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Introduction
Hello
Bye. /baI/ Na shledanou.
Fine. /faIn/ Fajn.
Good afternoon. /gUd A:ft@"nu:n/ Dobré 

odpoledne. 
Goodbye. /gUd"baI/ Na shledanou.
Good evening. /gUd "i:vnIN/ Dobrý večer. 
Good morning. /gUd "mO:nIN/ Dobré ráno.
Goodnight. /gUd"naIt/ Dobrou noc.
Hello. /he"l@U/ Ahoj.
Hi. /haI/ Ahoj
How are you? /haU @ "ju:/ Jak se máš/máte?
See you (later). /"si: ju: (leIt@(r))/ Uvidíme 

se (později).
Thank you. /"T&Nk ju:/ Děkuji ti/vám.
Thanks. /T&Nks/ Díky.

My family
brother /"brVD@(r)/ bratr
friend /frend/ přítel / přítelkyně
garden /"gA:dn/ zahrada
girl /g3:l/ dívka
His name’s … /"hIz neImz/ Jmenuje se … 

(Jeho jméno je …)
house /haUs/ dům
long /lQN/ dlouhý; dlouho
My name’s … /"maI neImz/ Jmenuji se … 

(Moje jméno je …)
parents /"pe@r@nts/ rodiče
sister /"sIst@(r)/ sestra
Their names are … /"De@ neImz @(r)/ 

Jmenují se … (Jejich jména jsou …)
What’s your name? /wQts "jO: neIm/ 

Jak se jmenuješ? / jmenujete? 
(Jaké je tvé/vaše jméno?)

with /wID/ s

At the sports centre
activities /&k"tIv@tIz/ činnosti
address /@"dres/ adresa
age /eIdZ/ věk
badminton /"b&dmInt@n/ badminton.
basketball /"bA:skItbO:l/ košíková, basketbal
children /"tSIldr@n/ děti
club /klVb/ klub
date /deIt/ datum
day /deI/ den
e-mail /"i:meIl/ e-mailovat; e-mail
fi tness classes /"fItn@s klA:sIz/ 

hodiny posilování tělesné kondice
full /fUl/ plný
I’m from … /"aIm fr@m/ Jsem z …
include /In"klu:d/ zahrnovat, obsahovat
interested (in) /"Intr@stId (In)/ zajímat se (o)
karate /k@"rA:ti/ karate
live /lIv/ žít
open /"@Upn/ otevřený
sports centre /"spO:ts sent@(r)/ sportovní 

středisko
swimming /"swImIN/ plavání
table tennis /"teIbl tenIs/ stolní tenis
telephone number /"telIf@Un nVmb@(r)/ 

telefonní číslo
tennis /"tenIs/ tenis
volleyball /"vQlibO:l/ odbíjená, volejbal
weight training /"weIt treInIN/ posilování 

s činkami
yoga /"j@Ug@/ jóga

What can you do?
ball /bO:l/ míč, míček
both /b@UT/ oba
divide /dI"vaId/ rozdělit
guitar /gI"tA:(r)/ kytara
hand /h&nd/ ruka
ice hockey /"aIs hQki/ lední hokej
musical instrument /mju:zIkl "Instr@m@nt/ 

hudební nástroj
piano /pi"&n@U/ klavír
speak /spi:k/ mluvit
spell /spel/ hláskovat
swim /swim/ plavat
throw /Tr@U/ hodit, házet
trumpet /"trVmpIt/ trumpeta
violin /vaI@"lIn/ housle

My room
How many? /haU "meni/ 

Kolik? (s počitatelnými podstatnými jmény)
under /"Vnd@(r)/ pod
wear /we@(r)/ nosit (oblečení), mít na sobě

What has she got?
apple /"&pl/ jablko
arm /A:m/ paže
bag /b&g/ taška
bend /bend/ ohnout
desk /desk/ lavice
drink /drINk/ nápoj
exercise book /"eks@saIz bUk/ sešit
key /ki:/ klíč
knee /ni:/ koleno
left /left/ levý; vlevo
letter /"let@(r)/ dopis; písmeno
mobile phone /m@UbaIl "f@Un/ mobilní telefon
orange /"QrIndZ/ oranžový; pomeranč
pen /pen/ pero
photograph /"f@Ut@grA:f/ fotografi e
right /raIt/ pravý; vpravo
ruler /"ru:l@(r)/ pravítko
sandwich /"s&nwItS/ sendvič
shake /SeIk/ (po)třást; potřesení
stretch /stretS/ natáhnout, protáhnout
turn around /t3:n @"raUnd/ otočit se dokola
umbrella /Vm"brel@/ deštník

1 My life
A My school
after /"A:ft@(r)/ po
bed /bed/ postel
bus stop /"bVs stQp/ autobusová zastávka
bus /bVs/ autobus
class /klA:s/ třída (skupina děti); hodina 

(vyučovací)
do your homework /du jO: "h@Umw3:k/ 

dělat domácí úkol / úkoly
evening /"i:vnIN/ večer
favourite /"feIv@rIt/ oblíbený
fi nish /"fInIS/ končit; fi niš (sport.)
fun /fVn/ legrační
go /g@U/ jít, jet
good /gUd/ dobrý
gym /DZIm/ tělocvična
half past /hA:f "pA:st/ půl po …
high school /"haI sku:l/ střední škola
home /h@Um/ domov; domů
Internet /"Int@net/ Internet
leave /li:v/ odejít

lesson /"lesn/ hodina (vyučovací)
like /laIk/ mít rád/a, líbit se
morning /"mO:nIN/ ráno
near /"nI@(r)/ blízký; blízko
only /"@Unli/ jen, pouze
practise /"pr&ktIs/ procvičovat
primary school /"praIm@ri sku:l/ 1.stupeň 

základní školy
quarter past /kwO:t@ "pA:st/ čtvrt po …
quarter to /kwO:t@ "tu:/ čtvrt do …
same … as /seIm ... @z/ stejný … jako
school /sku:l/ škola
sport /spO:t/ sport
start /stA:t/ začít; start
subject /"sVbdZIkt/ předmět
take the bus /teIk D@ "bVs/ jet autobusem
too /tu:/ příliš; také
very /"veri/ velmi
walk /wO:k/ procházet se, jít pěšky
watch /wQtS/ sledovat

