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STARTER
Computers Počítače
keyboard /ˈkiːbɔːd/ klávesnice
mouse mat /maʊs mæt/ podložka pod 

myš
mouse /maʊs/ myš
printer /ˈprɪntə/ tiskárna
screen /skriːn/ monitor
speakers /spiːkəz/ reproduktory

Years Roky
eighteen ninety-nine /ˌeɪˈtiːn ˈnaɪnti 

naɪn/ osmnáct set devadesát devět
nineteen ninety-eight /ˌeɪˈtiːn ˈnaɪnti 

eɪt/ devatenáct set devadesát osm
nineteen ninety-nine /ˌnaɪnˈtiːn ˈnaɪnti 

naɪn/ devatenáct set devadesát devět
two thousand and five /tuː ˈθaʊzənd 

ənd faɪv/ dva tisíce pět
two thousand and one /tuː ˈθaʊzənd 

ənd wʌn/ dva tisíce jedna

Other Ostatní
cartoon /kɑːˈtuːn/ komiks
climbing /ˈklaɪmɪŋ/ lezení
come in /kʌm ɪn/ vstupte
crab /kræb/ krab
date of birth /deɪt əv bɜːθ/ datum 

narození
drink (n) /drɪŋk/ nápoj
ideal /ˌaɪˈdɪəl/ ideální, dokonalý
insect /ˈɪnsekt/ hmyz
jacket /ˈdʒækət/ bunda, sako
joke /dʒəʊk/ vtip
lizard /ˈlɪzəd/ ještěrka
magazine /ˌmæɡəˈziːn/ časopis
photographer /fəˈtɒɡrəfə/ fotograf
photography /fəˈtɒɡrəfi/ fotografie
puzzle /ˈpʌzəl/ skládačka, hádanka
saxophone /ˈsæksəfəʊn/ saxofon
team profile /tiːm ˈprəʊfaɪl/ týmový 

profil
web chat /web tʃæt/ chat /čet/ na 

internetu

UNIT 1
Free time activities Činnosti ve 
volném čase
collect cards /kəˈlekt kɑːdz/ sbírat karty
draw cartoons /drɔː kɑː’tuːnz/ kreslit 

vtipy (komiksy)
go rollerblading /ɡəʊ 

‘rəʊləˌbleɪdɪŋ/ jezdit na kolečkových 
bruslích

listen to the radio /ˈlɪsən tə ðə 
ˈreɪdiəʊ/ poslouchat rozhlas

make jewellery /meɪk ˈdʒuːəlri/ vyrábět 
šperky

make model planes /meɪk ˈmɒdl 
pleɪnz/ vyrábět modely letadel

play board games /pleɪ bɔːd 
geɪmz/ hrát deskové hry

read magazines /riːd ˌmægə’zɪːnz/ číst 
časopisy

sing in a band /sɪŋ ɪn ə bænd/ zpívat ve 
skupině

text friends /tekst frendz/ psát si zprávy 
s přáteli

Frequency adverbs Příslovce 
četnosti
always /ˈɔːlweɪz/ vždy
never /ˈnevə/ nikdy
often /ˈɒfən/ často
sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ občas
usually /ˈjuːʒuəli/ obvykle

TV programmes TV pořady
cartoon /kɑːˈtuːn/ kreslený film
quiz show /kwɪz ʃəʊ/ kvíz, soutěžní 

pořad
series /ˈsɪəriːz/ seriál
sports programme /spɔːts 

ˈprəʊɡræm/ sportovní pořad
wildlife programme /ˈwaɪldlaɪf 

ˈprəʊɡræm/ přírodopisný pořad
the news /ðə njuːz/ zprávy

Other Ostatní
argue /ˈɑːɡjuː/ hádat se
box /bɒks/ krabice
easy /ˈiːzi/ snadný
footprint /ˈfʊtˌprɪnt/ stopa
hard /hɑːd/ nesnadný, tvrdý
housework /ˈhaʊswɜːk/ domácí práce
hut /hʌt/ chata
life /laɪf/ život
national /ˈnæʃənəl/ národní
shell /ʃel/ mušle
Slow down! /sləʊ daʊn/ Zpomal!
That’s impossible! /ðæts ɪmˈpɒsəbəl/ To 

není možné!

