
MERRY ENGLISH 2

Part 1 

Chapter 0

action   děj
animal  zvíře
apple   jablko
bike   kolo
can   umět, moci
clothes  oblečení
dog   pes
food   jídlo
football  fotbal
friend   kamarád
hello   ahoj
hi   ahoj
play   hrát
ride   jezdit
skateboard  skateboard
swim   plavat
tree house  dům na stromě
T-shirt  tričko
Welcome!  Vítej(te)!

Chapter 1

at   v, ve
Australia  austrálie
Australian  australan, australský
ball   míč
bird   pták
boy   chlapec
Brazil   Brazilec, brazilský
Britain  Británie
British  Brit, britský
butterfly  motýl
chair   židle
China   Čína
Chinese  Číňan, čínský
chips   hranolky
country  země, stát
dish   jídlo
fish   ryba
flag   vlajka
from   z
fruit salad  ovocný salát
goodbye  na shledanou
India   Indie
Italian   Ital, italský
Italy   Itálie
kite   drak

like    mít rád
new    nový
now  teď
park  park
Polish  polák, polský
popular  oblíbený, populární
Portugal  portugalsko
Portugese  portugalec, portugalský
really  opravdu
say  říct
see  vidět
Spain  Španělsko
Spanish  Španěl, španělský
speak  mluvit
spring rolls  jarní závitky
throw  hodit
trainers  tenisky
very  velmi
with  s, se
I’m from…  Jsem z…
This is…  tohle je…
What’s your name?  Jak se jmenuješ?
Where are you from?  Odkud jsi/jste?
Who are you?  Kdo jsi/jste?

Chapter 2

arm  paže
big  velký
blond  blonďatý
body  tělo
dark  tmavý
eye  oko
face  obličej
foot  chodidlo
hair  vlasy
hand  ruka
happy  šťastný
head  hlava
here  tady
I’ve got…  Mám…
leg  noha
long  dlouhý
look  podívat se
look for  hledat
hair  vlasy
hand  ruka
happy  šťastný
head  hlava
here  tady
I’ve got…  Mám…



leg  noha
long  dlouhý
look    podívat se
look for   hledat
lost    ztracený
mouth   pusa
nose    nos
shirt    košile
shoes    boty
short    malý, krátký
tall    vysoký
wear    mít na sobě
where    kde
Excuse me, please.  promiňte, prosím.
My name is…   Jmenuji se…

Chapter 3

baby animal   mládě
baby lamb   jehňátko
calf    tele
cheese    sýr
chicken   kuře
cow    kráva
dolphin   delfín
drink    pít
duck    kachna
farm    farma
favourite   oblíbený
funny    legrační
horse    kůň
jungle    džungle
live    žít, bydlet
lots of    hodně
love    milovat
milk    mléko
mother   matka
mouse    myš
on    na
parrot    papoušek
picture   obrázek
rabbit    králík
racoon   mýval
run    běhat
sleep    spát
strawberry   jahoda
sun    slunce
talk    mluvit
tractor   traktor
trunk    chobot
yummy   chutný
Are there…?   Jsou (tam)…?
Is there…?   Je (tam)…?

There are…   (tam) jsou…
There is…   (tam) je…

Story Time 1

beautiful   nádherný
bored    znuděný
end    konec
give    dát
hungry   hladový
lucky    šťastný
mad    bláznivý
nice    hezký, milý
pauper   chudák
poor    chudý
prince    princ
rich    bohatý
ring    prsten
sad    smutný
story    příběh
také    vzít
Just like me.   přesně jako já.

Chapter 4

chocolate   čokoláda
consist of   skládat se z
dear    milý, drahý
difficult   složitý
dinner   večeře
easy    jednoduchý
eat    jíst
egg    vejce
for    na, pro
fridge    lednice
fruit    ovoce
good    dobrý
have    mít
ice cream   zmrzlina
juice    džus
living-room   obývací pokoj
lunch    oběd
make    dělat, vyrábět
meat    maso
party    oslava
pasta    těstoviny
pickles   nakládaná zelenina
rice    rýže
salad    salát
sauce    omáčka
shelf    police
shellfish  sobecký
some    nějaký



spices    koření
sugar    cukr
table    stůl
tandoori chicken  kuře tandoori
tea    čaj
today    dnes
vegetables   zelenina
want    chtít
water    voda
I’m sorry.   promiň, omlouvám se.
What are you doing?  Co (právě teď) děláš?

