
scooter \"sku…t´\ (n) koloběžka
second \"sek´nd\ (n) sekunda
teddy bear \"tedi be´\ (n) plyšový medvěd
thing \TIN\ (n) věc

Across Cultures

different \"dIf´r´nt\ (adj) odlišný, rozdílný
eat \i…t\ (v) jíst
lunch \løntS\ (n) oběd
noon \nu…n\ (n) poledne
primary \"praIm´ri\ (adj) základní, na základní škole
secondary \"sek´nd´ri\ (adj) středoškolský, na střední škole
south \saUT\ (n) jih
summer holidays (phr) letní prázdniny
warm clothes (phr) teplé oblečení
wear a uniform (phr) nosit uniformu

CLIL Time

canary \k´"ne´rI\ (n) kanárek
countryside \"køntrisaId\ (n) krajina, příroda
dark \dA…k\ (adj) tmavý
dead \ded\ (adj) mrtvý
deep \di…p\ (adj) hluboký
emerald \"em´r´ld\ (n) smaragd
fit \fIt\ (v) pasovat, odpovídat, být adekvátní
icy \"aIsi\ (adj) ledový, zledovatělý
life \laIf\ (n) život
mountains \"maUnt´nz\ (n) hory
place \pleIs\ (n) místo
plant \plA…nt\ (n) rostlina



president \"prez´d´nt\ (n) prezident
salt \sO…lt\ (n) sůl
snow \sn´U\ (n) sníh
soil \sOIl\ (n) půda
MODULE 3

3a

aunt \A…nt\ (n) teta
auntie \"A…nti\ (n) teta, tetička
breakfast \"brekf´st\ (n) snídaně
brother \"brøD´\ (n) bratr
Come on in! (phr) Poj&te dál. Poj&te dovnitř.
cousin \"køz´n\ (n) bratranec, sestřenice
cute \kju…t\ (adj) roztomilý, rozkošný
dad \dœd\ (n) táta, tatínek
daughter \"dO…t´\ (n) dcera
Don’t worry! (phr) Neboj se! Nebojte se! Nedělej si starosti! Nedělejte si starosti!
excellent \"eks´l´nt\ (adj) výborný, vynikající
family tree \Æfœm´li "tri…\ (n) rodokmen
father \"fA…D´\ (n) otec
get \get\ (v) přinést, vzít
get down \Æget "daUn\ (phr v) dostat dolů
grandfather \"grœndÆfA…D´\ (n) dědeček
grandma \"grœnmA…\ (n) babička
grandmother \"grœnÆmøD´\ (n) babička
grandpa\"grœnpA…\ (n) děda
hope \h´Up\ (v) doufat
hot chocolate \hÅt ÆtSÅkl´t\ (n) horká čokoláda
hungry \"høNgri\ (adj) hladný
husband \"høzb´nd\ (n) manžel
mother \"møD´\ (n) matka
mum \møm\ (n) máma, mamka, maminka
nephew \"nefju…\ (n) synovec
niece \ni…s\ (n) neteř
sister \"sIst´\ (n) sestra
ski \ski…\ (v) lyžovat
skier \ski…´\ (n) lyžař
son \søn\ (n) syn
take \teIk\ (v) vzít, brát
toy \tOI\ (n) hračka
uncle \"øNk´l\ (n) strýc
use \ju…z\ (v) použít
Watch out! (phr) Dávej pozor! Dávejte pozor!
wife \waIf\ (n) manželka, žena
winter house (phr) domek na zimu, zimní domek, domek, kde se tráví zima
You know what? (phr) Víš co? Víte co?

3b

cook dinner (phr) uvařit večeři
do my homework (phr) udělat domácí úkol
get dressed (phr) obléct se
get ready (phr) připravit se
get up early (phr) vstát brzy
get water (phr) přinést vodu
go home (phr) jít domů
go to bed late (phr) jít pozdě spát
go to the gym (phr) jít do tělocvičny
have a bath (phr) vykoupat se
have a shower (phr) osprchovat se
have breakfast (phr) nasnídat se
have lunch (phr) naobědvat se
listen to music (phr) poslouchat hudbu
long day (phr) dlouhý den
meet \mi…t\ (v) potkat koho, sejít se s kým



play computer games (phr) hrát počítačové hry
play with my friends (phr) hrát si s kamarády
song \sÅN\ (n) píseň
start \stA…t\ (v) začínat, začít
walk \wO…k\ (v) jít
walk to school (phr) jít do školy
wash the dishes (phr) umýt nádobí
watch TV (phr) dívat se na televizi
weekday \"wi…kdeI\ (n) pracovní den
weekend \Æwi…k"end\ (n) víkend
well \wel\ (n) studna

3c

animal clinic \ÆanIm´l "klInIk\ (n) veterinární klinika
at work (phr) v práci
chef \Sef\ (n) šéfkuchař
cook meals (phr) vařit jídla
decide \dI"saId\ (v) rozhodnout se
do people’s hair (phr) česat lidem vlasy
fix cars (phr) opravit auta
fly planes (phr) pilotovat letadla
footballer \"fUtbO…l´\ (n) fotbalista
free \fri…\ (adj) volný
free time (phr) volný čas
hairdresser \"he´Ædres´\ (n) kadeřník
helicopter \"helIkÅpt´\ (n) vrtulník
hospital \"hÅspItl\ (n) nemocnice
learn \l‰…n\ (v) naučit se
look after sick animals (phr) starat se o nemocná zvířata
look after sick people (phr) starat se o nemocné lidi
mechanic \mI"kœnIk\ (n) opravář, mechanik
nurse \n‰…s\ (n) zdravotní sestra, ošetřovatelka
pilot \"paIl´t\ (n) pilot
police officer \p´"li…s ÆÅfIs´\ (n) policista
protect people (phr) chránit lidi
racing driver \reIsIN "draIv´\ (n) řidič závodního auta
teach children (phr) učit děti
vet \vet\ (n) veterinář
What’s up? (phr) Co je? Co se děje? Co se stalo?
work \w‰…k\ (v) pracovat

3d

check \tSek\ (v) zkontrolovat
come from \"kømÆ frÅm\ (phr v) pocházet z
go jogging (phr) jít si zaběhat
hate \heIt\ (v) nenávidět
interview \"Int´vju…\ (n) rozhovor
object \"ÅbdZIkt\ (n) předmět, věc
He was born ... (phr) Narodil se ...
wish \wIS\ (v) přát si
Enta the Dragon

breathe \bri…D\ (v) dýchat
dragonflies \"drœg´nflaIz\ (n) vážky
dragonfly \"drœg´nflaI\ (n) vážka
flower \"flaU´\ (n) květina
lovely \"løvli\ (adj) krásný, rozkošný, půvabný
perfect \"p‰…fIkt\ (adj) perfektní, dokonalý
sneeze \sni…z\ (v) kýchat



Funtime

belong \bI"lÅN\ (v) patřit
dozen \"døz´n\ (n) tucet
dozens \"døz´nz\ (n) tucty
lose \lu…z\ (v) zhubnout, shodit, ztratit
race \reIs\ (n) závod
MODULE 4

