Module 1
Adjectives

[‘æʤɪktɪvz]

Přídavná jména

awful

[ɔ:fəl]

Strašný, hrozný

beautiful

[bju:tɪfl]

krásný

boring

[bɔ:rɪŋ]

nudný

brilliant

[brɪlɪənt]

skvělý

exciting

[ɪk’saɪtɪŋ]

vzrušující

fantastic

[fæn’tæstɪk]

fantastický

fascinating

[fæsɪneɪtɪŋ]

fascinující

funny

[fʌnɪ]

srandovní, legrační

good

[gʊd]

dobrý

great

[greɪt]

skvělý

interesting

[ɪntrɪstɪŋ]

zajímavý

nice

[naɪs]

milý

silly

[sɪlɪ]

hloupý

strange

[streɪndʒ]

divný

stupid

[stju:pɪd]

stupidní, hloupý

Expressing an opinion

[ɪk’spresɪŋ ən ə’pɪnɪən]

Vyjádření názoru

I agree (with you).

[aɪ əgri: (wɪθ ju:)]

Souhlasím (s tebou).

I don´t agree.

[aɪ dɒnt əgri:]

Nesouhlasím.

I don´t like it (very) much.

[aɪ dɒnt laɪk ɪt (verɪ mʌtʃ)]

Nelíbí se mi to (moc).

I don´t think it´s funny.

[aɪ dɒnt θɪŋk ɪts fʌnɪ]

Nemyslím, že je to legrační.

I (really) like it.

[aɪ rɪəlɪ laɪk ɪt]

(Skutečně) se mi to líbí.

I think it´s great.

[aɪ θɪŋk ɪts greɪt]

Myslím, že je to skvělé.

Interests and activities.

[ɪntrɪsts ænd æk’tɪvɪtɪz]

Zájmy a činnosti

astronomy

[ə’strɒnəmɪ]

astronomie

athletics

[æθ’letɪks]

atletika

computer games

[kəm’pju:tə geɪmz]

počítačové hry

going jogging

[gəʊɪŋ dʒɒgɪŋ]

chodit běhat

going out

[gəʊɪŋ aʊt]

chodit ven

going rollerblading

[gəʊɪŋ rəʊlə’bleɪdɪŋ]

jezdit na kolečkových bruslích

going shopping

[gəʊɪŋ ʃɒpɪŋ]

chodit nakupovat

going to the cinema

[gəʊɪŋ tə ðə sɪnəmə]

chodit do kina

horror films

[hɒrə fɪlmz]

hororové filmy

meeting friends

[mi:tɪŋ frendz]

setkávání se s přáteli

playing basketball

[pleɪŋ bɑ:skɪtbɔ:l]

hraní basketbalu

playing cards

[pleɪŋ kɑ:dz]

hraní karet

reading

[ri:dɪŋ]

čtení

swimming

[swɪmɪŋ]

plavání

using the Internet

[ju:zɪŋ ði: ɪntənet]

používání Internetu

Daily life

[deɪlɪ laɪf]

Každodenní život

clothes

[kləʊðz]

oblečení

food

[fu:d]

jídlo

free time

[fri: taɪm]

volný čas

school

[sku:l]

škola

the weather

[ðə weðə]

počasí

travel (n.)

[trævl]

cestování (podst.jm.)

work (n.)

[wɜ:k]

práce (podst.jm.)

Everyday routines

[evrɪdeɪ ru:’ti:nz]

Každodenní činnosti

(to) get dressed

[tə get drest]

oblékat se

(to) get home

[tə get həʊm]

vrátit se domů

(to) get ready for school

[tə get redɪ fə sku:l]

připravit se do školy

(to) get undressed

[tə get ʌndrest]

svléknout se

(to) get up

[tə get ʌp]

vstávat

(to) go to bed

[tə gəʊ tə bed]

jít do postele

(to) go to sleep

[tə gəʊ tə sli:p]

chodit spát

(to) have a drink

[tə hæv ə drɪŋk]

napít se

(to) have a shower

[tə hæv ə ʃaʊə]

sprchovat se

(to) listen to the radio

[tə lɪsn tə ðə reɪdɪəʊ]

poslouchat rádio

(to) wake up

[tə weɪk ʌp]

probouzet se

(to) wash

[tə wɒʃ]

umývat

Link words

[lɪŋk wɜ:dz]