B Birthdays
a lot of /@ "lQt @v/ mnoho (čeho)
big /bIg/ velký
bike /baIk/ jízdní kolo
birthday /"b3:TdeI/ narozeniny
birthday cake /"b3:TdeI keIk/ dort 

k narozeninám
birthday card /"b3:TdeI kA:d/ pohlednicové 

přání k narozeninám
blow out /bl@U "aUt/ sfouknout (svíčku)
book /bUk/ kniha
bowling alley /"b@UlIN &li/ kuželkářská dráha
buy /baI/ koupit
candle /"k&ndl/ svíčka
cinema /"sIn@m@/ kino
clothes /kl@UDz/ oblečení
each /i:tS/ každý (z určitého počtu)
everybody /"evribQdi/ každý (člověk)
family /"f&m@li/ rodina
fl owers /"flaU@z/ květiny
give /gIv/ dát, darovat
list /lIst/ seznam
make a wish /meIk @ "wIS/ vyslovit přání, 

něco si přát
month /mVnT/ měsíc (kalendářní)
MP3 player /em pi: "Tri: pleI@(r)/ MP3 přehrávač
must /mVst/ muset
name day /"neIm deI/ svátek
normally /"nO:m@li/ normálně, pravidelně
often /"Qfn/ často
older /"@Uld@(r)/ starší
other /"VD@(r)/ další, jiný
party /"pA:ti/ párty
person (people) /"p3:sn (pi:pl)/ osoba, člověk 

(lidé)
present /"preznt/ dárek
sing /sIN/ zpívat
some /sVm/ nějaký, některý
somewhere /"sVmwe@(r)/ někde
sweets /swi:ts/ cukroví, sladkosti
thing /TIN/ věc
today /t@"deI/ dnes
tomorrow /t@"mQr@U/ zítra
toy /tOI/ hračka
usually /"ju:Z@li/ obvykle
woman (women) /"wUm@n/ žena (ženy)

Slovníček
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Months of the year
January /"dZ&njU@ri/ leden
February /"febrU@ri/ únor
March /mA:tS/ březen
April /"eIpr@l/ duben
May /meI/ květen
June /dZu:n/ červen
July /dZ@"laI/ červenec
August /"O:g@st/ srpen
September /sep"temb@/ září
October /Qk"t@Ub@/ říjen
November /n@U"vemb@/ listopad
December /dI"semb@/ prosinec

C Mickey, Millie and Mut
all the time /O:l D@ "taIm/ stále, po celou dobu
best /best/ nejlepší; nejlépe
computer /k@m"pju:t@(r)/ počítač
Don’t ask me. /d@Unt A:sk "mi:/ Neptej se mě.
elephant /"elIf@nt/ slon
get up /get "Vp/ vstávat (z postele)
help /help/ pomoci
I don’t know. /aI d@Unt "n@U/ Nevím.
I’ve got no idea. /aIv gQt n@U aI"di@/ 

Nemám ani potuchy. Nemám žádný nápad.
language /"l&NgwIdZ/ jazyk (řeč)
learn /l3:n/ učit se
lion /"laI@n/ lev
pet /pet/ domácí zvířecí mazlíček
polar bear /p@Ul@"be@/ lední medvěd
president /"prezId@nt/ prezident / 

prezidentka
sleep /sli:p/ spát
summer /"sVm@(r)/ léto
village /"vIlIdZ/ vesnice
winter /"wInt@(r)/ zima
work /w3:k/ fungovat

D Daily life
always /"O:lweIz/ vždy
because /bI"kQz/ protože
break /breIk/ pokazit se, rozbít, zlomit
brilliant /"brIlI@nt/ skvělý
busy /"bIzi/ zaneprázdněný, příliš zaměstnaný
catch /k&tS/ chytit
clean /kli:n/ čistit
cook /kUk/ vařit
cup /kVp/ šálek
cycle /"saIkl/ jezdit na kole
dinner /"dIn@(r)/ hlavní jídlo dne
do the shopping /du: D@ "SQpIN/ nakoupit
early /"3:li/ časně, brzy
feed /fi:d/ krmit
fl oor /flO:(r)/ podlaha
fork /fO:k/ vidlička
great /greIt/ ohromný, skvělý
happen /"h&pn/ stát se, přihodit se
job /dZQb/ zaměstnání
knife /naIf/ nůž
lots of /"lQts @v/ mnoho (čeho)
make the bed /meIk D@ "bed/ ustlat postel
meal /mi:l/ jídlo (událost)
never /"nev@(r)/ nikdy
newspaper /"nju:speIp@(r)/ noviny (tisk)
place /pleIs/ místo
plate /pleIt/ talíř
recycling centre /ri:"saIklIN sent@(r)/ 

středisko recyklace
right /raIt/ správný (opak špatného); správně
robot /"r@UbQt/ robot
set the table /set D@ "teIbl/ prostřít stůl
sometimes /"sVmtaImz/ někdy, občas
take the rubbish out /teIk D@ "rVbIS aUt/ 

vynést odpadky

tidy /"taIdi/ uklidit, dát do pořádku
vacuum /"v&kju@m/ vysávat, luxovat
wardrobe /"wO:dr@Ub/ skříň na šaty
wash up /wQS "Vp/ mýt nádobí

Culture
also /"O:ls@U/ také, rovněž
band /b&nd/ hudební skupina, kapela 

(rocková skupina)
beginning /bI"gInIN/ začátek
Boxing Day /"bQksIN deI/ druhý svátek 

vánoční (sv.Štěpána)
bread /bred/ chléb
British /"brItIS/ britský
bun /bVn/ bochánek, houska
call /kO:l/ zavolat, navštívit
celebrate /"selIbreIt/ slavit
chocolate eggs /tSQkl@t "egz/ čokoládová 

vajíčka
Christmas /"krIsm@s/ Vánoce
Christmas Day /krIsm@s "deI/ první svátek 

vánoční, Boží hod vánoční
Christmas pudding /krIsm@s "pUdIN/ 

vánoční puding
Christmas tree /"krIsm@s tri:/ vánoční stromek
come together /kVm t@"geD@(r)/ scházet se, 

sejít se
decorate /"dek@reIt/ zdobit
decorations /dek@"reISnz/ ozdoby
Easter /"i:st@(r)/ Velikonoce
Easter egg hunt /"i:st@(r) eg hVnt/ hledání 

velikonočního vajíčka
Easter Monday /i:st@ "mVndeI/ velikonoční 

pondělí
Easter Sunday /i:st@ "sVndeI/ Boží hod 

velikonoční
eat /i:t/ jíst
famous /"feIm@s/ slavný, proslulý
festival /"festIv@l/ svátek
fi reworks /"faI@w3:ks/ ohňostroj
followed by /"fQl@Ud baI/ následovaný (čím)
Good Friday /gUd "fraIdeI/ Velký pátek
holiday /"hQl@deI/ prázdniny (školní prázdniny)
important /Im"pO:t@nt/ důležitý
join /dZOIn/ spojit, přidat (se)
last /lA:st/ trvat
main /meIn/ hlavní
match /m&tS/ zápas, utkání (sportovní)
midnight /"mIdnaIt/ půlnoc
New Year /nju: "jI@(r)/ Nový rok
open /"@Upn/ otevřít
park /pA:k/ park
put up /pUt "Vp/ postavit, vyvěsit
schoolchildren /"sku:ltSIldr@n/ školáci
street /stri:t/ ulice
sweet /swi:t/ sladký
term /t3:m/ část školního roku (např. semestr 