4a

armchair \"A…mtSe´\ (n) křeslo
armchairs \"A…mtSe´z\ (n) křesla
attic \ÆatIk\ (n) podkroví
bath \"bA…T\ (n) vana
bathroom \"bA…TrUm\ (n) koupelna
bed \bed\ (n) postel
bedroom \"bedrUm\ (n) ložnice
cola \Æk´Ul´\ (n) cola
come down \køm "daUn\ (phr v) jít dolů
dream house (phr) dům snů, vysněný dům
fridge \frIdZ\ (n) lednička
garage \"gœrIdZ\ (n) garáž
garden \"gA…dn\ (n) zahrada
hall \hO…l\ (n) hala, předsíň, chodba
have a look (phr) podívat se
kitchen \"kItSIn\ (n) kuchyň
living room \"lIvIN ru…m\ (n) obývací pokoj
memory \"mem´ri\ (n) pamě+
noise \nO¸z\ (n) hluk
outside \"aUtsaId\ (prep) venku
roof \ru…f\ (n) střecha
scared \ske´d\ (adj) vystrašený, vyděšený
stair \ste´\ (n) schod
stairs \ste´z\ (n) schody
stay together (phr) zůstat spolu, zůstat pohromadě
upstairs \Æøp"ste´z\ (adv) nahoře, o patro výš

4b

attraction \´"trœkS´n\ (n) atrakce, zajímavost
bedside table \ÆbedsaId "teIbl\ (n) noční stolek
bookcase \"bUkeIs\ (n) knihovna
brush under the carpet (phr) zamést pod koberec
carpet \"kA…p´t\ (n) koberec
ceiling \"si…lIN\ (n) strop
coffee table \"kÅfi ÆteIb´l\ (n) konferenční stolek
colourful \"køl´f´l\ (adj) pestrobarevný
cooker \"kUk´\ (n) sporák, vařič
cupboard \"køb´d\ (n) kredenc, skříňka s policemi
curtain \"k‰…tn\ (n) závěs, záclona
fire-engine \faI´ "endZ´n\ (adj) vypadající jako hasičské auto
floor \flO…\ (n) podlaha
furniture \"f‰…nItS´\ (n) nábytek, vybavení
hard \hA…d\ (adj) tvrdý
lamp \lœmp\ (n) lampa
normal \"nO…m´l\ (adj) normální, obyčejný, obvyklý
painting \"peIntIN\ (n) obraz
paintings \"peIntINz\ (n) obrazy
pillow \"pIl´U\ (n) polštář
plain \pleIn\ (adj) jednobarevný, bez vzoru, hladký, jednoduchý, obyčejný
popular \"pÅpj´l´\ (adj) populární, obyčejný
right \raIt\ (adj) správný, v pořádku
sink \sINk\ (n) dřez
sofa \"s´Uf´\ (n) pohovka
soft \sÅft\ (adj) měkký, hebký



table \"teIbl\ (n) stůl
toilet \"tOIl´t\ (n) záchod, toaleta
towel \"taU´l\ (n) ručník
towels \"taU´lz\ (n) ručníky
unusual \øn"ju…Zu´l\ (adj) neobvyklý
usual \"ju…Zu´l\ (adj) obvyklý
wall \wO…l\ (n) stěna
walls \wO…lz\ (n) stěny
wardrobe \"wO…dr´Ub\ (n) šatní skříň
washbasin \"wÅSÆbeIs´n\ (n) umyvadlo
washing machine \"wÅSIN m´ÆSi…n\ (n) pračka
whole \h´Ul\ (adj) celý
wrong way round (phr) otočený na špatnou stranu

4c

bank \bœNk\ (n) banka
bus stop \"bøs stÅp\ (n) autobusová zastávka
butcher’s \"bUtS´z\ (n) řeznictví, masna
buy \baI\ (v) koupit
change \tSeIndZ\ (v) vyměnit
chemist’s \"kemIsts\ (n) lékárna
cross the street (phr) přejít přes cestu
department store \dI"pA…tm´nt stO…\ (n) obchodní dům
florist’s \"flÅrIsts\ (n) květinářství
go past (phr) jít kolem
greengrocer’s \"gri…ngr´Us´z\ (n) ovoce a zelenina (obchod)
library \"laIbr´ri\ (n) knihovna
neighbourhood \"neIb´hUd\ (n) sousedství
on the corner of (phr) na rohu čeho
on your left (phr) po tvé levé straně
on your right (phr) na tvé pravé straně
parcel \"pA…s´l\ (n) balíček, poštovní zásilka
post office \"p´Ust ÆÅf´s\ (n) pošta
put on \ÆpUt "Ån\ (phr v) nasadit si
send \send\ (v) poslat
sports centre \"spO…ts Æsent´\ (n) sportovní centrum, stadion
take back \ÆtO…k "bœk\ (phr v) vrátit
text \"tekst\ (v) psát textové zprávy
turn left (phr) zahnout doleva
turn right (phr) zahnout doprava
walk past (phr) jít kolem čeho
You can’t miss it. (phr) Nemůžeš to minout. Nemůžete to minout.
zebra crossing \Æzebr´ "krÅsIN\ (n) přechod pro chodce

4d

anytime \"enitaIm\ (adv) kdykoliv
comfortable \"kømft´b´l\ (adj) pohodlný
downstairs \ÆdaUn"ste´z\ (adv) dole, v přízemí
flat \flœt\ (n) byt
huge \hju…dZ\ (adj) obrovský, ohromný
pool \pu…l\ (n) bazén
wonderful \"wønd´f´l\ (adj) skvělý, báječný
Myths & Legends

adult \"œdølt\ (n) dospělý člověk
appear \´"pI´\ (v) objevit se
bad forces (phr) zlé síly, síly zla
cycle of life (phr) koloběh života
dreamcatcher \dri…mkœtS´\ (n) lapač snů
follow \"fÅl´U\ (v) následovat, jít za
get old (phr) zestárnout
good forces (phr) dobré síly, síly dobra
go through \"g´U ÆTru…\ (phr v) projít



hang \hœN\ (v) pověsit, viset
have a dream (phr) mít sen
hole \h´Ul\ (n) díra
leader \"li…d´\ (n) náčelník, vedoucí, vůdce
perfect circle (phr) ideální, dokonalý kruh
right path (phr) správná cesta
spin a web \spIn ´ web\ (v) utkat pavučinu
wise spirit (phr) moudrý duch
wrong path (phr) špatná cesta, nesprávná cesta