Spojovací výrazy

after

[ɑ:ftə]

po

after that

[ɑ:ftə ðæt]

poté

before

[bɪfɔ:]

před

then

[ðen]

pak

Expressions

[ɪk’spreʃənz]

Jednoduché věty a výrazy

How often do you…..?

[haʊ ɒfən dʊ jʊ….]

Jak často……?

I go three times a year.

[aɪ gəʊ θri: taɪmz ə jɪə]

Chodím/jezdím třikrát za rok.

I love it.

[aɪ lʌv ɪt]

Zbožňuji to.

It´s OK, I suppose.

[ɪts əʊ’keɪ, aɪ sə’pəʊz]

Asi je to docela dobré.

Of course I don´t.

[ɒf kɔ:z aɪ dɒn’t]

Samozřejmě že ne.

OK, then.

[əʊ’keɪ, ðen]

Tak jo.

What sort of
programmes…?

[wɒt sɔ:t əf prəʊgræmz…]

Jaký typ pořadů……?

Module 2
Holidays

[holɪdeɪz]

Dovolená, prázdniny

beach

[bi:tʃ]

pláž

boat trip

[bəʊt trɪp]

výlet lodí

campsite

[kæmpsaɪt]

kemp

caravan

[kærəvæn]

přívěs

ferry

[ferɪ]

trajekt

hotel

[həʊ’tel]

hotel

ice cream

[aɪs’kri:m]

zmrzlina

plane

[pleɪn]

letadlo

rucksack

[rʌksæk]

batoh

sea

[si:]

moře

sleeping bag

[sli:pɪŋ bæg]

spací pytel, spacák

(to) stay at…..

[tə steɪ æt]

bydlet v….

tent

[tent]

stan

The wild west

[ðə waɪld west]

Divoký západ

dead

[ded]

mrtvý

(to) die

[tə daɪ]

zemřít

horse

[hɔ:s]

kůň

judge

[ʤʌʤ]

soudce

(to) kill

[tə kɪl]

zabít

prison

[prɪzn]

vězení

sheriff

[ʃerɪf]

šerif

(to) shoot

[tə ʃu:t]

zastřelit

(to) steal

[tə sti:l]

ukrást

Jobs

[ʤɒbz]

Povolání, zaměstnání

builder

[bɪldə]

stavebník

disc jockey

[disk,ʤɒkɪ]

disk žokej

farmer

[fɑ:mə]

farmář

film director

[fɪlm dɪ’rektə]

filmový režisér

manager

[mænɪʤə]

manažer

mechanic

[mɪ’kænɪk]

mechanik

secretary

[sekrətrɪ]

sekretářka

shop assistant

[ʃɒp ə’sɪstənt]

prodavačka

taxi driver

[tæxɪ draɪvə]

řidič taxíku

waitress

[weɪtrɪs]

číšnice

Past time expressions

[pɑ:st taɪm ɪk’spreʃənz]

in 2004

[ɪn tu: θaʊzənd ænd fɔ:]

Výrazy pro vyjádření
minulosti
v roce 2004

in July

[ɪn ʤu’laɪ]

v červenci

last night

[lɑ:st naɪt]

včera v noci

last week

[lɑ:st wi:k]

minulý týden

last month

[lɑ:st mʌnθ]

minulý měsíc

last year

[lɑ:st jɪə]

minulý rok

on Saturday

[ɒn sætədɪ]

v sobotu

ten years ago

[ten jɪəz ə’gəʊ]

před deseti lety

this morning

[ðɪs mɔ:nɪŋ]

dnes ráno

yesterday

[jestədeɪ]

včera

yesterday morning

[jestədeɪ mɔ:nɪŋ]

včera ráno

yesterday afternoon

[jestədeɪ , ɑ:ftə’nu:n]

včera odpoledne

yesterday evening

[jestədeɪ i:vnɪŋ]

včera večer

Expressions

[ɪk’spreʃənz]

Jednoduché věty a výrazy

Good luck!

