
Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?



Part  1
Chapter 0
bear  medvěd
bed   postel
biscuit  sušenka
black černý
blond  blonďatý
blue  modrý
boat  loď
boots  vysoké boty
cake  dort
car  auto
coat  kabát
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog  pes
friend  kamarád
fun  legrace
gloves  rukavice
green zelený
hair  vlasy
have got  mít
hippo  hroch
home  domov
horse  kůň
jeans  džíny
long  dlouhý
magic  kouzelný
orange juice  pomerančový džus
pencil  tužka
pink  růžový
plane  letadlo
red  červený
rubber  guma
sandwich  obložený chleba
sheep  ovce
shoes  boty
short  krátký
skirt  sukně
sweet sladký
table  stůl
these  tyto, tato
tiger  tygr
tortoise   želva
train  vlak
T-shirt  tričko

Chapter 1
animal zvíře
best nejlepší
can  moci, umět
cat  kočka
colour barva
computer  počítač
draw  kreslit
favourite oblíbený
fish ryba
food jídlo
football  fotbal
great skvělý
hamburger  hamburger
help pomáhat
ice-cream  zmrzlina
ID card  občanský průkaz
joke  vtip
like mít rád, líbit se
lollipop  lízátko
monster  příšera
name  jméno
paint  malovat
piano klavír
picture  obrázek
pizza pizza
play hrát
rabbit králík
scary strašidelný
tennis tenis
use používat
volleyball volejbal
yellow žlutý
your tvoje, vaše

I'm … years old. Je mi … let.
My name’s … Jmenuji se … 
This is me. To jsem já.

Chapter 2
afraid of  bát se
ball  míč
bathroom koupelna
bedroom ložnice
big  velký
bye-bye ahoj (při rozloučení)
dark  tmavý
fire oheň
game  hra
ghost duch
good morning  dobré ráno
good night  dobrou noc
horrible  strašný
in v, ve
never-ending  nekonečný
please  prosím
say  říci
sentence  věta
small  malý
snake  had
spider pavouk
the dark  tma
there is/isn't  tam je / není
too také
where kde, kam

Let's go back. Pojďme zpět.
See you tomorrow. Ahoj zítra.
What's that?  Co je to?
What's the matter? Co se děje?

Chapter 3
about  o
at home  doma
away  pryč
book kniha
children  děti
choose  vybrat si
climb up šplhat
comic  komiks
cool  chladný
eat  jíst
finally  konečně
garden  zahrada
giraffe  žirafa
go  jít, jet
grey šedý
here  tady
house dům
lion lev
living room  obývací pokoj
look  podívat se
mystery book  kniha o záhadách, tajemstvích
park  park
pen pero
prefer  upřednostňovat
quick  rychlý
read  číst
reading  čtení
rhino  nosorožec
romance  romantický příběh
run  běhat
science fiction book  vědeckofantastická kniha
see vidět
sports book  kniha o sportu
story příběh
thank you  děkuji
thriller  napínavý příběh
tree  strom
under pod
usually  obvykle
week týden
wild  divoký
wildlife book  kniha o divokých zvířatech, přírodě

Good idea.  Dobrý nápad.
Hold on to the rope. Drž se lana.
What about…?  A co tak ….?

Chapter 4
Art  výtvarná výchova
Computer Studies  informatika
day of the week den v týdnu
English  angličtina, anglický
find najít
for pro, na
Friday pátek
Geography zeměpis
good bye  na shledanou
History dějepis
life  život
listen  poslouchat
Maths  matematika
match zápas
Monday pondělí
Music  hudební výchova
now teď
on (Sunday) v (neděli)
P.E. tělocvik
picnic piknik
ready připravený
Saturday sobota
Science  přírodní vědy
school  škola, školní
sit down sednout si
stand up vstát
Sunday neděle
test test
Thursday čtvrtek
today dnes
Tuesday úterý
Wednesday středa
where  kde

Are you ready for …? Jsi/jste připraven/i na …?
I'm late. Jdu pozdě.
It's …. o'clock. Je … hodin.
It's your turn. Jsi na řadě.

Chapter 5
at  v, ve
baker's pekařství
birthday narozeniny
book shop  knihkupectví
buy koupit
clothes shop obchod s oděvy
chocolate čokoláda, čokoládový
cost stát (o penězích)
cream smetana, smetanový
decorations ozdoby, dekorace
kitchen kuchyň
many mnoho
party večírek
pet shop obchod s potřebami pro zvířátka
pound libra
shopping nakupování
skateboard skateboard
supermarket supermarket
time čas
tomorrow zítra
toy shop obchod s hračkami
videogame videohra

Can we have …, please? Můžeme dostat … prosím?
Here you are. Tady to máš.
How much is it? Kolik to stojí?
Welcome. Vítejte.
Where can you buy…? Kde můžeš koupit …?
You're right. Máš/máte pravdu.