Funtime

address \´"dres\ (n) adresa
cup \køp\ (n) hrnek
cups \køps\ (n) hrnky
fork \fO…k\ (n) vidlička
forks \fO…ks\ (n) vidličky
guest \gest\ (n) host
guests \gests\ (n) hosté
invite \In"vaIt\ (v) pozvat
knife \naIf\ (n) nůž
knives \naIvz\ (n) nože
mushroom \"møSrUm\ (n) hřib
news \nju…z\ (n) novinky
plate \pleIts\ (n) talíř
plates \pleIts\ (n) talíře
shoe \Su…\ (n) bota
spaceship \"speIsÆSIp\ (n) vesmírná lo&, raketa
spoon \spu…n\ (n) lžička
spoons \spu…nz\ (n) lžičky
town \taUn\ (n) město
village \"vIlIdZ\ (n) vesnice
visitor \"vIzIt´\ (n) návštěvník
visitors \"vIzIt´z\ (n) návštěvníci
Across Cultures

a closer look (phr) bližší pohled
building \"bIldIN\ (n) budova
copies \"kÅpiz\ (n) kopie (množné číslo)
copy \"kÅpi\ (n) kopie (jednotné číslo)
museum \mju…"zi´m\ (n) muzeum
museums \mju…"zi´mz\ (n) muzea
novel \"nÅv´l\ (n) román, novela
probably \"prÅb´bli\ (adv) pravděpodobně, asi, možná
scientist \"saI´nt´st\ (n) vědec
statue \"stœtSu…\ (n) socha
take a look (phr) podívat se
Go Green

build \bIld\ (v) postavit
builder \"bIld´\ (n) stavař, stavitel
builders \"bIld´z\ (n) stavitelé, stavaři
career \k´"rI´\ (n) profese
chemical \"kemIk´l\ (n) chemikálie, chemická látka
chemicals \"kemIk´lz\ (n) chemikálie, chemické látky (množné číslo)
cut down \Ækøt "daUn\ (phr v) skácet
energy \"en´dZi\ (n) energie
environment \In"vaI´r´nm´nt\ (n) životní prostředí
fight \faIt\ (v) bojovat, bránit
find ways (phr) najít způsoby
forester \"fÅrIst´\ (n) lesník
foresters \"fÅrIst´z\ (n) lesníci
grow \gr´U\ (v) pěstovat
health \helT\ (n) zdraví
local market \"l´Uk´l "mA…kIt\ (n) místní trh
office \"ÅfIs\ (n) kancelář



offices \"ÅfIsIz\ (n) kanceláře
organic farmer \O…ÆgœnIk "fA…m´\ (n) pěstitel ekologických (bio) produktů
plant \plA…nt\ (n) rostlina
plants \plA…nts\ (n) rostliny
product \"prÅdøkt\ (n) produkt
protect \pr´"tekt\ (v) chránit, ochraňovat
sell \sel\ (v) prodávat
solve \sÅlv\ (v) vyřešit
study \"stødi\ (v) studovat, zkoumat
vegetables \"vedZt´b´lz\ (n) zelenina
wind \wInd\ (n) vítr
MODULE 5
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Are you serious? (phr) To myslíš vážně? To myslíte vážně?
Cheers! \tSI´z\ (n) Díky! Sláva! Na zdraví!
fly through \"flaI ÆTru…\ (phr v) proletět mezi čím
go on \Æg´U "Ån\ (phr v) jít na co
ground \graUnd\ (n) země
it’s time for ... (phr) je čas na ...
maybe \"meIbi\ (adv) asi, možná
plant flowers (phr) pěstovat květiny
play chess (phr) hrát šachy
read a magazine (phr) číst časopis
relax \rI"lœks\ (v) odpočívat
ride \raId\ (n) jízda
safe \seIf\ (adj) v bezpečí
sleep \sli…p\ (v) spát
sound \saUnd\ (n) zvuk
sounds \saUndz\ (n) zvuky
sunny day (phr) slunečný den
surf the Net (phr) prohlížet si internetové stránky, surfovat na netu
talk on the phone (phr) telefonovat
tired \taI´d\ (adj) unavený
watch a DVD (phr) sledovat DVD
water the plants (phr) zalévat květiny
We’re stuck! (phr) Uvízli jsme! Zasekli jsme se!

5b

band \bœnd\ (n) skupina, kapela
celebrate \"sel´breIt\ (v) slavit
city centre (phr) centrum města
decorate \"dek´reIt\ (v) ozdobit
Down Under (phr) u protinožců (v Austrálii a na Novém Zélandě)
envelope \"env´l´Up\ (n) obálka
float \fl´Ut\ (n) alegorický vůz
food stall (phr) stánek s občerstvením
give \ÆgIv\ (v) dát
include \In"klu…d\ (v) zahrnovat, obsahovat
inside \"InsaId\ (prep) uvnitř
lantern \"lœnt´n\ (n) lucerna, lampion, svítilna
lanterns \"lœnt´nz\ (n) lucerny, lampiony, svítilny
last \lA…st\ (v) trvat
meal \mi…l\ (n) jídlo
money \"møni\ (n) peníze
pie \paI\ (n) koláč, závin
pies \paIz\ (n) koláče, záviny
play the drums (phr) hrát na bubny
prepare \prI"pe´\ (v) připravit
present \"preznt\ (n) dárek
presents \"preznts\ (n) dárky
public holiday \"pøblIk ÆhÅl´di\ (n) státní svátek
riddle \"rIdl\ (n) hádanka, rébus



set off fireworks (phr) odpálit ohňostroj
street parade (phr) slavnostní průvod ulicemi
wear a costume (phr) mít na sobě kostým

5c

accept \´k"sept\ (v) přijmout (nabídku), akceptovat
announcement \´"naUnsm´nt\ (n) oznámení
area \"e´ri´\ (n) oblast, území, region
at half price (phr) za poloviční cenu
athletics \œT"letIks\ (n) atletika
badminton \"bœdmInt´n\ (n) badminton
clean \kli…n\ (v) čistit, uklízet
climbing \"klaImIN\ (n) lezení, horolezectví
cycling \"saIklIN\ (n) cyklistika
get fit (phr) dostat se do kondice
golf \gÅlf\ (n) golf
hockey \"hÅki\ (n) hokej
ice-skating \"aIs ÆskeItIN\ (n) krasobruslení
in his honour (phr) na jeho počest
main \meIn\ (adj) hlavní
on sale (phr) na prodej
organise \"O…g´naIz\ (v) organizovat, pořádat
outdoor event (phr) akce pod širým nebem, akce, která se koná venku
refuse \rI"fju…z\ (v) odmítnout
sailing \"seIlIN\ (n) plachtění
sign up \ÆsaIn "øp\ (phr v) zapsat se, přihlásit se
table tennis \"teÆIb´l "tenIs\ (n) stolní tenis
That’s a shame! (phr) To je škoda!
volleyball \"vÅlibO…l\ (n) volejbal

5d

airport \"e´pO…t\ (n) letiště
have a picnic (phr) mít piknik, udělat si piknik
look forward to (phr) těšit se na co
Enta the Dragon

fly away \ÆflaI ´"weI\ (phr v) letět pryč, odletět
high \haI\ (adv) vysoko
in need (phr) v nouzi