UNIT 2 
Food Potraviny
banana /bəˈnɑːnə/ banán
bean /biːn/ fazole
biscuit /ˈbɪskɪt/ sušenka, keks
bread /bred/ chléb
carrot /ˈkærət/ mrkev
cheese /tʃiːz/ sýr
chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoláda
crisps /krɪsps/ lupínky, smažené 

brambůrky

egg /eɡ/ vejce
fish /fɪʃ/ ryba
fizzy drink /ˈfɪzi drɪŋk/ šumivý nápoj
fruit /fruːt/ ovoce
meat /miːt/ maso
onion /ˈʌnjən/ cibule
potato /pəˈteɪtəʊ/ brambor
rice /raɪs/ rýže
salad /ˈsæləd/ salát
sandwich /ˈsændwɪdʒ/ obložený chléb, 

sendvič
sausage /ˈsɒsɪdʒ/ párek, klobása
strawberry /ˈstrɔːbəri/ jahoda
water /ˈwɔːtə/ voda

Other Ostatní
about (= approximately) /əˈbaʊt 

(/əˈprɒksɪmətli/)/ asi, přibližně
challenge /ˈtʃæləndʒ/ výzva, těžký úkol
coconut /ˈkəʊkənʌt/ kokosový ořech
countable /ˈkaʊntəbəl/ počitatelný
cranberry /ˈkrænbəri/ brusinka
crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ krokodýl
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný
fridge /frɪdʒ/ lednička
hotdog /ˈhɒtdɒg/ hotdog, párek v rohlíku
I’d like … /aɪd laɪk/ Rád bych…
It’s delicious! /ɪts dɪˈlɪʃəs/ To je vynikající!
It’s very good for you! /ɪts ˈveri ɡʊd fə 

jə/ Je to pro tebe moc dobré!
lemon /ˈlemən/ citron
metal /ˈmetl/ kov
octopus /ˈɒktəpəs/ chobotnice
pancake /ˈpænkeɪk/ palačinka
pass /pɑːs/ podat
pumpkin pie /ˈpʌmpkən pai/ dýňový 

koláč
plate /pleɪt/ talíř
plural /ˈplʊərəl/ plurál, množné číslo
smoothie /ˈsmuːði/ koktejl
stir-fry /ˌstɜː ˈfrai/ míchaná a smažená 

(směs)
sugar /ˈʃʊɡə/ cukr
Thanksgiving Day /ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ 

dei/ Den díkůvzdání
turkey /ˈtɜːki/ krocan/krůta
uncountable /ʌnˈkaʊntəbəl/ 

nepočitatelný
vegetables /ˈvedʒtəblz/ zelenina

UNIT 3 
Stories Příběhy
adventure story /ədˈventʃə 

ˈstɔːri/ dobrodružný příběh
comedy /ˈkɒmədi/ komedie
horror story /ˈhɒrə ˈstɔːri/ strašidelný 

příběh
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mystery /ˈmɪstəri/ tajuplný příběh, 
detektivka

romance /rəʊˈmæns/ romantický příběh
sci-fi story /ˌsaɪ ˈfaɪ ˈstɔːri/ sci-fi příběh

Time expressions Časové výrazy
a long time ago /ə lɒŋ taɪm 

əˈɡəʊ/ dávno
last weekend /lɑːst wiːˈkend/ minulý 

víkend
three hours ago /θriː aʊəz əˈɡəʊ/ před 

třemi hodinami
yesterday /ˈjestədi/ včera

Past simple verbs Slovesa – minulý 
čas prostý
ate /eɪt/ jedl
drank /dræŋk/ pil
found /faʊnd/ našel
hid /hɪd/ ukryl, schoval
heard /hɜːd/ slyšel
left /left/ odešel, nechal
made /meɪd/ udělal, vyrobil
saw /sɔː/ viděl
took /tʊk/ vzal, bral
went /went/ šel