[gʊd lʌk]

Hodně štěstí!

He didn´t care.

[hi: dɪdnt keə]

Nevadilo mu to.

Thanks for talking to us.

[θæŋks fə tɔ:kɪŋ tə ʌs]

Díky, že jste s námi mluvili.

They´re in love.

[ðeə ɪn lʌv]

Jsou zamilovaní.

We had a fantastic time.

[wi: hæd ə fæn’tæstɪk taɪm] Měli jsme se fantasticky.
Měli jste štěstí. Měl jsi štěstí.
[ju: wɜ: lʌkɪ]

You were lucky.

Module 3
Places

[pleɪsɪz]

Místa

bridge

[brɪdʒ]

most

forest

[fɒrɪst]

les

hill

[hɪl]

kopec

river

[rɪvə]

řeka

town

[taʊn]

město

village

[vɪlɪdʒ]

vesnice

bank

[bæŋk]

banka

building

[bɪldɪŋ]

budova

café

[kæfeɪ]

kavárna

car park

[kɑ: pɑ:k]

parkoviště

castle

[kɑ:sl]

hrad

church

[tʃɜ:tʃ]

kostel

cinema

[sɪnəmə]

kino

factory

[fæktərɪ]

továrna

hospital

[hɒspɪtl]

nemocnice

market

[mɑ:kɪt]

tržiště

park

[pɑ:k]

park

police station

[pə,li:s’steɪʃən]

policejní stanice

post office

[‘pəʊst,ɒfɪs]

pošta

road

[rəʊd]

silnice

shop

[ʃɒp]

obchod

skyscraper

[‘skaɪ,skreɪpə]

mrakodrap

square

[skweə]

náměstí

station

[steɪʃən]

nádraží

street

[stri:t]

ulice

town hall

[taʊn]

radnice

Shops

[ʃɒps]

Obchody

baker´s

[beɪkəz]

pekařství

chemist´s

[kemɪsts]

drogérie

clothes shop

[kləʊðz]

oděvy

department store

[,dɪpɑ:t’məntstɔ:]

obchodní dům

newsagent´s

[‘nju:z,eɪʤənts]

trafika

shoe shop

[ʃu: ʃɒp]

obuv

Directions

[daɪ’rekʃənz], [dɪ’rekʃənz]

Udávání směru

at the end of

[æt ði: end əv]

na konci

(to) go across

[tə gəʊ ə’krɒs]

jít přes

(to) go along

[tə gəʊ ə’lɒŋ]

jít po, podél

(to) go past

[tə gəʊ pɑ:st]

jít kolem

on the left

[ɒn ðə left]

na levo, vlevo

on the right

[ɒn ðə raɪt]

na pravo, vpravo

(to) turn left

[tə tɜ:n left]

zabočit do prava

(to) turn right

[tə tɜ:n raɪt]

zabočit do leva

Expressions

[ɪk’spreʃənz]

Jednoduché věty a výrazy

a couple of years

[ə kʌpl əv jɪəz]

pár let

Can you tell me the way?

[kən ju: tel mi: ðə weɪ]

Můžete mi popsat cestu?

Did you really?

[dɪd ju: rɪəlɪ]

Opravdu?

It was great to see him/her. [ɪt wɒz greɪt tə si: hɪm/hɜ:] Bylo skvělé se s ním/ní setkat.
Welcome to London!

[welkʌm tə lʌndən]

Vítejte v Londýně!

Yes, sure.

[jes ʃɔ:]

Ano, jistě.

Module 4
Adjectives

[‘æʤɪktɪvz]

Přídavná jména

big

[bɪg]

velký

cheap

[tʃi:p]

levný

dangerous

[deɪnʤərəs]

nebezpečný

difficult

[dɪfɪkəlt]

obtížný, těžký

easy

[i:zɪ]

snadný, lehký

expensive

[ɪk’spensɪv]

drahý

fast

[fɑ:st]

rychlý

far (adj./adv.)