Funtime

alive \´"laIv\ (adj) živý, plný života
brick \brIk\ (n) kostka, cihla, stavební materiál
crowd \kraUd\ (n) dav
crowds \kraUdz\ (n) davy
dazzling \"dœzlIN\ (adj) okouzlující, oslnivý
dinosaur \"daIn´sO…\ (n) dinosaurus
giant \"dZaI´nt\ (adj) obrovský, obří
glorious \"glO…ri´s\ (adj) nádherný, překrásný
goal \g´Ul\ (n) gól
goals \g´Ulz\ (n) góly
lego bricks (phr) kostky lega
light up \ÆlaIt "øp\ (phr v) rozsvítit (se), zapálit
lively \"laIvli\ (adj) vzrušující, plný života, živý
march \mA…tS\ (v) pochodovat
model \"mÅdl\ (n) model, maketa
move \mu…v\ (v) pohybovat se
opposite \"Åp´zIt\ (adj) proti, protější, naproti
opposite teams (phr) protivníci, soupeři
pitch \pItS\ (n) hřiště
rhythm \"rID´m\ (n) rytmus
score \skO…\ (v) skórovat, dát gól
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apple \"œp´l\ (n) jablko
apples \"œp´lz\ (n) jablka
basket \"bA…skIt\ (n) koš, košík
butter \"bøt´\ (n) máslo
carrot \"kœr´t\ (n) mrkev
carrots \"kœr´ts\ (n) mrkve
cheese \tSi…z\ (n) sýr
cherries \"tSeriz\ (n) třešně
cherry \"tSeri\ (n) třešeň
chicken \"tSIk´n\ (n) kuře
competition \ÆkÅmp´"tIS´n\ (n) soutěž
egg \eg\ (n) vajíčko
eggs \egz\ (n) vajíčka
flour \flaU´\ (n) mouka
lift \lIft\ (n) zvednout
meat \mi…t\ (n) maso
milk \mIlk\ (n) mléko
omelette \"Åml´t\ (n) omeleta
orange \"År´ndZI\ (n) pomeranč
oranges \"År´ndZIz\ (n) pomeranče
oven \"øv´n\ (n) trouba
pea \pi…\ (n) hrášek
peas \pi…z\ (n) hrášky
potatoe \p´"teIt´U\ (n) brambora
potatoes \p´"teIt´Uz\ (n) brambory
presenter \prI"zent´\ (n) hlasatel
rice \raIs\ (n) rýže
steak \steIk\ (n) biftek
take part in (phr) zúčastnit se čeho
taste good (phr) výborně chutnat
team \ti…m\ (n) družstvo
The power’s out! (phr) Elektřina stávkuje!
tomatoe \t´"mA…t´U\ (n) rajče
tomatoes \t´"mA…t´Uz\ (n) rajčata
wait \weIt\ (v) počkat, čekat
winner \"wIn´\ (n) vítěz
yogurt \"jÅg´t\ (n) jogurt

6b

advertise \"œdv´taIz\ (v) inzerovat, dělat reklamu
agencies \"eIdZ´nsIz\ (n) agentury
agency \"eIdZ´nsI\ (n) agentura
bar \bA…\ (n) tabulka
bottle \"bÅtl\ (n) lahev
bread \bred\ (n) chléb
bring \br¸N\ (v) přinést
cake \keIk\ (n) dort
carton \"kA…tn\ (n) krabice (tetrapaková)
cereal \"sI´ri´l\ (n) cereálie
chocolate \"tSÅklIt\ (n) čokoláda
chocolates \"tSÅklIts\ (n) čokoládové bonbóny
coffee \"kÅfi\ (n) káva
community \k´"mju…n´ti\ (n) obec, komunita, společenství
contact information (phr) kontaktní údaje
crisps \krIsps\ (n) brambůrky
date \deIt\ (n) datum
easy way (phr) jednoduchý způsob
event \I"vent\ (n) akce (jednotné číslo)
events \I"vents\ (n) akce (množné číslo)
feed \fi…d\ (v) nakrmit, dát najíst, nasytit
food bank \fu…d bœNk\ (n) potravinová banka



food banks \fu…d bœNks\ (n) potravinové banky
food items (phr) potraviny, potravinové produkty
homeless shelter \"h´Uml´s ÆSelt´\ (n) útulek pro bezdomovce
homeless shelters \"h´Uml´s ÆSelt´z\ (n) útulky pro bezdomovce
honey \"høni\ (n) med
jam \dZœm\ (n) marmeláda, džem
jar \dZA…\ (n) sklenice
juice \dZu…s\ (n) džus
loaf \l´Uf\ (n) bochník
make a difference (phr) udělat rozdíl
olive oil \ÆÅl´v "OIl\ (n) olivový olej
packet \"pœkIt\ (n) balíček, krabička, balení
pasta \"pœst´\ (n) těstoviny
set up \Æset "øp\ (phr v) zorganizovat, založit, vytvořit, zřídit
slice \slaIs\ (n) plátek, krajíc, kus
soup \su…p\ (n) polévka
step \step\ (n) krok
steps \steps\ (n) kroky
tea \ti…\ (n) čaj
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a portion of (phr) porce čeho
burger \"b‰…g´\ (n) hamburger
canteen \kœn"ti…n\ (n) (školní) jídelna, kantýna
chew \"tSu…\ (v) žvýkat
chips \tSIps\ (n) hranolky
come over \Ækøm "´Uv´\ (phr v) zaskočit (na návštěvu), přijít na skok
customer \"køst´m´\ (n) zákazník
give information (phr) podat informace
gum \gøm\ (n) žvýkačka
hot dog \"hÅt dÅg\ (n) párek v rohlíku
ice cream \ÆaIs "kri…m\ (n) zmrzlina
leave \li…v\ (v) opustit co, odejít odkud
notice board \"n´UtIs ÆbO…d\ (n) nástěnka, vývěska
order \"O…d´\ (v) objednat
password \"pA…sw‰…d\ (n) heslo
permission \p´"mIS´n\ (n) dovolení
salad \"sœl´d\ (n) salát
sandwich \"sœnwIdZ\ (n) sandwich
spaghetti \sp´"geti\ (n) špagety
sweets \swi…ts\ (n) sladkosti
waiter \"weIt´\ (n) číšník