-pololetí, trimestr)
town /taUn/ město
traditional /tr@"dISn@l/ tradiční
tree /tri:/ strom
turkey /"t3:ki/ krocan
typical /"tIpIkl/ typický
vegetable /"vedZt@bl/ zelenina
visit /"vIzIt/ navštívit

English across the curriculum
alarm clock /@"lA:m klQk/ budík
daylight /"deIlaIt/ denní světlo
decade /"dekeId/ dekáda, desetiletí
hourglass /"aU@glA:s/ přesýpací hodiny
ruler /"ru:l@/ pravítko
scales /skeIlz/ váhy 

stopwatch /"stQpwQtS/ stopky
sundial /"sVndaI@l/ sluneční hodiny
thermometer /T@"mQmIt@/ teploměr

Your project
add /&d/ přidat
blue /blu:/ modrý
calendar /"k&lInd@(r)/ kalendář
cousin /"kVzn/ bratranec, sestřenice
draw /drO:/ kreslit
events /I"vents/ události
fall apart /fO:l @"pA:t/ rozpadnout se
go back /g@U "b&k/ vrátit se
go skiing /g@U "ski:IN/ jít lyžovat
go sledging /g@U "sledZIN/ jít sáňkovat
grey /greI/ šedivý
head /hed/ hlava
heart /hA:t/ srdce
hesitate /"hezIteIt/ váhat
hold /h@Uld/ držet
I don’t care. /aI d@Unt "ke@(r)/ Je mi to jedno. 

Je mi to fuk.
I’m in love. /aIm In "lVv/ Jsem zamilovaný / 

zamilovaná.
illustrate /"Il@streIt/ ilustrovat
instead /In"sted/ místo toho
late /leIt/ pozdě
life /laIf/ život
look back /lUk "b&k/ ohlížet se, dívat se zpět 
love /lVv/ láska
lovely /"lVvli/ rozkošný, překrásný
pancake /"p&nkeIk/ palačinka
picture /"pIktS@(r)/ obrázek
snow /sn@U/ sněžit; sníh
special /"speSl/ speciální, zvláštní
stay /steI/ zůstat, bydlet (přechodně)
wait /weIt/ čekat
wall /wO:l/ zeď

2 Animals
A Our school trip
bat /b&t/ netopýr
bear /be@(r)/ medvěd
camel /"k&m@l/ velbloud
classroom /"klA:sru:m/ třída (učebna)
climb /klaIm/ šplhat
coach /k@UtS/ autobus (dálkový)
crocodile /"krQk@daIl/ krokodýl
drink /drINk/ pít
fl y /flaI/ létat
football /"fUtbO:l/ fotbal
get on /get "Qn/ nastoupit (do autobusu)
happy /"h&pi/ šťastný
hide /haId/ schovat (se)
jump /dZVmp/ skákat; skok
kangaroo /k&Ng@"ru:/ klokan
listen to /"lIsn t@/ poslouchat (co)
lunch /lVntS/ oběd
monkey /"mVNki/ opice
outside /aUt"saId/ venku
programme /"pr@Ugr&m/ (televizní) pořad
run /rVn/ běžet
snake /sneIk/ had
train /treIn/ vlak
trip /trIp/ výlet
zebra /"zebr@/ zebra
zoo /zu:/ ZOO
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B Mickey’s model dinosaur
bang /b&N/ bouchnout, praštit
bone /b@Un/ kost
Come on! /kVm "Qn/ Honem! No tak!
dinosaur /"daIn@sO:(r)/ dinosaurus
glue /glu:/ lepit; lepidlo
go out /g@U "aUt/ jít ven
I’m stuck! /aIm "stVk/ Uvízl jsem!
instructions /In"strVkSnz/ instrukce, pokyny
just /dZVst/ jen
laugh /lA:f/ smát se
look for /"lUk f@(r)/ hledat
magazine /m&g@"zi:n/ časopis
model /"mQdl/ dělat modela / modelku; 

model / modelka
mouth /maUT/ ústa
move /mu:v/ pohybovat (se), stěhovat (se)
phone /f@Un/ telefonovat
pour /pO:(r)/ silně pršet
rain /reIn/ pršet
sit /sIt/ sedět, posadit (se)
snore /snO:(r)/ chrápat; chrápání
something /"sVmTIN/ něco
Sorry. /"sQri/ Odpusť/Odpusťte!
What’s wrong? /wQts "rQN/ Děje se něco?

C My favourite animals
afternoon /A:ft@"nu:n/ odpoledne
at the moment /@t D@ "m@Um@nt/ právě teď
bark /bA:k/ štěkat
between /bI"twi:n/ mezi (dvěma)
black /bl&k/ černý
body /"bQdi/ tělo
brown /braUn/ hnědý
cage /keIdZ/ klec
cow /kaU/ kráva
desert /"dez@t/ poušť
different /"dIfr@nt/ různý
dolphin /"dQlfIn/ delfín
eagle /"i:gl/ orel
ear /"I@(r)/ ucho
every /"evri/ každý (bez výjimky)
farm /fA:m/ farma, statek
food /fu:d/ jídlo
fox /fQks/ liška
frog /frQg/ žába
fruit /fru:t/ ovoce
giraffe /dZI"rA:f/ žirafa
goat /g@Ut/ koza
group /gru:p/ seskupit; skupina
guard /gA:d/ střežit, ochraňovat
hippopotamus /hIp@"pQt@m@s/ hroch
hole /h@Ul/ díra, jáma
insect /"Insekt/ hmyz
leg /leg/ noha
lizard /"lIz@d/ ještěrka
meerkat /"mI@k&t/ surikata (drobná 

jihoafrická šelma)
mice (mouse) /maIs (maUs)/ myši (myš)
ostrich /"QstrItS/ pštros
pig /pIg/ prase, vepř
poisonous /"pOIz@n@s/ jedovatý, otrávený
quite /kwaIt/ docela
rabbit /"r&bIt/ králík
scorpion /"skO:pi@n/ škorpion, štír
shark /SA:k/ žralok
sheep /Si:p/ ovce
short /SO:t/ krátký
size /saIz/ velikost, rozměr
small /smO:l/ malý
southern /"sVD@n/ jižní
spider /"spaId@(r)/ pavouk

stand /st&nd/ stát
stripe /straIp/ proužek, pruh
tail /teIl/ ocas
water /"wO:t@(r)/ zalévat; voda
weekend /wi:k"end/ víkend
wild /waIld/ divoký (neochočený)
wildlife park /"waIldlaIf pA:k/ park s volně 