Chapter 5

a bit    trochu
activity   činnost
always    vždy
basket    koš
basketball   košíková
belt    pásek
boots    boty (vysoké)
chess    šachy
cold    studený
do    dělat
every    každý
game    hra
great    skvělý
helmet   přilba
hiking    pěší turistika
king    král
kneepads   chrániče na kolena
mountains   hory
need    potřebovat
put    dát, položit
put on    obléct si
racquet   raketa (tenisová)
rain    pršet
rollerblading   jízda na kolečkových bruslích
rucksack   batoh
shorts    kraťasy
skateboarding  jízda na skateboardu
skiing    lyžování
skis    lyže
sports centre   sportovní centrum
summer   léto
sunglasses   sluneční brýle
sunny    slunečno
surfboard   prkno na surfování
too    příliš
umbrella   deštník
volleyball   volejbal
week    týden
when    když, kdy
winter    zima

Chapter 6

after    po, poté
all    celý
before    před
breakfast   snídaně
cereal    cereálie
champion   šampion, mistr
clock    hodiny
early    brzy
get up    vstávat
go to bed   jít spát
good afternoon  dobré odpoledne
good evening   dobrý večer
good morning  dobré ráno
good night   dobrou noc
gym    tělocvična, posilovna
have a shower  sprchovat se
have lunch   obědvat
homework   domácí úkol
then    pak
tired    unavený
video game   videohra
watch TV   dívat se na televizi
yoghurt   jogurt
Well done!   Výborně!
What time…?  V kolik hodin…?

Song

day    den
phone    telefonovat
tomorrow   zítra

Story Time 2

afraid of   bát se (čeho)
arrow    šíp
cruel    krutý
escape    uprchnout
everyone   každý
free    volný, svobodný
governor   guvernér
must    muset
prison    vězení
salute    zdravit
send    poslat
shoot    vystřelit, střílet
square   náměstí
Switzerland   Švýcarsko
town    město



Chapter 7

a pair of   pár (čeho)
April    duben
August   srpen
autumn   podzim
December   prosinec
February   únor
January   leden
July    červenec
June    červen
life    život
March    březen
May    květen
month   měsíc
November   listopad
October   říjen
sandals   sandály
season   roční období
September   září
snow    sníh
snowman   sněhulák
spring    jaro
until    až do
use    používat
usually   obvykle
want    chtít
weather   počasí

Chapter 8

anorak   větrovka
cloudy   zamračeno
cold    chladno
foggy    mlhavo
get ready   připravit se
gloves    rukavice
hold    držet
hot    horko
open    otevřít, otevřený
rainy    deštivo
ready    připravený
scarf    šála
snowy    zasněženo
sweater   svetr
wait for   čekat na
warm    teplo
windy    větrno
I don’t know.   Nevím.
It’s (rainy, sunny, …)  prší, svítí slunce, …
What’s the weather  Jaké je dnes počasí?
like today?



Part 2

CHAPTER 0

Can you remember? Pamatuješ si?
glasses brýle
Irish Ir, irský
typical typický

CHAPTER 1

Ancient Rome Starý Řím
Art výtvarná výchova
carry nést
clever chytrý
first první
forum římské náměstí
friendly přátelský
Geography zeměpis
History dějepis
Latin Latina
lesson vyučovací hodina
look vypadat
magic kouzelný
Maths matematika
museum muzeum
our naše
P.E. tělesná výchova
Roman římský
Science přírodní vědy
sentence věta
school subject školní předmět
statue socha
timetable rozvrh hodin