6d

advert \"œdv‰…t\ (n) reklama
choice \tSOIs\ (n) výběr
delicious \dI"lIS´s\ (adj) chu+ově výborné, vynikající, lahodné
dessert \dI"z‰…t\ (n) zákusek, dezert
disgusting \dIs"gøstIN\ (adj) odporný, nechutný
dishes \"dISIz\ (n) pokrmy, jídla
flavour \"fleIv´\ (n) příchu+
fresh \freS\ (adj) čerstvý
give a try (phr) zkusit
home-made \Æh´Um"meId\ (adj) domácí, doma vyrobený
It’s called ... (phr) Jmenuje se to ...
out of this world (phr) mimo tento svět, neopakovatelný, jako z jiného světa
seafood \"si…fu…d\ (adj) mořský, z darů moře
selection \s´"lekS´n\ (n) výběr
serve \s‰…v\ (v) podávat, servírovat
tasty \"teIsti\ (adj) chutný
Myths and Legends

break \breIk\ (v) zlomit, ulomit



by mistake (phr) omylem
empty \"empti\ (adj) prázdný
full of (phr) plný čeho
goat \g´Ut\ (n) koza
grow up \"gr´U Æøp\ (phr v) vyrůst
hide \haId\ (v) schovávat se
horn \hO…n\ (n) roh
horn-shaped \"hO…nSeIpt\ (adj) ve tvaru rohu
plenty \"plenti\ (n) hojnost
thanks to (phr) díky čemu
Funtime

awake \´"weIk\ (adj) vzhůru, vzbuzený
cow \kaU\ (n) kráva
cut down on \Ækøt "daUn Ån\ (phr v) omezit co
float \fl´Ut\ (v) plavat, být nadnášen (na vodě)
frozen \"fr´Uz´n\ (adj) mražený
get tired of (phr) být unavený čím
grass \grA…s\ (n) tráva
hold your nose (phr) zacpat si nos
in the dark (phr) ve tmě
lead a healthy life (phr) vést zdravý život
respect \rI"spekt\ (v) respektovat co, vážit si čeho, brát ohledy na co
strawberries \"strO…b´rIz\ (n) jahody
strawberry \"strO…b´rI\ (n) jahoda
sugar \"SUg´\ (n) cukr
veggies \"vedZIz\ (n) zelenina

Across Cultures

bonfire \"bÅnfaI´\ (n) oheň, vatra, táborák
bonfires \"bÅnfaI´z\ (n) ohně, vatry, táboráky
burn \b‰…n\ (v) hořet, spálit
contest \"kÅnt´st\ (n) soutěž
contests \"kÅnt´sts\ (n) soutěže
evil \"i…v´l\ (n) zlo, &ábel
puppet \"pøp´t\ (n) loutka
puppets \"pøp´ts\ (n) loutky
set on fire (phr) zapálit, podpálit
spring \sprIN\ (n) jaro
take place (phr) konat se

CLIL Time

carnivore \"kA…nIvO…\ (n) masožravec
carnivores \"kA…nIvO…z\ (n) masožravci
food chain \"fu…d tSeIn\ (n) potravinový řetězec
fox \fÅks\ (n) liška
herbivore \"h‰…bIvO…\ (n) býložravec
herbivores \"h‰…bIvO…z\ (n) býložravci
hop \hÅp\ (v) skákat, poskakovat
live \lIv\ (v) žít
living thing (phr) živá věc, živé stvoření
omnivore \"ÅmnIvO…\ (n) všežravec
omnivores \"ÅmnIvO…z\ (n) všežravci
pass \pA…s\ (v) přecházet, předávat
predator \"pred´t´\ (n) dravec
prey \preI\ (n) kořist, obě+
producer \pr´"dju…s´\ (n) pěstitel
shine \SaIn\ (v) svítit
MODULE 7

7a

baker’s \"beIk´z\ (n) pekařství
bookshop \"bUkSÅp\ (n) knihkupectví



electricity \ÆelIk"trIs´ti\ (n) elektřina
fall down \ÆfO…l "daUn\ (phr v) spadnout
fetch \fetS\ (v) přinést
look for \"lUk f´\ (phr v) hledat co, shánět co, dívat se po čem
lost \lÅst\ (adj) ztracený
newsagent’s \"nju…zÆeIdZ´nts\ (n) trafika
newspaper \"nju…sÆpeIp´\ (n) noviny
on fire (phr) v plamenech, hořící
pet shop \"pet SÅp\ (n) zverimex
police station \p´"li…s ÆsteIS´n\ (n) policejní stanice
pour \pO…\ (v) nalít, vylít
put out \ÆpUt "aUt\ (phr v) uhasit
report \rI"pO…t\ (v) ohlásit, oznámit
rubbish \"røbIS\ (n) odpadky
save \seIv\ (v) zachránit
see a doctor (phr) navštívit lékaře
shopping centre \"SÅpIN Æsent´\ (n) nákupní středisko
train station \"treIn ÆsteIS´n\ (n) vlakové nádraží
What’s new? (phr) Co je nového?
You’re joking! (phr) Děláš si legraci!

7b

accordion \´"kO…dI´n\ (n) akordeon, tahací harmonika
arrive \´"raIv\ (v) přijít, přijet
carry \"kœri\ (v) nést
cello \"tSel´U\ (n) violoncello
create \kri"eIt\ (v) vytvořit
cry \kraI\ (v) křičet
die \daI\ (v) zemřít
drums \drømz\ (n) bubny
electric guitar \IÆlektrIk gI"tA…\ (n) elektrická kytara
flute \flu…t\ (n) příčná flétna
go away \g´U ´"weI\ (phr v) odejít
hill \hIl\ (n) kopec
keep a promise (phr) dodržet slib
learn a lesson (phr) vzít si ponaučení z čeho
lifetime \"laIftaIm\ (n) život
name after \"neIm ÆA…ft´\ (phr v) pojmenovat po kom
pipe \"paIp\ (n) dudy
promise \"prÅm´s\ (v) slíbit
rat \rœt\ (n) krysa
rats \rœts\ (n) krysy
saxophone \"sœks´f´Un\ (n) saxofon
strange \"streIndZ\ (adj) divný
trumpet \"trømp´t\ (n) trubka
violin \ÆvaI´"lIn\ (n) housle
violin maker \ÆvaI´"lIn "meIk´\ (n) výrobce houslí

7c

angry \"œNgri\ (adj) rozčilený
boring \"bO…rIN\ (adj) nudný, nezáživný
calmly \"kA…mli\ (adv) klidně, s klidem, rozvážně
castle \"kA…s´l\ (n) hrad
cinema \"sIn´m´\ (n) kino
circus \"s´…k´s\ (n) cirkus
concert hall \"kÅns´t hO…l\ (n) koncertní síň
exciting \Ik"saItIN\ (adj) vzrušující
expensive \Ik"spensIv\ (adj) drahý
ice-skating rink \"aIs ÆskeItIN riNk\ (n) zimní stadion, kluziště
interesting \"Intr´stIN\ (adj) zajímavý
marine park \m´"ri…n pA…k\ (n) atrakce “mořský svět”
miss \mIs\ (v) postrádat, chybět
reply \rI"plaI\ (v) odpovědět
scale \skeIl\ (n) váhy, váha (přístroj)



shout \SaUt\ (v) křičet
theatre \"TI´t´\ (n) divadlo
theme park \"Ti…m pA…k\ (n) zábavní park
weigh \weI\ (v) zvážit
works of art \Æw‰…ks ´v "A…t\ (n) umělecké dílo
zoo \zu…\ (n) zoologická zahrada