Other Ostatní
appear /əˈpɪə/ objevit se
creature /ˈkriːtʃə/ tvor, bytost
Don’t panic! /dəʊnt ˈpænɪk/ Žádnou 

paniku! Nepanikař!
fiction /ˈfɪkʃən/ fikce
fact /fækt/ fakt
fire /faɪə/ oheň
hairy /ˈheəri/ chlupatý
Himalayan /ˌhɪməˈleɪən/ himálajský
human /ˈhjuːmən/ lidský
I’m feezing! /aɪm ˈfriːzɪŋ/ Mrznu!
lake /leɪk/ jezero
monster /ˈmɒnstə/ příšera
photograph (v) /ˈfəʊtəɡrɑːf/ fotografovat
pirate /ˈpaɪərət/ pirát
scientist /ˈsaɪəntəst/ vědec/vědkyně
ship /ʃɪp/ loď
spooky /ˈspuːki/ strašidelný
suddenly /ˈsʌdnli/ náhle
tent /tent/ stan
treasure /ˈtreʒə/ poklad
underwater /ˌʌndəˈwɔːtə/ podvodní

UNIT 4 
Places adjectives Přídavná jména 
popisující místa
boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudný
cheap /tʃiːp/ levný
clean /kliːn/ čistý
dirty /ˈdɜːti/ špinavý
dry /drai/ suchý
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ vzrušující
expensive /ɪkˈspensɪv/ drahý
noisy /ˈnɔɪzi/ hlučný
quiet /ˈkwaɪət/ tichý
wet /wet/ mokrý

Places in town Místa ve městě
airport /ˈeəpɔːt/ letiště
bridge /brɪdʒ/ most
harbour /ˈhɑːbə/ přístav
museum /mjuːˈziəm/ muzeum
restaurant /ˈrestərɒnt/ restaurace
shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˈsentə/ nákupní 

centrum
sports stadium /spɔːts 

ˈsteɪdiəm/ sportovní stadion
theatre /ˈθɪətə/ divadlo
tower /ˈtaʊə/ věž
town square /taʊn skweə/ náměstí

Other Ostatní
better /ˈbetə/ lepší
the best /ðə best/ nejlepší
bought /bɔːt/ koupil
comparative /kəmˈpærətɪv/ druhý 

stupeň (jaz.)
cousin /ˈkʌzən/ bratranec/sestřenice
clock /klɒk/ hodiny
diplodocus /dɪˈplɒdəkəs/ diplodok, 

vyhynulý veleještěr
dinosaur /ˈdaɪnəsɔː/ dinosaurus
enough /ɪˈnʌf/ dost
got o�  /ɡɒt ɒf/ vystoupil
helicopter /ˈheləkɒptə/ vrtulník, 

helikoptéra
How about …? /haʊ əˈbaʊt/ A co…?
high /hai/ vysoký
I feel terrible! /aɪ fiːl ˈterəbəl/ Je mi 

strašně!
key ring /kiː rɪŋ/ klíčenka, kroužek 

na klíče
more /mɔː/ víc
most /məʊst/ nejvíc
natural /ˈnætʃərəl/ přirozený
piece /piːs/ kus
pretty /ˈprɪti/ pěkný
raft /rɑːft/ vor, raft
souvenir /ˌsuːvəˈnɪə/ suvenýr
strong /strɒŋ/ silný
Sunset Boulevard /ˈsʌnset 

ˈbuːlvɑːd/ Sunset Boulevard
superlative /suːˈpɜːlətɪv/ třetí stupeň 

(jaz.)
surf /ˈsɜːf/ surfovat
swimsuit /ˈswɪmsjuːt/ plavky
theme park /θiːm pɑːk/ zábavní park
ticket /ˈtɪkət/ vstupenka, lístek
too /tuː/ moc, příliš
Walk of Fame /wɔːk əv feɪm/ Chodník 

slávy
What an amazing view! /wɒt ən 

əˈmeɪzɪŋ vjuː/ To je úžasný výhled!
What about …? /wɒt əˈbaʊt/ A co…?
Why don’t we … ? /waɪ dəʊnt wiː/ Co 

kdybychom…?
worse /wɜːs/ horší
the worst /ðə wɜːst/ nejhorší

UNIT 5 
The natural world Přírodní jevy
canyon /ˈkænjən/ kaňon
cave /keɪv/ jeskyně
desert /ˈdezət/ poušť
glacier /ˈɡlæsiə/ ledovec
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/ džungle
ocean /ˈəʊʃən/ oceán
river /ˈrɪvə/ řeka
volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ sopka