žijícími divokými zvířaty

D The story of Chicken Licken
chick /tSIk/ kuřátko, ptačí mládě
den /den/ doupě, brloh
duck /dVk/ kachna
fall down /fO:l "daUn/ spadnout
farmyard /"fA:mjA:d/ dvůr (farmy, statku)
Follow me. /fQl@U "mi:/ Následuj / 

Následujte mě.
goose /gu:s/ husa
grass /grA:s/ tráva, trávník, pastva
hamster /"h&mst@(r)/ křeček
hen /hen/ slepice, ptačí samička
hungry /"hVNgri/ hladový
king /kIN/ král
meet /mi:t/ setkat se, seznámit se, potkat
night /naIt/ noc
noise /nOIz/ hluk
nut /nVt/ ořech
pond /pQnd/ rybníček, nádrž
road /r@Ud/ silnice, cesta
shop /SQp/ obchod, prodejna
sky /skaI/ obloha
suddenly /"sVdnli/ náhle
tell /tel/ říkat (někomu)
wake somebody up /weIk sVmb@di "Vp/ 

probudit někoho
way /weI/ cesta, trať
Well! /wel/ No! Tedy! (navazovací částice)
wife /waIf/ manželka
wrong /rQN/ špatný; špatně

Culture
budgerigar /"bVdZ@rigA:(r)/ andulka
city /"sIti/ město (velké)
disappear /dIs@"pI@(r)/ zmizet, ztratit se
drive /draIv/ řídit (např. auto)
even /"i:vn/ dokonce; sudý; rovnoběžný, 

vodorovný
fi eld /fi:ld/ pole
fi sh /fIS/ ryba
get out of /get "aUt @v/ vystoupit z (např. 

z auta)
guinea pig /"gIni pIg/ morče; pokusný králík
horse /hO:s/ kůň
keep /ki:p/ držet, (po)nechat (si)
look after /lUk "A:ft@(r)/ starat se o, 

pečovat o
most /m@Ust/ nejvíce
nowadays /"naU@deIz/ nyní (v nynější době)
popular /"pQpj@l@(r)/ populární, oblíbený
prize /praIz/ cena, odměna
ride /raId/ jezdit, jet
riding school /"raIdIN sku:l/ jezdecká škola
safari park /s@"fA:ri pA:k/ safari
save /seIv/ zachránit, spasit; ušetřit (peníze)
show /S@U/ přehlídka
whale /weIl/ lovit velryby; velryba
wood /wUd/ les
world /w3:ld/ svět

English across the curriculum
amphibian /&m"fIbi@n/ obojživelník
baby /"beIbi/ miminko
bird /b3:d/ pták
carp /kA:p/ kapr
cold /k@Uld/ chladný, studený
cold-blooded /"k@UldblVdId/ studenokrevný
control /k@n"tr@Ul/ řídit, ovládat
dictionary /"dIkSnri/ slovník
fast /fA:st/ rychle
feather /"feD@(r)/ peří
fur /f3:(r)/ kožešina
lake /leIk/ jezero
land /l&nd/ pevnina, souš, země
lay eggs /leI "egz/ snášet vejce
mammal /"m&m@l/ savec
milk /mIlk/ mléko
part /pA:t/ rozdělit se; část
produce /pr@"dju:s/ produkovat, vyrábět
reptile /"reptaIl/ plaz
river /"rIv@(r)/ řeka
sea /si:/ moře
temperature /"temprItS@(r)/ teplota
type /taIp/ typ, druh
warm /wO:m/ teplý
warm-blooded /"wO:mblVdId/ teplokrevný

Your project
bush /bUS/ křoví
count /kaUnt/ počítat
gay /geI/ rozjásaný
gum tree /"gVm tri:/ gumovník
gumdrops /"gVmdrQps/ gumové bonbóny, 

bonbonové želé
merry /"meri/ veselý

3 Holidays
A Where were you last week?
a long way /@ lQN "weI/ dlouhá cesta
apartment /@"pA:tm@nt/ byt, apartmá
bad /b&d/ špatný, ošklivý
beach /bi:tS/ pláž
far /fA:(r)/ daleko
here /"hI@(r)/ zde, tady
hotel /h@U"tel/ hotel
ill /Il/ nemocný
last /lA:st/ poslední, minulý
neighbour /"neIb@(r)/ soused / sousedka
next to /"nekst t@/ vedle
pool /pu:l/ bazén (plavecký)
theme park /"Ti:m pA:k/ zábavní park
there /De@(r)/ tam
weather /"weD@(r)/ počasí
wedding /"wedIN/ svatba
yesterday /"jest@deI/ včera

B Our holiday
airport /"e@pO:t/ letiště
angry /"&Ngri/ rozzlobený
arrive /@"raIv/ přijet, přicestovat
boat /b@Ut/ loď (malá)
caravan /"k&r@v&n/ obytný vůz, přívěs
check /tSek/ kontrolovat
close /kl@Uz/ zavřít
collect /k@"lekt/ sbírat
grab /gr&b/ shrábnout, uchopit
label /"leIbl/ štítek, visačka, jmenovka
last /lA:st/ poslední
miss /mIs/ zmeškat
museum /mju:"zi@m/ muzeum
need /ni:d/ potřebovat
passport /"pA:spO:t/ cestovní pas

  Slovníc̆ek

08 AB Project WB2 (Cz) Wordlist Sec1:76   Sec1:7608 AB Project WB2 (Cz) Wordlist Sec1:76   Sec1:76 8/5/08   15:03:378/5/08   15:03:37

© Oxford University Press 2012



3

29

33

77

pick up /pIk "Vp/ vyzvednout (někoho 
odněkud), přibírat (např. cestující)

plane /pleIn/ letadlo
shout /SaUt/ křičet
someone else’s /sVmwVn "elsIz/ 

(něco patřící) někomu jinému
soon /su:n/ brzy
still /stIl/ ještě
suitcase /"su:tkeIs/ kufr, cestovní zavazadlo
taxi /"t&ksi/ taxi
tent /tent/ stan
ticket /"tIkIt/ jízdenka
travel /"tr&vl/ cestovat; cestování
trolley /"trQli/ vozík
try /traI/ zkusit, pokusit se; pokus
unpack /Vn"p&k/ vybalit, rozbalit
want /wQnt/ chtít