7c

dress (in) \dres In\ (v) obléct se (do čeho)
midnight \"mIdnaIt\ (n) půlnoc
moonlight \"mu…nlaIt\ (n) svit měsíce, měsíční svit
perform \p´"fO…m\ (v) vystupovat, hrát, účinkovat (v představení)
unforgettable \Æønf´"get´b´l\ (adj) nezapomenutelný
Enta the Dragon

bowl \b´Ul\ (n) miska
gift \gIft\ (n) dar
hatch \hœtS\ (v) vylíhnout se, vyklubat se
on his own (phr) on sám
proud \praUd\ (adj) pyšný
Funtime

ballroom \"bO…lrUm\ (n) taneční sál, tančírna
ballrooms \"bO…lrUmz\ (n) taneční sály, tančírny
bass guitar \ÆbeIs gI"tA…\ (n) basová kytara
box of matches (phr) krabička zápalek
centimetre \"sentImi…t´\ (n) centimetr
check in \ÆtSek "In\ (phr v) přihlásit se, zaregistrovat
chief \tSi…f\ (n) šéf, vedoucí, náčelník
chiefs \tSi…fs\ (n) šéfové, náčelníci
freshly baked (phr) právě upečený, čerstvě upečený
keyboards \"ki…bO…dz\ (n) elektronické klávesy (hudební nástroj)
MODULE 8

8a

ancient \"eInS´nt\ (adj) antický
Are you feeling alright? (phr) Je ti (vám) dobře? Jsi (Jste) v pořádku?
build houses and bridges (phr) postavit domy a mosty
carry goods by boat (phr) přepravovat zboží lodí
discus \"dIsk´s\ (n) disk
do the chores (phr) dělat domácí práce
for the rest of their lives (phr) po zbytek jejich života
grow vegetables in the fields (phr) pěstovat na polích zeleninu
hunt \hønt\ (v) lovit
important \Im"pO…t´nt\ (adj) důležitý
make clothes and baskets (phr) vyrábět oblečení a košíky
make paper (phr) vyrábět papír
net \net\ (n) sí+
nets \nets\ (n) sítě
poetry \"p´UItri\ (n) poezie
share \Se´\ (v) podílet se na čem
take care of (phr) starat se o koho, o co
throw a spear (phr) hodit oštěpem
tidy the house (phr) uklidit dům
Wait a minute. (phr) Počkej chvíli. Počkejte chvíli.
What do you say now? (phr) Co říkáš te&? Co říkáte te&?
wrestle (v) zápasit
write on wooden tablets (phr) psát na dřevěné tabulky
young \jøN\ (adj) mladý



8b

according to \´"kO…dIN t´\ (prep) podle
argue \"A…gju…\ (v) hádat se, pohádat se
astronaut \"œstr´nO…t\ (n) kosmonaut
athlete \"œTli…t\ (n) atlet
attack \´"tœk\ (v) útočit, zaútočit
brave \breIv\ (adj) odvážný
chase \tSeIs\ (v) honit
compose \k´m"p´Uz\ (v) skládat (hudbu), komponovat
continue \k´n"tInju…\ (v) pokračovat, setrvat
creature \"kri…tS´\ (n) stvoření, tvor
deaf \def\ (n) hluchý, neslyšící
disappear \ÆdIs´"pI´\ (v) zmizet
discover \dIs"køv´\ (v) objevit
exist \Ig"zIst\ (v) existovat
explorer \Ik"splO…r´\ (n) průzkumník
face \feIs\ (n) obličej
footprint \"fUtprInt\ (n) stopa (otisk nohy)
footprints \"fUtprInts\ (n) stopy
fur \f‰…\ (n) kůže
guide \gaId\ (n) průvodce
invent \In"vent\ (v) vynalézt, objevit
inventor \In"vent´\ (n) vynálezce
knight \naIt\ (n) rytíř
medal \"medl\ (n) medaile (jednotné číslo)
medals \"medlz\ (n) medaile (množné číslo)
moon \mu…n\ (n) měsíc
painter \"peInt´\ (n) malíř
Scottish \"skÅtIS\ (adj) skotský
sky \skaI\ (n) nebe
spread \spred\ (v) natřít, namazat
take turns (phr) střídat se
telescope \"tel´sk´Up\ (n) dalekohled, teleskop
unknown \øn"n´Un\ (n) neznámý
writer \"raIt´\ (n) spisovatel

8c

collect \k´"lekt\ (v) sbírat
control \k´n"tr´Ul\ (v) kontrolovat, ovládnout
cruel \"kru…´l\ (adj) krutý
enemy \"en´mi\ (adj) nepřátelský
fur coat \f‰… k´Ut\ (n) kožich
greedy \gri…di\ (adj) chamtivý, nenasytný
have a fight (phr) bojovat
have an accident (phr) mít nehodu
heroe \"hI´r´U\ (n) hrdina
heroes \"hI´r´Uz\ (n) hrdinové
human \"hju…m´n\ (n) člověk
humans \"hju…m´nz\ (n) lidé
in the end (phr) nakonec
jewels \"dZu…´lz\ (n) klenoty
kind heart (phr) laskavé srdce
lab \lœb\ (n) laboratoř
lorries \"lÅrIz\ (n) nákladní auta
lorry \"lÅrI\ (n) nákladní auto
monster \"mÅnst´\ (n) příšera, obluda
rich \rItS\ (adj) bohatý
strength \"streNT\ (n) síla
symbol \"sImb´l\ (n) symbol, znak
villain \"vIl´n\ (n) darebák, lotr, lump
villains \"vIl´nz\ (n) darebáci, lotři, lumpové
worried \"wørId\ (adj) ustaraný, obávající se



8d

admire \´d"m´I´\ (v) obdivovat
care for \"ke´Æ f´\ (phr v) starat se o koho, opatrovat koho
course \"kO…sI\ (n) cyklus přednášek
courses \"kO…sIz\ (n) cykly přednášek
fight against \"faIt ´Ægenst\ (phr v) bojovat proti
in danger of (phr) v nebezpečí čeho, v ohrožení čeho
become interested in (phr) začít se zajímat o co
kill \kIl\ (v) zabít
protection \pr´"tekS´n\ (n) ochrana
soldier \"s´UldZ´\ (n) voják
soldiers \"s´UldZ´z\ (n) vojáci
university \Æju…nI"v‰…s´ti\ (n) univerzita
zoologist \zu…"Ål´dZIst\ (n) zoolog

Myths & Legends

adventure \´d"ventS´\ (n) dobrodružný zážitek, dobrodružství
adventures \´d"ventS´z\ (n) dobrodružné zážitky
battle \"bœtl\ (n) bitva
couple \"køp´l\ (n) pár
fit for a queen (phr) vhodný pro královnu
have a place (phr) mít místo
king \kIN\ (n) král
kingdom \"kINd´m\ (n) království
knight \naIt\ (n) rytíř
marry \"mœri\ (v) vzít si (za muže/ ženu), oženit se, vdát se
oak \´Uk\ (adj) dub
powerful \"paU´f´l\ (adj) mocný
pull \pUl\ (v) vytáhnout
round \raUnd\ (adj) kulatý
sword \sO…d\ (n) meč
terrible \"ter´b´l\ (adj) strašný
wedding present (phr) svatební dar
Funtime

be on track (phr) být na stopě
brain \"breIn\ (n) mozek
brains \"breInz\ (n) mozky
bread crumbs \bred crømz\ (n) strouhanka
end \end\ (v) končit
exercise \"eks´saIz\ (v) procvičit
genius \"dZi…ni´s\ (adj) génius
happy ending (phr) š+astný konec
make a giant leap (phr) udělat obrovský skok
owe \´U\ (v) dlužit
prove \pru…v\ (v) dokázat
rubber \"røb´\ (n) guma (na vymazávání)
rubbers \"røb´z\ (n) gumy (na vymazávání)
rub out \Ærøb "aUt\ (phr v) vygumovat, vymazat
step \step\ (v) stoupnout