Numbers 100–1,000,000 Číslovky 
100–1 000 000
hundred /ˈhʌndrəd/ sto
million /ˈmɪljən/ milion
thousand /ˈθaʊzənd/ tisíc

Questions with How… Otázky 
s How…?
How deep …? /haʊ diːp/ Jak hluboký…?
How far …? /haʊ fɑː/ Jak daleko…?
How high …? /haʊ hai/ Jak vysoký…?
How wide …? /haʊ waɪd/ Jak široký…?

Prepositions of movement 
Předložky pohybu
around /əˈraʊnd/ kolem
away from /əˈweɪ frəm/ pryč, od
over /ˈəʊvə/ přes
towards /təˈwɔːdz/ k
through /θruː/ skrz
under /ˈʌndə/ pod

Other Ostatní
Are you sure? /ə jə ʃɔː/ Jsi si jistý?
correct /kəˈrekt/ správně
escape /ɪˈskeɪp/ uniknout
explore /ɪkˈsplɔː/ bádat, prozkoumávat
far /fɑː/ daleko
Grand Canyon /ɡrænd ˈkænjən/ Velký 

kaňon
hotel /həʊˈtel/ hotel
journey /ˈdʒɜːni/ cesta (cestování)
kilometre /ˈkɪləˌmiːtə/ kilometr
match /mætʃ/ utkání
metre /ˈmiːtə/ metr
next month/year /nekst mʌnθ/

jɪə/ příští měsíc/rok
Never mind! /ˈnevə maɪnd/ Nevadí! To 

nic!
sponsor /ˈspɒnsə/ sponzor
stay /stei/ stát
sun cream /sʌn kriːm/ opalovací krém
teach /tiːtʃ/ učit
united /juːˈnaɪtəd/ spojený
wrong /rɒŋ/ špatný

UNIT 6 
Space Vesmír
aliens /ˈeɪliən/ mimozemšťan
astronaut /ˈæstrənɔːt/ kosmonaut
Earth /ɜːθ/ Země
Moon /muːn/ Měsíc
planet /ˈplænət/ planeta
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star /stɑː/ hvězda
spaceship /ˈspeɪsˌʃɪp/ kosmická loď
space station /speɪs ˈsteɪʃən/ orbitální 

stanice
space suit /speɪs suːt/ skafandr
telescope /ˈteləskəʊp/ teleskop, 

dalekohled

Chores Domácí práce
clean your shoes /kliːn jə ʃuːz/ čistit si 

boty
cook your food /kʊk jə fuːd/ vařit si jídlo
do the dishes /duː ðə ˈdɪʃɪz/ mýt nádobí
empty the bin /ˈempti ðə bɪn/ vysypávat 

koš
make the bed /meɪk ðə bed/ stlát postel
tidy your room /ˈtaɪdi jə ruːm/ uklízet 

si pokoj
wash clothes /wɒʃ kləʊðz/ prát

Possessives Přivlastňovací zájmena
his /hɪz/ jeho
hers /hɜːz/ její
its /ɪts/ jeho
mine /maɪn/ moje
ours /aʊəz/ naše
theirs /ðeəz/ jejich
whose /huːz/ jehož/jejíž/jehož, čí
yours /jɔːz/ tvoje/vaše