C Problems
accident /"&ksId@nt/ nehoda, havárie
bite /baIt/ uštknout, kousat; štípnutí, sousto
camera /"k&mr@/ fotoaparát
castle /"kA:sl/ hrad
enjoy /In"dZOI/ užívat si, vychutnávat, mít 

požitek z
forget /f@"get/ zapomenout
Greetings from … /"gri:tINz fr@m/ 

Pozdravy z …
journey /"dZ3:ni/ cesta (po souši i let)
lose /lu:z/ ztratit
luckily /"lVk@li/ naštěstí, šťastně
northern /"nO:D@n/ severní, severský
postcard /"p@UskA:d/ pohlednice
problem /"prQbl@m/ problém
spooky /"spu:ki/ strašidelný
station /"steISn/ nádraží, stanoviště
steal /sti:l/ (u)krást; kradená věc
stomach ache /"stVm@k eIk/ špatně od 

žaludku, bolení břicha
wallet /"wQlIt/ peněženka, náprsní taška

D Mut’s holiday
game /geIm/ hra
go camping /g@U "k&mpIN/ jít kempovat 

(tábořit)
in fact /In "f&kt/ ve skutečnosti, vlastně
nice /naIs/ příjemný, roztomilý
really /"rI@li/ opravdu, skutečně

Culture
abroad /@"brO:d/ v cizině, za hranicemi
aunt /A:nt/ teta
boy /bOI/ chlapec
Channel Tunnel /tS&n@l "tVnl/ eurotunel, 

translamanšský tunel
country /"kVntri/ země
factory /"f&kt@ri/ továrna
ferry /"feri/ trajekt, převoz
grandfather /"gr&nfA:D@(r)/ dědeček
however /haU"ev@(r)/ nicméně, avšak
money /"mVni/ peníze
rich /rItS/ bohatý, majetný
through /Tru:/ skrz, přes, během
uncle /"VNkl/ strýc
work /w3:k/ pracovat

English across the curriculum
aeroplane /"e@r@pleIn/ letadlo, aeroplán
appear /@"pI@(r)/ objevit se, zdát se
build /bIld/ budovat, stavět
change /tSeIndZ/ měnit, vyměnit
cheap /tSi:p/ levný
dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpečný
design /dI"zaIn/ navrhovat, projektovat
Egyptians /i"dZIpSnz/ Egypťané

expensive /Ik"spensIv/ drahý, nákladný
Greeks /gri:ks/ Řekové
heavy /"hevi/ těžký (hmotnost), obtížný
in the past /In D@ "pA:st/ v minulosti
iron /"aI@n/ železo
kind /kaInd/ druh, typ
made of /"meId @v/ zhotovený z
motorcycle /"m@Ut@saIkl/ motocykl
pedal /"pedl/ pedál, šlapka
railway /"reIlweI/ železnice
Romans /"r@Um@nz/ Římané
side /saId/ strana
trade /treId/ obchodovat; obchod
transport /"tr&nspO:t/ dopravit; doprava 

(např. městská)
Vikings /"vaIkINz/ Vikingové

Your project
brakes /breIks/ brzdy
conductor /k@n"dVkt@(r)/ průvodčí, dirigent/

dirigentka (hud.)
engineer /endZI"nI@(r)/ technik
fi reman /"faI@m@n/ hasič
frozen /"fr@Uzn/ mražený, zamrzlý
halt /hQlt/ zastavit (se), zabrzdit
hill /hIl/ kopec, vrch
It’s your fault. /Its "jO: fO:lt/ Je to tvoje/vaše 

chyba.
line /laIn/ čára, řada
rails /reIlz/ koleje
roar /rO:(r)/ řvát, burácet; řvaní, rachot
runaway /"rVn@weI/ uprchlý
shrill /SrIl/ vřískat; zaječení; pronikavý
throttle /"TrQtl/ dusit, škrtit
track /tr&k/ dráha, trať
western /"west@n/ západní; western
wheel /wi:l/ kolo, kormidlo
whistle /"wIsl/ zahvízdnutí, pískání, píšťalka
wind /wInd/ vítr
wreck /rek/ ztroskotat; vrak, troska

4 Food
A Food and drink
Anything else? /eniTIN "els/ Něco jiného?
banana /b@"nA:n@/ banán
beans /bi:nz/ fazole (mn. č.)
beef /bi:f/ hovězí (maso)
Can I have …? /"k@n aI h&v/ Mohu dostat …?
cheese /tSi:z/ sýr
chicken /"tSIkIn/ kuře
chips /tSIps/ hranolky
coffee /"kQfi/ káva
dessert /dI"z3:t/ moučník, zákusek
drink /drINk/ nápoj
egg /eg/ vejce
fi sh /fIS/ ryba
fruit /fru:t/ ovoce
grapes /greIps/ hroznové víno
Here you are. /"hI@ ju: A:(r)/ Zde máš/máte. 

(když někomu něco podáváte)
hot chocolate /hQt "tSQkl@t/ horká čokoláda
ice-cream /"aIskri:m/ zmrzlina
lamb /l&m/ beránek; jehněčí maso
lemonade /lem@"neId/ citronáda
lettuce /"letIs/ hlávkový salát
meat /mi:t/ maso
menu /"menju:/ jídelní lístek, menu
milkshake /"mIlkSeIk/ mléčný koktejl
mixed /mIkst/ (s)míchaný
orange juice /"QrIndZ dZu:s/ pomerančový 

džus
pasta /"p&st@/ těstoviny
pie /paI/ koláč; maso zapečené v těstu

pork /pO:k/ vepřové (maso)
potato /p@"teIt@U/ brambor
rice /raIs/ rýže
salad /"s&l@d/ salát
satsuma /s&t"su:m@/ druh mandarinky
spaghetti bolognese /sp@geti bQl@"neIz/ 

boloňské špagety
tea /ti:/ čaj
tomato /t@"mA:t@U/ rajské jablíčko
trout /traUt/ pstruh / pstruzi
tuna /"tju:n@/ tuňák; tuňákový
vegetable /"vedZt@bl/ zelenina

B Stone soup
almost /"O:lm@Ust/ téměř, skoro
bread /bred/ chléb
butter /"bVt@(r)/ máslo
cabbage /"k&bIdZ/ kapusta, hlávkové zelí
carrots /"k&r@ts/ mrkev (mn.č.)
cellar /"sel@(r)/ sklep
cream /kri:m/ smetana
cupboard /"kVb@d/ kuchyňský příborník, 

kredenc
cut /kVt/ krájet, sekat, řezat, stříhat
delicious /dI"lIS@s/ lahodný, chutný, výtečný
Excuse me. /Ik"skju:z mi:/ Promiň/Promiňte.
fetch /fetS/ (jít a) přinést
Go away! /g@U @"weI/ Zmiz/Zmizte! Jdi/