Chapter 6
ask zeptat se
autumn podzim
beautiful nádherný
before před
camel velbloud
celebrate oslavovat
Christmas Vánoce
Easter egg velikonoční vajíčko
eat jíst
end konec
first první
forecast předpověď
go back jít zpět
go forward jít dopředu
holidays prázdniny
horrible strašný
It's cloudy. Je zamračeno.
It's cold. Je zima.
It's cool. Je chladno.
It’s foggy. Je mlha.
It's hot. Je horko.
It's rainy. Prší.
It's snowy. Sněží.
It's sunny. Je slunečno.
It's warm. Je teplo.
It's windy. Je větrno.
last minulý, poslední
leave odejít
make dělat, vyrábět
month měsíc (časový úsek)
open otevřít
present dárek
show ukázat
spring jaro
square čtverec, políčko
St Valentine's Day den sv. Valentýna
start začít
stop zastavit, přestat
summer léto
time machine stroj času
try zkusit
weather počasí
winter zima
with s, se
wonderful báječný
work pracovat, fungovat
year rok

Are you sure? Jsi/jste si jistý(í)?
Have another go. Hraj/te ještě jednou.
Miss a go. Jedno kolo vynech/te.
What's the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Part 2
Chapter 1
a pair of  pár (čeho)
copy kopie, kopírovat
glasses brýle
gold zlatý
man muž
mask maska
Miss slečna
next další, příští
number plate poznávací značka
police station policejní stanice
project projekt
put on obléct si,nasadit si
remember pamatovat si
ring prsten
season roční období
school subject školní předmět
thief zloděj
thieves zloději
thing věc
Tutankhamun Tutanchamón

What can we do? Co můžeme dělat?

Chapter 2
angry rozzlobený
bed time čas jít spát
camping kempování
clock hodiny
dinner večeře
exciting vzrušující
get up vstávat
ghostbuster krotitel duchů
go to bed jít spát
half past půl
homework domácí úkol
love milovat
lunch time čas oběda
past po
quarter past čtvrt po
quarter to třičtvrtě na
sad smutný
so tak
watch TV dívat se na televizi

Don't be afraid. Neboj/te se.
It's … o'clock. Je … hodin.
Once upon a time … Bylo nebylo … (úvod k pohádce)
What time do you…? V kolik hodin … ?
What's the time? Kolik je hodin?

Chapter 3
always vždy
Ant mravenec
Australia Austrálie
because protože
carefully pečlivě
cartoon animovaný pořad
China Čína
detective film detektivka
dingo pes dingo
everybody všichni
film film
have to muset
if jestli
interesting zajímavý
kangaroo klokan
koala koala
music programme hudební pořad
nature příroda
never nikdy
often často
quiz show soutěžní pořad, kvíz
radio rádio
really opravdu
romantic film romantický film
science-fiction vědeckofantastický
sometimes někdy
sport programme sportovní pořad
switch on zapnout
The News zprávy
TV programme televizní program
very velmi
want chtít
which který
why proč

I don't know. Nevím.
It doesn't work. Nefunguje to.

Chapter 4
back záda
backache bolest zad
baker pekař
champion šampión
cold rýma, nachlazení
cough kašel
dentist zubař
doctor lékař
earache bolest ucha
headache bolest hlavy
hero hrdina
hurt bolet
injection injekce
musician hudebník
need potřebovat
nurse zdravotní sestra
see vidět, navštívit
shop assistant prodavač(ka)
sore throat bolest v krku
teacher učitel
temperature teplota
toothache bolest zubu
tummy ache bolest břicha
vet veterinář

Don't worry. Neboj/te se.
How are you? Jak se máš/máte?
I'm not very well. Není mi moc dobře.
I’ve got toothache. Bolí mě zub.

Chapter 5
around okolo
bin odpadkový koš
classroom třída
cup šálek
drink pít
finish dokončit
fly back letět zpět
fruit juice ovocný džus
get in nastoupit
happen stát se
helmet helma
join přidat se
letter dopis
of course samozřejmě
over there tamhle
spaceship vesmírná raketa
take off vzlétnout
tea čaj
the moon měsíc (na obloze)
wait čekat
walk chodit, procházet se
write psát

What are you doing? Co (teď) děláš(te)?

Chapter 6
bus stop autobusová zastávka
church kostel
close zavřít
concert koncert
correct správný
follow následovat
greengrocer's obchod s ovocem a zeleninou
information informace
in front of před (čím)
jump up high vyskočit vysoko
left vlevo
library knihovna
live žít, bydlet
message vzkaz
must muset
next to vedle (čeho)
opposite naproti
post office pošta
right vpravo
sign značka
snowball sněžící / sněhová koule
station nádraží
statue socha
straight on rovně
swimming pool plavecký bazén
turn zatočit, odbočit

Come out! Pojď/te ven!
Turn left at… Odboč(te) vlevo u …

Chapter 7
American Američan
Australian Australan
bicycle kolo
bracelet náramek
Brazil Brazílie
Brazilian Brazilec
British Brit
Canada Kanada
catch chytit
Chinese čínský
cool skvělé
e-mail e-mail
France Francie
French francouzština
from od, z
German Němec
Germany Německo
Greece Řecko
Greek Řek
Hindi hindština
India Indie
Italian Ital
Italy Itálie
Japan Japonsko
Japanese Japonec
parcel balík
pen friend kamarád na dopisování
Spain Španělsko
Spanish Španěl
speak mluvit
suitcase kufr
The United Kingdom Spojené království
The USA Spojené státy americké

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
I'm (11). Je mi (11).
I'm from… Jsem z …
My name's … Jmenuju se …
Where are you from? Odkud jsi/jste?
Where does he live? Kde žije?