Other Ostatní
another /əˈnʌðə/ další (ještě nějaký jiný)
arrive /əˈraɪv/ přijet
bedtime /ˈbedtaɪm/ čas jít spát
breakfast /ˈbrekfəst/ snídaně
come true /kʌm truː/ splnit se (sen)
control /kənˈtrəʊl/ řídit, ovládat
engineer /ˌendʒəˈnɪə/ inženýr
experiment (n) /ɪkˈsperəmənt/ pokus, 

experiment
exercise (v) /ˈeksəsaɪz/ cvičit
find out /faɪnd aʊt/ zjistit, dovědět se
�ag /flæɡ/ vlajka
I doubt it! /aɪ daʊt ɪt/ O tom pochybuji!
Jupiter /ˈdʒuːpətə/ Jupiter
Mars /mɑːz/ Mars
Mercury /ˈmɜːkjəri/ Merkur
outside /aʊtˈsaɪd/ ven/venku
have to /hæv tə/ muset
Perfect! /ˈpɜːfɪkt/ Skvělé!
plastic /ˈplæstɪk/ plastový
quiz /kwɪz/ kvíz
surface /ˈsɜːfəs/ povrch
ready /ˈredi/ připravený
robot /ˈrəʊbɒt/ robot
Saturn /ˈsætən/ Saturn
shooting star /ˈʃuːtɪŋ stɑː/ padající 

hvězda
sleeping bag /ˈsliːpɪŋ bæg/ spací pytel
tourist /ˈtʊərəst/ turista/turistka
Venus /ˈviːnəs/ Venuše
will (v) /wɪl/ bude
wish (n) /wɪʃ/ přání
won’t /wəʊnt/ nebude

UNIT 7 
Types of music Hudební žánry
classical /ˈklæsɪkəl/ klasická
heavy metal /ˈhevi ˈmetl/ heavy metal
folk /fəʊk/ folk
jazz /dʒæz/ džez
latin /ˈlætɪn/ latinskoamerická
pop /pɒp/ pop, populární

Musical instruments Hudební 
nástroje
cello /ˈtʃeləʊ/ cello
drums /drʌmz/ bubny
electric guitar /ɪˈlektrɪk ɡɪˈtɑː/ elektrická 

kytara
�ute /fluːt/ �étna
keyboard /ˈkiːbɔːd/ klávesy
saxophone /ˈsæksəfəʊn/ saxofon
trumpet /ˈtrʌmpət/ trubka
violin /ˌvaɪəˈlɪn/ housle
xylophone /ˈzaɪləfəʊn/ xylofon

Irregular past participles Minulé 
příčestí nepravidelných sloves
been /biːn/ byl
given /ˈɡɪvən/ dán
had /hæd/ měl
heard /hɜːd/ slyšen
made /meɪd/ udělán
seen /siːn/ viděn
won /wʌn/ vyhraný
written /ˈrɪtn/ napsán

Fan clubs Fankluby
album /ˈælbəm/ album
autograph /ˈɔːtəɡrɑːf/ podpis, autogram
concert /ˈkɒnsət/ koncert
fans /fænz/ fanoušci/fanynky
poster /ˈpəʊstə/ plakát
ticket /ˈtɪkət/ lístek, vstupenka
tour /tʊə/ turné

Other Ostatní
blog /blɒɡ/ blog
calendar /ˈkæləndə/ kalendář
Calm down! /kɑːm daʊn/ Uklidni se!/Klid!
Check this out! /tʃek ðɪs aʊt/ Podívej se 

na to!
ever /ˈevə/ vůbec (někdy)
experience /ɪkˈspɪəriəns/ zážitek
garage /ˈɡærɪdʒ/ garáž
Guess what? /ɡes wɒt/ Hádej co?
judge /dʒʌdʒ/ soudce
never /ˈnevə/ nikdy
orchestra /ˈɔːkəstrə/ orchestr
superfan /ˈsuːpəfæn/ skalní fanoušek
tree house /triː haʊs/ domek v koruně 

stromu

UNIT 8 
Character adjectives Přídavná 
jména – popis povahy
clever /ˈklevə/ šikovný, chytrý
confident /ˈkɒnfədənt/ sebejistý

hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ pilný
kind /kaɪnd/ hodný, milý
lazy /ˈleɪzi/ líný
mean /miːn/ zlý, podlý
shy /ʃai/ ostýchavý, stydlivý
silly /ˈsɪli/ hloupý, nerozumný