Jděte pryč!
ham /h&m/ šunka
It’s a pity. /Its @ "pIti/ To je škoda.
lemon /"lem@n/ citron
loaf /l@Uf/ bochník
magic /"m&dZIk/ kouzelný, magický
mean /mi:n/ lakomý, bídný, ošumělý
milk /mIlk/ mléko
mushrooms /"mVSrUmz/ houby
onion /"Vnj@n/ cibule
pepper /"pep@(r)/ pepř (koření)
ready /"redi/ připravený
salt /sQlt/ sůl
saucepan /"sO:sp@n/ hrnec, pánev
sausages /"sQsIdZIz/ klobásy, párky
slice /slaIs/ krajíc, plátek, kolečko (salámu)
smile /smaIl/ usmát se, usmívat se
soup /su:p/ polévka
sugar /"SUg@(r)/ cukr
taste /teIst/ ochutnat
tramp /tr&mp/ tulák, tramp
wine /waIn/ víno (nápoj)

C Mut goes shopping
At last! /@t "lA:st/ Konečně!
bar /bA:(r)/ tabulka (čokolády)
bottle /"bQtl/ láhev
crisps /krIsps/ smažené brambůrky
cup /kVp/ šálek, hrnek
decide /dI"saId/ rozhodnout (se)
glass /glA:s/ sklenička, sklo
gram /gr&m/ gram
hundred /"hVndr@d/ sto, stovka
market /"mA:kIt/ trh, tržiště
packet /"p&kIt/ balíček
shelf /Self/ polička, regál
tin /tIn/ plechovka, konzerva
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D George’s apple crumble
apple crumble /&pl "krVmbl/ jablečný 

drobenkový koláč
boil /bOIl/ (u)vařit ve vodě
bowl /b@Ul/ mísa, miska
chop /tSQp/ sekat
cover /"kVv@(r)/ pokrýt, potáhnout, obalit
degrees /dI"gri:z/ stupně
dish /dIS/ mísa (čeho), (servírovací) talíř; jídlo 

(připravené určitým způsobem)
fl our /"flaU@(r)/ mouka
fry /fraI/ smažit
frying pan /"fraIIN p&n/ pánev
grated /"greItId/ strouhaný
margarine /mA:dZ@"ri:n/ margarín, umělý tuk
mixture /"mIkstS@(r)/ směs
oven /"Vvn/ trouba (na pečení)
peas /pi:z/ hrách (mn. č.)
peel /pi:l/ loupat; slupka
pour /pO:(r)/ (na)lít
recipe /"res@pi/ recept (kuch.)
serve /s3:v/ servírovat, podávat jídlo
the rest /D@ "rest/ zbytek
toast /t@Ust/ topinka, toust; přípitek
wash /wQS/ (u)mýt (se)

Culture
bacon /"beIkn/ slanina
baked beans /beIkt "bi:nz/ fazole 

připravené k jídlu (většinou v konzervě)
canteen /k&n"ti:n/ (školní, závodní) jídelna
cereal /"sI@ri@l/ obilovina, vyrobený z obilí
curry /"kVri/ kari
custard /"kVst@d/ vaječný krém, pudink
foreign /"fQrIn/ zahraniční, cizí
grapefruit /"greIpfru:t/ grep, grapefruit
honey /"hVni/ med
jam /dZ&m/ džem
lasagne /l@"sA:nj@/ lasagne (druh jídla)
light /laIt/ lehký
main course /"meIn kO:s/ hlavní chod
marmalade /"mA:m@leId/ pomerančový džem 
mid-day /mId"deI/ poledne
packed lunch /p&kt "lVntS/ oběd v balíčku
risotto /rI"zQt@U/ rizoto
such as /"sVtS @z/ jako například
supper /"sVp@(r)/ lehká večeře
vegetarian /vedZ@"te@ri@n/ vegetarián/

vegetariánka
yoghurt /"jQg@t/ jogurt

English across the curriculum
avocado /&v@"kA:d@U/ avokádo
Aztecs /"&zteks/ Aztékové
century /"sentSUri/ století
grow /gr@U/ růst, pěstovat (rostliny)
maize /meIz/ kukuřice
mountain /"maUntIn/ hora, pohoří
pepper /"pep@(r)/ paprika
seed /si:d/ semeno
Spanish /"sp&nIS/ španělština; španělský
spread /spred/ (roz)šířit se
sweetcorn /"swi:t kO:n/ cukrová kukuřice
Turks /t3:ks/ Turci
wet /wet/ mokrý

Revision
circle /"s3:kl/ kruh
parcel /"pA:sl/ balíček
scissors /"sIz@z/ nůžky
stir /st3:/ (roz)míchat

Your project
It seems … /It "si:mz/ Zdá se, …
raspberry /"rA:zb@ri/ malina
sticky /"stIki/ lepkavý
strawberry /"strO:b@ri/ jahoda
toffee /"tQfi:/ karamela

5 The world
A My country
beautiful /"bju:tIfl/ překrásný, obdivuhodný
bridge /brIdZ/ most
canal /k@"n&l/ průplav, kanál
capital /"k&pItl/ hlavní město
city /"sIti/ město (velké)
cliff /klIf/ útes
coast /k@Ust/ mořské pobřeží
deep /di:p/ hluboký 
forest /"fQrIst/ les
grand /gr&nd/ veliký, impozantní
halfway /"hA:fweI/ napůl cesty
high /hai/ vysoký
hill /hIl/ kopec, vrch
island /"aIl@nd/ ostrov
Isle of Wight /aIl @v "waIt/ ostrov Wight
kilometre /kI"lQmIt@(r)/ kilometr
lake /leIk/ jezero
Loch Ness /lQk "nes/ Loch Ness
long /lQN/ dlouhý
march /mA:tS/ pochodovat, kráčet
metre /"mi:t@(r)/ metr
million /"mIlj@n/ milión
monster /"mQnst@(r)/ příšera, nestvůra
mountain /"maUntIn/ hora, pohoří
neither … nor /naID@"... nO:(r)/ ani … ani
river /"rIv@(r)/ řeka
sea /si:/ moře
the Thames /D@ temz/ Temže
tunnel /"tVn@l/ tunel
valley /"v&li/ údolí
wide /waId/ široký