[fɑ:]

daleký, daleko

high

[haɪ]

vysoký, vysoko

important

[ɪm’pɔ:tənt]

důležitý

intelligent

[[ɪn’telɪʤənt]

inteligentní

interesting

[ɪntrɪstɪŋ]

zajímavý

long

[lɒŋ]

dlouhý

new

[nju:]

nový

old

[əʊld]

starý

powerful

[paʊəfl]

mocný, silný

short

[ʃɔ:t]

krátký

slow

[sləʊ]

pomalý

small

[smɔ:l]

malý

tall

[tɔ:l]

vysoký

young

[jʌŋ]

mladý

Computers

[kəm’pju:təz]

Počítače

keyboard

[ki:bɔ:d]

klávesnice

mouse

[maʊs]

myš

printer

[prɪntə]

tiskárna

screen

[skri:n]

obrazovka

speaker

[‘spi:kə]

reproduktory zvuku

Modern inventions

[mɒdn ɪn’venʃnz]

Moderní vynálezy

CD player

[si: di: pleɪə]

CD přehrávač

cooker

[kʊkə]

vařič

digital camera

[‘dɪʤɪtl ‘kæmərə]

digitální fotoaparát

DVD player

[di: vi: di: pleɪə]

DVD přehrávač

electric toothbrush

[ɪ’lektrɪk ‘tu:θbrʌʃ]

elektrický zubní kartáček

fridge

[frɪʤ]

lednice

hairdryer

[heədraɪə]

fén

light

[laɪt]

světlo

microwave

[maɪkrəʊweɪv]

mikrovlnná trouba

shower

[ʃaʊə]

sprcha

Stereo

[‘sterɪəʊ]

hifi věž

washing machine

[‘wɒʃɪŋ mə’ʃi:n]

pračka

Going on a trip

[gəʊɪŋ ɒn ə trɪp]

Na výletě

bus

[bʌs]

autobus

camera

[‘kæmərə]

fotoaparát

coach

[kəʊtʃ]

zájezdový autobus

(to) fly

[tə flaɪ]

letět

national park

[næʃənl pɑ:k]

národní park

photo

[fəʊtəʊ]

fotografie

roller coaster

[‘rəʊlə ‘kəʊstə]

horská dráha

rucksack

[‘rʌksæk]

batoh

(to) spend (time)

[tə spend taɪm]

strávit (čas)

(to) stay (with someone)

[tə steɪ (wɪθ sʌmwʌn)]

bydlet (u někoho)

theme park

[θi:m pɑ:k]

tematický park

train

[treɪn]

vlak

(to) travel

[tə ‘trævl]

cestovat

(to) visit

[tə ‘vɪsɪt]

navštívit

Expressions

[ɪk’spreʃənz]

Jednoduché věty a výrazy

You must be joking.

[ju: mʌst bi: ʤəʊkɪŋ]

To si děláš srandu.

It´s a real bargain.

[ɪts ə rɪəl ‘bɑ:gɪn]

Je to opravdu výhodná koupě.

At least …….. .

[æt li:st]

Alespoň

How are you going to get
there?
I don´t mind.

[haʊ ɑ: ju: gəʊɪŋ tə get ðeə] Jak se tam dostanete?
[aɪ dɒnt maɪnd]

Nevadí mi to.

Oh my goodness!

[əʊ maɪ gʊdnɪs]

Proboha!

Never mind.

[nevə maɪnd]

Nevadí. Nic se nestalo.