CHAPTER 2

alligator aligátor
beak zobák
claws drápy
condor kondor
cute roztomilý
dangerous nebezpečný
desert poušť
enormous obrovský
Europe Evropa
feathers peří
goat koza
help pomáhat
horns rohy
iguana leguán
jaguar jaguár

know vědět, znát
llama lama
mammal savec
map mapa
sea moře
snake had
toucan tukan
which který
wild divoký
wings křídla

Let’s see … Podívejme se …

CHAPTER 3

cabbage  zelí
castle  hrad, zámek
court  dvůr (královský)
fat  tuk
fountain  vodotrysk, kašna
frog  žába
grains  obilí
grapes  hrozny
lamb chop  jehněčí kotleta
melon  meloun
milk production  mléčné výrobky
moon  měsíc (na obloze)
mushroom  houba
never  nikdy
peach  broskev
pear  hruška
pond  rybník
protein  bílkovina
Queen  královna
quick  rychlý
roast beef  hovězí pečeně
shooting star  meteor
sky  obloha
squirrel  veverka
stargaze  pozorovat hvězdy
sugar  cukr
teach  vyučovat
telescope  teleskop
wizard  čaroděj

Make a wish! Něco si přej!



CHAPTER 4

angry rozzlobený
behind za
camera fotoaparát
curly kudrnatý
fair světlý
freckles pihy
grumpy mrzutý
in front of před
like jako
missing chybějící
mystery tajemství
old starý
straight rovný
thin hubený
throne trůn
tourist turista
wavy vlnitý
wax voskový
young mladý

Revision  1

cry plakat
tail ocas
tidy up uklízet

CHAPTER 5

building  budova
carefully  pečlivě
continue  pokračovat
cover  pokrývat
Earth  Země
exciting  vzrušující
fast  rychlý
fly over  přeletět
foot  stopa (míra)
fox  liška
high  vysoký
hot air balloon  horkovzdušný balon
island  ostrov
join  připojit se
lake  jezero
metre  metr
mile  míle
mountain  hora
ocean  oceán
over  přes
pirate  pirát
poster  plakát



race závod
river řeka
surface povrch
thanks to  díky (komu)
the Eiffel Tower Eifellova věž
the Pacific Ocean Tichý oceán
the Statue of Liberty Socha Svobody
think myslet
way způsob
whale velryba
win vyhrát
world svět

CHAPTER 6

ambulance sanitka
boring nudný
computer programmer programátor
dentist zubař
dive potápět se
diver potápěč
doctor doktor
explorer průzkumník
far vzdálený
firefighter hasič
future budoucnost
grow up vyrůst
hospital nemocnice
if pokud, jestli
office kancelář
office worker úředník
paint malovat
pilot pilot
plane letadlo
police officer policista
run away utéct
scientist vědec
ship loď
sing zpívat
talk about mluvit o
teacher učitel
the Galapagos Islands Galapágy
tortoise želva
work pracovat
write psát

CHAPTER 7

at once   okamžitě
call on the phone volat telefonem
dragon  drak
half past  půl po

kill zabít
knight rytíř
mobile phone mobilní telefon
past po
quarter past čtvrt na
quarter to čtvrt do (třičtvrtě na)
saint svatý
station nádraží
study studovat
the patron saint svatý patron, ochránce 
to do
Your Majesty Vaše Výsost

CHAPTER 8

boat loď
bus autobus
climb lézt, šplhat
fishing rybaření
French francouzština
fun legrace
get on nastoupit
go camping jet kempovat
grandparents prarodiče
how jak
language jazyk
learn učit se
on foot pěšky
parachute padák, seskočit s padákem
sell prodávat
silly hloupý
train vlak

I’m only kidding. Jen si dělám si legraci.
See you next year! Na viděnou příští rok!

Song

bridge most
bug brouk
build stavět
find najít
plant rostlina
rock kámen
sand písek
sandcastle hrad z písku
shell mušle
tower věž



Revision 2

be born narodit se
famous slavný
interesting zajímavý
place  místo
rainforest deštný prales

Quiz Time

appereance vzhled
geographical features zeměpisné prvky
job práce, zaměstnání
transport doprava
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