B North and south
cloudy /"klaUdi/ oblačno; zatažený; zataženo
cold /k@Uld/ studený; zima
cool /ku:l/ chladný; chlad
crowded /"kraUdId/ plný lidí, přeplněný
diffi cult /"dIfIk@lt/ nesnadný, obtížný
dry /draI/ suchý; sucho
fi ne /faIn/ pěkný; pěkně
fl at /fl&t/ plochý, rovný
friendly /"frendli/ přátelský, přívětivý
hilly /"hIli/ kopcovitý
hot /hQt/ horký, žhavý; horko
It’s raining. /Its "reInIN/ Prší
It’s snowing. /Its "sn@UIN/ Sněží.
large /lA:dZ/ rozsáhlý, prostorný
north-west /nO:T"west/ severozápad; 

severozápadní; severozápadně
red /red/ červený
season /"si:zn/ roční období
south-east /saUT"i:st/ jihovýchod; 

jihovýchodní; jihovýchodně
spring /sprIN/ jaro
sunny /"sVni/ slunečný; slunečno
warm /wO:m/ teplý; teplo
wet /wet/ mokrý; mokro
windy /"wIndi/ větrný; větrno

C Record breakers
Alaska /@"l&sk@/ Aljaška
Amazon /"&m@z@n/ Amazonka
Atlantic /@t"l&ntIk/ Atlantik
cheetah /"tSi:t@/ gepard
continent /"kQntIn@nt/ kontinent
end /end/ končit
gold /g@Uld/ zlato
lead /led/ olovo
Mont Blanc /mQnt blQNk/ Mont Blanc
Mount Everest /maUnt "ev@rIst/ Mount Everest
Mount Kilimanjaro /maUnt kIlIm@n"dZA:r@U/ 

Kilimandžáro
ocean /"@USn/ oceán
Oceania /@USi"A:ni@/ Oceánie
sportsperson /"spO:tsp3:sn/ sportovec/

sportovkyně
timetable /"taImteIbl/ rozvrh, rozvrh hodin, 

jízdní řád
Vatican City /v&tIkn "sIti/ Vatikán

D Mickey and Millie go 
camping
area /"e@ri@/ oblast
as … as /&z ... @z/ tak … jako
dark /dA:k/ tmavý; temno
get /get/ stát se
guidebook /"gaIdbUk/ tištěný (cestopisný) 

průvodce
ice /aIs/ ledový; led
pop group /"pQp gru:p/ hudební skupina
view /vju:/ dívat se; pohled, vyhlídka (na)
worst /w3:st/ nejhorší

Culture
California /k&lI"fO:ni@/ Kalifornie
eastern /"i:st@n/ východní
federal /"fed@r@l/ federální
fl ag /fl&g/ vlajka, prapor
government /"gVv@nm@nt/ vláda
Los Angeles /lQs "&ndZ@li:z/ Los Angeles
original /@"rIdZIn@l/ původní, originální
own /@Un/ vlastní
population /pQpjU"leISn/ obyvatelstvo
region /"ri:dZn/ region, oblast
settler /"setl@(r)/ kolonista, osadník, usedlík
star /stA:(r)/ hvězda
stripe /straIp/ pruh, proužek
Texas /"teks@s/ Texas
the White House /D@ "waIt haUs/ Bílý dům
time zone /"taIm z@Un/ časové pásmo

English across the curriculum
above /@"bVv/ nad
affect /@"fekt/ ovlivnit, působit na
air /e@(r)/ větrat; vzduch
autumn /"O:t@m/ podzim
close /kl@Us/ blízký
further /"f3:D@(r)/ další; dále
slowly /"sl@Uli/ pomalu

Revision
fl ight /flaIt/ let
gorgeous /gO:dZ@s/ nádherný, oslnivý, úžasný
miserable /"mizr@bl/ mizerný, zubožený

Your project
endless /"endl@s/ nekonečný
golden /"g@Uldn/ zlatý, ze zlata
Gulf Stream /"gVlf stri:m/ Golfský proud
highway /"haIweI/ dálnice, hlavní silnice
redwood /"redwUd/ sekvoje vždyzelená; 

sekvojové dřevo
ribbon /"rIbn/ stuha, pentle

  Slovníc̆ek
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3
6 Entertainment
A TV programmes
buildings /"bIldINz/ budovy
cartoon /kA:"tu:n/ kreslený fi lm
chat show /"tS&t S@U/ televizní / rozhlasový 

zábavný diskusní pořad
comedy programme /"kQm@di pr@Ugr&m/ 

komediální, zábavný pořad
documentary /dQkju"mentri/ dokumentární 

fi lm
fi lm /fIlm/ fi lm
nature programme /"neItS@ pr@Ugr&m/ 

pořad o přírodě
news /nju:z/ zprávy
police drama /p@"li:s drA:m@/ policejní drama
quiz show /"kwIz S@U/ soutěžní kvíz
reality show /ri"&l@ti S@U/ reality show
record /rI"kO:d/ nahrát
remote control /rIm@Ut k@n"tr@Ul/ dálkové 

ovládání
revise /rI"vaIz/ zopakovat
soap opera /"s@Up Qpr@/ televizní seriál
sports programme /"spO:ts pr@Ugr&m/ 

sportovní pořad
test /test/ test, zkouška
TV guide /ti: "vi: gaId/ televizní program
TV set /ti: "vi: set/ televizor

B At the movies
Are you all right? /@ ju: O:l "raIt/ Jsi/Jste 

v pořádku?
behind /bI"haInd/ za
blanket /"bl&NkIt/ přikrývka
briefcase /"bri:fkeIs/ aktovka, kufřík
enemy /"en@mi/ nepřítel; nepřátelský
engine /"endZIn/ motor
escape /Is"keIp/ utéci, uniknout; útěk
guard /gA:d/ strážce
harbour /"hA:b@(r)/ přístav
hard /hA:d/ nesnadný, tvrdý
horribly /"hQr@bli/ příšerně
island /"aIl@nd/ ostrov
It doesn’t matter. /It dVznt "m&t@(r)/ 

To nevadí.
lock /lQk/ (u)zamknout
loudly /"laUdli/ hlasitě, nahlas
quietly /"kwaI@tli/ potichu, tiše
rush /rVS/ spěchat, hnát se
sad /s&d/ smutný
safe /seIf/ bezpečný
satellite /"s&t@laIt/ družice, satelit
secret /"si:kr@t/ tajný; tajemství, záhada
stomach /"stVm@k/ žaludek
strange /streIndZ/ neznámý, divný
whisper /"wIsp@(r)/ šeptat

C Film, cameras, action
Action! /"&kSn/ Akce!
actor /"&kt@(r)/ herec
comedy fi lm /"kQm@di fIlm/ komedie
Cut! /kVt/ Střih! Vypnout!
dentist /"dentIst/ zubař / zubařka
hope /h@Up/ doufat, mít naději
horror fi lm /"hQr@ fIlm/ horor
line /laIn/ text (role ve hře)
make-up /"meIkVp/ nalíčit; nalíčení, make-up
musical /"mju:zIkl/ muzikál
Oops! /Ups/ Oops! (citoslovce překvapení)
romcom (romantic comedy) /"rQmkQm/ 

romantická komedie
scene /si:n/ scéna, dějiště

sci-fi  (science fi ction) /"saIfaI/ science 
fi ction, vědecko-fantastická tvorba

thriller /"TrIl@(r)/ thriller, napínavý fi lm
western /"west@n/ western, fi lm z Divokého 

západu

D The lost penguin
Let’s … /lets/ Pojďme…
lost /lQst/ ztracený, zbloudilý
policeman /p@"li:sm@n/ policista
Shall we go …? /"S@l wi: g@U/ Pojedeme …? 