Verb + preposition Sloveso + 
předložka
agree with /əˈɡriː wɪð/ souhlasit s
argue with /ˈɑːɡjuː wɪð/ hádat se s
good at /gʊd ət/ být dobrý v
laugh at /lɑːf ət/ smát se (komu/čemu)
listen to /ˈlɪsən tə/ poslouchat (co)
talk to /tɔːk tə/ mluvit s
tired of /taɪəd əv/ být unavený (čím)
worry about /ˈwʌri əˈbaʊt/ bát se o

Agreeing and disagreeing  
Souhlasit nebo nesouhlasit
I agree. /aɪ əˈɡriː/ Souhlasím.
I don’t agree. /aɪ dəʊnt 

əˈɡriː/ Nesouhlasím.
No way! /nəʊ wei/ V žádném případě!
You’re right. /jɔːr raɪt/ Máš pravdu.

Other Ostatní
accident /ˈæksɪdənt/ nehoda
advice /ədˈvaɪs/ rada
appearance /əˈpɪərəns/ vzhled
bowling alley /ˈbəʊlɪŋ ˈæli/ kuželkářská 

dráha
character /ˈkærəktə/ povaha
cut o� /kʌt ɒf/ setnout (hlavu)
destroy /dɪˈstrɔi/ zničit
electric /ɪˈlektrɪk/ elektrický
free /friː/ volný
helicopter /ˈhelikɒptə/ vrtulník, 

helikoptéra
I’m starving! /aɪm stɑːvɪŋ/ Mám hlad!
I can’t wait! /aɪ kɑːnt weɪt/ Nemůžu se 

dočkat!
invitation /ˌɪnvəˈteɪʃən/ pozvání
invite /ɪnˈvaɪt/ pozvat
join /dʒɔɪn/ připojit se
king /kɪŋ/ král
must (v) /mʌst/ muset
pilot (n) /ˈpaɪlət/ pilot
queen /kwiːn/ královna
rescue (v) /ˈreskjuː/ zachránit
Roman (n) /ˈrəʊmən/ Říman
rule (v) /ˈruːl/ vládnout
ruler /ˈruːlə/ vládce
scary /ˈskeəri/ děsivý, strašlivý
secret (n) /ˈsiːkrət/ tajemství
should /ʃəd/ měl by
soldier /ˈsəʊldʒə/ voják
someone /ˈsʌmwʌn/ někdo
touch /taʊtʃ/ dotýkat se, sahat
wife /waɪf/ manželka, choť
What’s wrong? /wɒts rɒŋ/ Co se děje? 
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a pa n
b p olish
c m a chine

4    i      k
5  t       

s t a l k t r u n k b r a n c h d e e r l e a f

1 s    t   s
2 l   e
3 g   t  r
4 b   l   g   b  l 
5 s  r   n

1 ieoohcmrpn 2 leug  3 psroneeah
_________ _________ _________

4 lekncaec 5 tinap ruhbs
_________ _________ 1 2 3

5
4

Unit 1 Rozluštěte slova.

Unit 2 Doplňte věty.

There’s some water in the 1 j    g  and some milk 
in the 2  b     t   t   l    . There’s a 3 s  l    c    
of cake on the 4 t  r    y  . There aren’t any plates 
but you can have a 5 n    p  k    n  !

Unit 3 Zakroužkujte správná slova.

1 There was a very long shop assistant / queue.
2 The shelf /shop assistant was not happy.
3 The till / shelf was open.
4 The money was on the queue / counter.
5 The mystery books were on the shelf / queue.

Unit 4 Doplňte věty. Použijte tato slova.

trucks  bush  pavement  wheel  skyscrapers

1 The London Eye is a big  .
2 There’s a green  in the garden.
3 The  are noisy and dirty.
4 All big cities have got tall  .
5 They are standing on the  .

Unit 5 Najděte slova.

Unit 6 Spojte slova do dvojic. Doplňte 
zakroužkovaná písmena tak, aby vznikla 
slova 4 a 5. 

1 washing
2 s  hoe 
3 frying

Unit 7 Rozluštěte slova.

1  4 
2  5 
3 

Unit 8 Doplňte slova.
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