Important events

[ɪm’pɔ:tənt ɪ’vents]

Důležité události

(to) fail exams

[tə feɪl ɪg’zæms]

neuspět u zkoušek

(to) fall in love

[tə fɔ:l ɪn lʌv]

zamilovat se

(to) get a job

[tə get ə ʤɒb]

sehnat zaměstnání

(to) get married

[tə get mærɪd]

oženit se, vdát se

Modul 5

(to) go abroad

[tə gəʊ əbrɔ:d]

jet do ciziny

(to) go out with (someone) [tə gəʊ aʊt]
(to) leave school
[tə li:v sku:l]
(to) pass exams
[tə pɑ:s ɪg’zæms]

chodit s (někým)

(to) take exams

skládat zkoušky

[tə teɪk ɪg’zæms]

ukončit školu
uspět u zkoušek

Future time expressions [‘fju:tʃə taɪm ɪk’spreʃənz]
at the weekend
[æt ðə ,wi:’kend]

Výrazy pro budoucí čas

in August

[ɪn ɔ:gəst]

v srpnu

next month

[nekst mʌnθ]

příští měsíc

next summer

[nekst sʌmə]

příští léto

next week

[nekst wi:k]

příští týden

next year

[nekst jɪə]

příští rok

on Sunday

[ɒn sʌndeɪ]

v neděli

this evening

[ðɪs i:vnɪŋ]

dnes večer

tomorrow

[tə’mɒrəʊ]

zítra

tomorrow morning

[tə’mɒrəʊ mɔ:nɪŋ]

zítra ráno

tomorrow afternoon

[tə’mɒrəʊ ,ɑ:ftə’nu:n]

zítra odpoledne

tomorrow evening

[[tə’mɒrəʊ i:vnɪŋ]

zítra večer

tomorrow night

[[tə’mɒrəʊ naɪt]

zítra v noci

tonight

[tə’naɪt]

dnes v noci

Food and drink

[fu:d ənd drɪŋk]

Jídlo a pití

baked beans

[beɪkt bi:nz]

pečené fazole

baked potato

[beɪkt pə’teɪtəʊ]

pečená brambora

beefburger

[‘bi:f,bɜ:gə]

burger s hovězím masem

biscuit

[bɪskɪt]

sušenka

cheese

[tʃi:z]

sýr

chicken

[tʃɪkɪn]

kuře

chips

[tʃɪps]

hranolky

coffee

[kɒfɪ]

káva

cookies*

[kʊkɪz]

sušenky

fish

[fɪʃ]

ryby

fruit juice

[fru:t ʤu:s]

ovocný džus

grapes

[greɪps]

hroznové víno

lemonade

[,lemə’neɪd]

limonáda

meat

[mi:t]

maso

mineral water

[mɪnərəl wɔ:tə]

minerálka

pasta

[pɑ:stə]

těstoviny

peas

[pi:z]

hrášek

o víkendu

rice

[raɪs]

rýže

salad

[sæləd]

salát

sauce

[sɔ:s]

omáčka

sausage

[sɒsɪʤ]

párek,klobása

soup

[su:p]

polévka

sugar

[ʃʊgə]

cukr

tea

[ti:]

čaj

veggieburger

[‘veʤɪ,bɜ:gə]

zeleninový burger

vegetables

[‘veʤtəblz]

zelenina

Expressions

[ɪk’spreʃənz]

Jednoduché věty a výrazy

Do your best.

[du: jɒə best]

Help yourself.

[help jɒ’self]

Snaž se. Udělej pro to
maximum.
Poslužte si.

Here you are.

[hɪə jə ɑ:]

Tady máte/máš.

It doesn´t matter.

[ɪt dʌznt mætə]

To nevadí. Na tom nezáleží.

She isn´t in.

[ʃi: ɪznt ɪn]

Není doma.

Thanks, anyway.

[θæŋks enɪweɪ]

I přesto vám/ti děkuji.

The time will fly.

[ðə taɪm wɪl flaɪ]

Čas uteče jako voda.