Půjdeme …?
That’s a good idea. /"D&ts @ gUd aIdi@/ 

To je dobrý nápad.
What shall we do? /wQt S@l wi: "du:/ 

Co budeme dělat?
Where shall we meet? /we@ S@l wi: "mi:t/ 

Kde se sejdeme?

Culture
character /"k&rIkt@(r)/ postava
create /kri"eIt/ tvořit, vytvářet
director /daI"rekt@(r)/ režisér/režisérka
international /Int@"n&Snl/ mezinárodní
moon /mu:n/ snít, chodit jako náměsíčný; 

měsíc, luna
movie /"mu:vi:/ fi lm
plasticine /"pl&st@si:n/ modelovací hmota
secret agent /si:kr@t "eIdZ@nt/ tajný agent
several /"sevr@l/ několik
silent /"saIl@nt/ mlčící, němý
star /stA:(r)/ účinkovat v hlavní roli
theatre /"TI@t@(r)/ divadlo
tramp /tr&mp/ vandrovat, potulovat se; 

tramp, tulák
trousers /"traUz@z/ kalhoty

English across the curriculum
act /&kt/ hrát (roli)
amphitheatre /"&mfITI@t@(r)/ amfi teátr, 

antické divadlo
audience /"O:di@ns/ publikum, obecenstvo, 

diváci
bottom /"bQtm/ spodek, dno
everyday life /evrideI "laIf/ každodenní život
hillside /"hIlsaId/ svah kopce, stráň
light /laIt/ světlý
mask /mA:sk/ (za)maskovat; maska
open air /@Upn "e@(r)/ venku, pod širým nebem
playwright /"pleIraIt/ autor / autorka 

divadelní hry, dramatik / dramatička
remember /rI"memb@(r)/ pamatovat (si)
seat /si:t/ sedadlo
semi-circular /semi"s3:kj@l@(r)/ půlkruhový
stage /steIdZ/ jeviště
top /tQp/ vrchol
tragedy /"tr&dZ@di/ tragédie

Your project
actress /"&ktrIs/ herečka
entertainment /ent@"teInm@nt/ zábava
gonna (going to) /"g@n@/ chystá se, bude
gotta (got to) /"gQt@/ muset
hit the big time /hIt D@ "bIg taIm/ proslavit se
I’ll bet … /"aIl bet/ Vsadím …
lord /lO:d/ lord
naturally /"n&tr@li/ přirozeně, pochopitelně
pirate /"paIr@t/ pirát
plainly /"pleInli/ jednoduše
pop star /"pQp stA:(r)/ popová hvězda
TV star /ti: "vi: stA:(r)/ televizní hvězda

Useful sets
Ordinal numbers
fi rst 1st /f3:st/ první
second 2nd /"sek@nd/ druhý
third 3rd /T3:d/ třetí
fourth 4th /fO:T/ čtvrtý
fi fth 5th /fIfT/ pátý
sixth 6th /sIksT/ šestý
seventh 7th /"sevnT/ sedmý
eighth 8th /eItT/ osmý
ninth 9th /naInT/ devátý
tenth 10th /tenT/ desátý
eleventh 11th /I"levnT/ jedenáctý
twelfth 12th /twelfT/ dvanáctý
thirteenth 13th /T3:"ti:nT/ třináctý
fourteenth 14th /fO:"ti:nT/ čtrnáctý
fi fteenth 15th /fIf"ti:nT/ patnáctý
sixteenth 16th /sIks"ti:nT/ šestnáctý
seventeenth 17th /sevn"ti:nT/ sedmnáctý
eighteenth 18th /eI"ti:nT/ osmnáctý
nineteenth 19th /naIn"ti:nT/ devatenáctý
twentieth 20th /"twenti@T/ dvacátý
twenty-fi rst 21st /twenti"f3:st/ dvacátý první
twenty-second 22nd /twenti"sek@nd/ 

dvacátý druhý
twenty-third 23rd /twenti"3T:d/ dvacátý třetí
thirtieth 30th /"T3:ti@T/ třicátý
fortieth 40th /"fO:ti@T/ čtyřicátý
fi ftieth 50th /"fIfti@T/ padesátý
sixtieth  60th /"sIksti@T/ šedesátý
seventieth 70th /"sevnti@T/ sedmdesátý
eightieth 80th /"eIti@T/ osmdesátý
ninetieth 90th /"naInti@T/ devadesátý
hundredth 100th /"hVndr@dT/ stý

Irregular verbs

Infi nitive / Past simple
can/could  
to be / was, were  
to become / became  
to begin / began  
to bite / bit  
to break / broke  
to bring / brought  
to build / built
to burn / burnt  
to buy / bought  
to catch / caught  
to come / came  
to cost / cost  
to cut /cut  
to do / did  
to draw / drew  
to drink / drank  
to drive / drove  
to eat / ate  
to fall / fell   
to feel / felt  
to fi ght / fought  
to fi nd / found  
to fl y / fl ew  
to get / got
to give / gave
to go / went
to grow / grew
to have / had
to hear / heard
to hide / hid
to hit / hit
to hold / held
to hurt / hurt
to keep / kept
to know / knew
to learn / learnt
to leave / left 79

to lose / lost
to make / made
to mean / meant
to pay / paid
to put / put
to read / read
to ride / rode
to ring / rang
to run / ran
to say / said
to see / saw
to sell / sold
to send / sent
to set / set
to sing /sang
to sink / sank
to sit / sat
to smell / smelt
to speak / spoke
to spell / spelt
to spend / spent
to stand / stood
to steal / stole
to stick / stuck
to sweep / swept
to swim / swam
to take / took
to teach / taught
to tear / tore
to tell / told
to think / thought
to throw / threw
to understand / understood
to wake / woke
to wear / wore
to win / won
to write / wrote
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