Across Cultures

Aboriginals \Æœb´"rIdZIn´lz\ (n) australský domorodec
classical \"klœsIk´l\ (adj) klasický
experience \Ik"spI´ri´ns\ (n) zážitek, zkušenost
great-grandfather \greIt "grœndÆfA…D´\ (n) pradědeček
Indian \"Indi´n\ (adj) indický
Irish \"aI´rIS\ (adj) irský
mandolin \"mœnd´lIn\ (n) mandolína
Middle Eastern \mIdl "i…st´n\ (adj) středovýchodní
string instrument (phr) strunný nástroj
wind instrument (phr) dechový nástroj



Go Green

delicious-tasting \dI"lIS´s ÆteIstIN\ (adj) výborně chutnající
dry \draI\ (v) usušit
electric dryer \I"lektrIk draI´\ (n) elektrická sušička
electric dryers \I"lektrIk draI´z\ (n) elektrické sušičky
environmentally-friendly (phr) přátelský k životnímu prostředí
equipment \I"kwIpm´nt\ (n) vybavení
exercise \"eks´saIz\ (v) cvičit
on the line (phr) na šňůře
paper towel \ÆpeIp´ "taU´l\ (n) papírový kapesník
paper towels \ÆpeIp´ "taU´lz\ (n) papírové kapesníky
plastic packing \ÆplœstIk "pœkIN\ (n) obal z umělé hmoty
run on \"røn ÆÅn\ (phr v) být poháněn čím
sheet \Si…t\ (n) prostěradlo
sheets \Si…ts\ (n) prostěradla
simply \"sImpli\ (adv) jednoduše
washing \"wÅSIN\ (n) vyprané prádlo
MODULE 9

9a

bear \be´\ (n) medvěd
bear in mind (phr) mít na paměti
bird \b‰…d\ (n) pták
birds \b‰…dz\ (n) ptáci
bury \"beri\ (v) zahrabat
dangerous \"deIndZ´r´s\ (adj) nebezpečný
deer \dI´\ (n) vysoká zvěř
destroy \dI"strOI\ (v) zničit
eagle \"i…g´l\ (n) orel
get across \Æget ´"krÅs\ (phr v) dostat se přes co
heavy \"hevi\ (adj) těžký
hike \haIk\ (v) jít na túru
leopard \"lep´d\ (n) leopard, levhart
lizard \"lIz´d\ (n) ještěrka
mammal \"mœm´l\ (n) savec
mammals \"mœm´lz\ (n) savci
millions \"mIlj´nz\ (n) milióny
nut \nøt\ (n) ořech
nuts \nøts\ (n) ořechy
owl \aUl\ (n) sova
reptile \"reptaIl\ (n) plaz
reptiles \"reptaIlz\ (n) plazi
school trip \Æsku…l "trIp\ (n) školní výlet
slow \Æsl´U\ (adj) pomalý
snake \sneIk\ (n) had
squirrel \"skwIr´l\ (n) veverka
thin \TIn\ (adj) tenký, úzký, slabý
wide \waId\ (adj) široký
wolf \wUlf\ (n) vlk

9b

beak \bi…k\ (n) zobák
be lost (phr) být ztracený
cheetah \"tSi…t´\ (n) gepard
claw \klO…\ (n) dráp
claws \klO…z\ (n) drápy
crab \krœb\ (n) krab
crocodile \"krÅk´daIl\ (n) krokodýl
daily \"deIli\ (adj) každodenní
flamingo \fl´"mINg´U\ (n) plameňák
friendship \"frendSIp\ (n) přátelství
furry friends (phr) chlupatí kamarádi
gate \geIt\ (n) brána



giraffe \dZI"rA…f\ (n) žirafa
hug \høg\ (v) obejmout
in the wild (phr) ve volné přírodě
intelligent \In"telIdZ´nt\ (adj) inteligentní, chytrý
koala \k´U"A…l´\ (n) koala
land \lœnd\ (adj) suchozemský
monkey \"møNki\ (n) opice
neck \nek\ (n) krk
ostritch \"ÅstrItS\ (n) pštros
population \ÆpÅpj´"leIS´n\ (n) populace
seagull \"si…gøl\ (n) racek
seem \si…m\ (v) zdát se, vypadat, připadat
sharp \SA…p\ (adj) ostrý
shell \Sel\ (n) krunýř
size \saIz\ (n) velikost
snail \sneIl\ (n) šnek
stray \streI\ (n) zatoulané zvíře
tail \teIl\ (n) ocas
transport \"trœnspO…t\ (n) dopravní prostředek
turtle \"t‰…tl\ (n) želva

9c

back \bœk\ (n) záda
budgie \"bødZi\ (n) andulka
desert \"dez´t\ (n) pouš+
eyelashes \"aIlœSIz\ (n) řasy
fluffy \"fløfi\ (adj) načechraný, nadýchaný, ochmýřený
goldfish \"g´UldfIS\ (n) zlatá rybička, karas zlatý
goose \gu…s\ (n) husa
hamster \"hœmst´\ (n) křeček
helpful \"helpf´l\ (adj) užitečný
hump \hømp\ (n) hrb
humps \hømps\ (n) hrby
iguana \I"gwA…n´\ (n) leguán
keep dogs on a leash (phr) držet psy na vodítku
kitten \"kItn\ (n) kotě
loyal \"lOI´l\ (adj) věrný, oddaný
pet sit (phr) hlídat domácího mazlíčka
playful \"pleIf´l\ (adj) hravý
puppy \"pøpi\ (n) štěně
sand \sœnd\ (n) písek
store \stO…\ (v) skladovat, uchovávat
tortoise \"tO…t´s\ (n) želva

9d

bring back \brIN bœk\ (phr v) přinést zpátky
energetic \Æen´"dZetIk\ (adj) čilý, aktivní
floppy ears (phr) svěšené uši
naughty \"nO…ti\ (adj) zlobivý, neposlušný
rub \røb\ (v) třít, drbat
slippers \"slIp´z\ (n) papuče
touch \tøtS\ (v) dotknout se
tummy \"tømi\ (n) bříško
Enta the Dragon

motorbike \"m´Ut´ÆbaIk\ (n) motorka

Funtime

breeze \bri…z\ (n) vítr
cage \"keIdZ\ (n) klec
cages \"keIdZIz\ (n) klece
cowboy \"kaUbOI\ (n) kovboj



cowboys \"kaUbOIz\ (n) kovbojové
impressive \Im"presIv\ (adj) působivý, úchvatný
Let us go! (phr) Nechte nás jít!
light \laIt\ (adj) lehký
precious \"preS´s\ (adj) milovaný
release \rI"li…s\ (v) vypustit, osvobodit
splendid \"splendId\ (adj) nádherný, skvělý, ohromný
tongue \tøN\ (n) jazyk (část těla)
MODULE 10