They´re crazy about ice
[ðeə kreɪzɪ ə’baʊt aɪs hɒkɪ] Jsou blázni do hokeje.
hockey.
Will you be in this evening? [wɪl ju: bi: ɪn ðɪs i:vnɪŋ]
Budeš dnes večer doma?
*American English
*americká angličtina

Modul 6
Games

[geɪmz]

Hry

chess

[tʃes]

šachy

darts

[dɑ:ts]

šipky

snooker

[snu:kə]

kulečník

table tennis

[teɪbl tenɪs]

stolní tenis

Verbs of action

[vɜ:bz əv ækʃn]

Dějová slovesa

(to) climb

[tə klaɪm]

lézt, šplhat

(to) follow

[tə fɒləʊ]

následovat

(to) get into

[tə get ɪntə]

vlézt, nastoupit

(to) get out of

[tə get aʊt əv]

vylézt, vystoupit

(to) move

[tə mu:v]

pohybovat se, stěhovat se

(to) run after

[tə rʌn ɑ:ftə]

běžet za

(to) run away

[tə rʌn ə’weɪ]

běžet pryč

(to) touch

[tə tʌtʃ]

dotknout se

The natural world

[ðə nætʃrəl wɜ:ld]

Svět přírody

air

[eər]

vzduch

climate

[‘klaɪmət]

klima

flower

[flaʊə]

květina

ocean

[əʊʃən]

oceán

plant

[plɑ:nt]

rostlina

river

[rivə]

řeka

rock

[rɒk]

skála, kámen

sea

[si:]

moře

soil

[sɒɪl]

půda

tree

[tri:]

strom

Everyday materials

[evrɪdeɪ mə’tɪərɪəlz]

Každodenní materiál

battery

[bætərɪ]

baterie

bottle

[bɒtl]

láhev

box

[bɒks]

krabice

can (n.)

[kæn]

plechovka

cardboard

[kɑ:dbɔ:d]

lepenkový papír

(food) carton

[(fu:d) kɑ:tn]

obal od jídla

packet

[‘pækɪt]

balíček, obal

paint (n.)

[peɪnt]

barva

plastic

[‘plæstɪk]

plast

The environment

[ði: ɪn’vaɪərənmənt]

Životní prostředí

(to) destroy

[tə dɪ’strɒɪ]

zničit

(to) disappear

[tə ,dɪsə’pɪə]

zmizet

extinct

[ɪk’stɪnkt]

vyhynulý

(to) get warmer

[tə get wɔ:mə]

oteplovat se

ice cap

[aɪs kæp]

ledová čepička

in danger

[ɪn ‘deɪnʤə]

v nebezpečí

level (of the sea)

[‘levl (ɒf ðə si:)]

úroveň (moře)

(to) melt

[tə melt]

roztát, tát

polluted

[pə’lu:tɪd]

znečištěný

(to) protect

[tə prɒtekt]

chránit, ochránit

(to) recycle

[tə ,ri:’saɪkl]

recyklovat

recycled

[,ri:’saɪkld]

recyklovaný

(to) reuse

[tə ,ri:’ju:z]

znovu použít

(to) rise

[tə raɪz]

stoupat, stoupnout

rubbish

[rʌbɪʃ]

odpad, odpadky

(to) save

[tə seɪv]

zachránit

(to) waste

[tə weɪst]

plýtvat

Expressions

[ɪk’spreʃənz]

Jednoduché věty a výrazy

all sorts of things

[ɔ:l sɔ:t ɒv θɪŋgz]

věci všeho druhu

Are you all right?

[ɑ: ju: ɔ:l raɪt]

Jsi v pořádku?

Be careful.

[bi: ‘keəfəl]

Buď/ buďte opatrný/í.

Exactly.

[ɪg’zæktlɪ]

Přesně.

I really don´t know.

[aɪ rɪəlɪ dɒnt nəʊ]

Vážně nevím.

I´ll be as quick as I can.

[aɪl bi: æz kwɪk æz aɪ kæn] Udělám to, co nejrychleji budu
moci.
Dobře?
[raɪt]
Co tím myslíš?
[wɒt dʊ ju: mi:n]

Right?
What do you mean?
What on earth are you
talking about?

[wɒt ɒn ɜ:θ ɑ: ju: tɔ:kɪŋ
əbaʊt]

O čem to proboha mluvíš/
mluvíte?