10a

boat \b´Ut\ (n) lo&
giant turtle \"dZaI´nt "t‰…tl\ (n) obrovská želva
go camping (phr) jít kempovat
go diving (phr) jít se potápět
go fishing (phr) jít rybařit
go jet skiing (phr) jít si zajezdit na vodním skútru
go scuba diving (phr) jít se potápět s dýchacím přístrojem
go snorkelling (phr) jít se potápět se šnorchlem, jít šnorchlovat
go sunbathing (phr) jít se opalovat
go windsurfing (phr) jít surfovat, jít si zajezdit na windsurfingu
hurt \h‰…t\ (v) poranit, ublížit
ocean \"´US´n\ (n) oceán
relax \rI"lœks\ (v) odpočívat
safe \seIf\ (adj) v bezpečí
sea \si…\ (n) moře
tiring \"taI´rIN\ (adj) únavný
treasure \"treZ´\ (n) poklad

10b

April \"eIpr´l\ (n) duben
August \"O…g´st\ (n) srpen
autumn \"O…t´m\ (n) podzim
ceremony\"ser´m´ni\ (n) obřad, ceremoniál
cloud \klaUd\ (n) mrak
cloudy \"klaUdi\ (adj) zatažený
December \dI"semb´\ (n) prosinec
February \"febru´ri\ (n) únor
groundhog \"graUndhÅg\ (n) sviš+ lesní
hedgehog \hedZhÅg\ (n) ježek
hibernate \"haIb´neIt\ (v) přezimovat
involve \In"vÅlv\ (v) zahrnovat, týkat se, obnášet, zapojit
January \"dZœnju´ri\ (n) leden
July \dZU"laI\ (n) červenec
June \dZu…n\ (n) červen
March \mA…tS\ (n) březen
May \meI\ (n) květen
November \n´U"vemb´\ (n) listopad
October \Åk"t´Ub´\ (n) říjen
predict \prI"dIkt\ (v) předpovídat
rain \reIn\ (n) déš+
rainy \"reIni\ (adj) deštivý
September \sep"temb´\ (n) září
settler \"setl´\ (n) osadník
settlers \"setl´z\ (n) osadníci
shadow \"Sœd´U\ (n) stín
snowy \"sn´Ui\ (adj) sněžný, sněhový
summer \"søm´\ (n) léto
weather \"weD´\ (n) počasí
windy \"wIndi\ (adj) větrný
winter \"wInt´\ (n) zima



10c

accessories \´k"ses´riz\ (n) doplňky
ask for a favour (phr) požádat o laskavost
belt \belt\ (n) pásek
boots \bu…ts\ (n) vysoké boty, kotníkové boty
coat \k´Ut\ (n) kabát
dress \dres\ (n) šaty
dry cleaner’s \ÆdraI "kli…n´z\ (n) čistírna oděvů
fashion show \"fœS´n S´U\ (n) módní přehlídka
footwear \"fUtwe´\ (n) obuv
gloves \gløvz\ (n) rukavice
hand wash (phr) ruční praní
iron \"aI´n\ (v) žehlit
item of clothing (phr) část oděvu
jacket \"dZœkIt\ (n) bunda, sako, krátký kabát
jumper \"dZømp´\ (n) mikina
pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) vyzvednout
rocket \"rÅkIt\ (n) raketa
shirt \S‰…t\ (n) košile
shorts \SO…ts\ (n) šortky
skirt \sk‰…t\ (n) sukně
sock \sÅk\ (n) ponožka
socks \sÅks\ (n) ponožky
style \staIl\ (n) styl, vkus
ticket \"tIk´t\ (n) lístek
too bad (phr) příliš špatné
top \tÅp\ (n) halenka
trousers \"traUz´z\ (n) kalhoty
try on \ÆtraI "Ån\ (phr v) zkusit si

10d

aquarium \´"kwe´ri´m\ (n) akvárium
go on a tour (phr) jet na okružní cestu
modern \"mÅdn\ (adj) moderní
swimming pool \"swImIN pu…l\ (n) plavecký bazén
Myths & Legends

chariot \"tSœri´t\ (n) dvoukolý válečný vůz
god \gÅd\ (n) bůh
gods \gÅdz\ (n) bohové
hammer \"hœm´\ (n) kladivo
lightning \"laItnIN\ (n) blesk
mythology \mI"TÅl´dZi\ (n) mytologie, pověry
Norse \nO…s\ (adj) skandinávský
thunder \"Tønd´\ (n) hrom
weapon \"wep´n\ (n) zbraň
Funtime

act \œkt\ (v) jednat
delight \dI"laIt\ (n) potěšení, blaho
fair warning (phr) přiměřené varování, férové upozornění
freeze \fri…z\ (v) zmrznout, zamrznout
It’s up to you. (phr) To záleží na tobě.
ring \rIN\ (n) kruh, prstenec
river \"rIv´\ (n) řeka
rivers \"rIv´z\ (n) řeky
sailor \"seIl´\ (n) námořník
saying \"seIIN\ (n) pořekadlo
sayings \"seIINz\ (n) pořekadla
star \stA…\ (n) hvězda
stars \stA…z\ (n) hvězdy



Across Cultures

bald eagle \bO…ld "i…g´l\ (n) orel bělohlavý
duck \døk\ (n) kačena
ducks \døks\ (n) kačeny
mainly \meInli\ (adv) hlavně
national animal (phr) národní zvíře
protective \pr´"tektIv\ (adj) starostlivý
wing \wIN\ (n) křídlo
wings \wINz\ (n) křídla
CLIL Time

beach \bi…tS\ (n) pláž
bloom \blu…m\ (v) kvést
build a snowman (phr) postavit sněhuláka
buzz \bøz\ (v) bzučet
honey bees \"høni bi…z\ (n) včela medonosná
inspiration \ÆInspI"reIS´n\ (n) inspirace
leaf \li…f\ (n) list
leaves \li…vz\ (n) listy
light \ÆlaIt\ (adj) prozářený, světlý
be on the way (phr) být na cestě, blížit se, co má přijít
poem \"p´U´m\ (n) báseň
poet \"p´UIt\ (n) básník
poets \"p´UIts\ (n) básníci
sleigh \sleI\ (n) sáně
toe \t´U\ (n) prst na noze
toes \t´Uz\ (n) prsty na noze
wave \weIv\ (v) mávat
wave \weIv\ (n) vlna
waves \weIvz\ (n) vlny
wind blows (phr) vítr fouká


