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Primary Platform aneb online podpora pro žáky a rodiče 

Pracovní sešit (Activity Book) obsahuje kód, pomocí něhož se žák za pomoci rodičů přihlásí 

do své online třídy. Kromě doplňkových aktivit na procvičení zde rodiče mohou vidět, co děti 

v hodinách dělaly, učitelé mohou pomocí tohoto systému s rodiči komunikovat a zadávat 

žákům úkoly.  

Žák se registruje jako student, do emailu obdrží username a vytvoří si své heslo. 

Případné dotazy ohledně využití ve výuce směřujte na svého učitele.  

 

 
 
Výslovnost 

Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků mezinárodní 
fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou nahoře, pokud se 
nejedná o jednoslabičné slovo, a vedlejší přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole. 
Dvojtečka v přepisu výslovnosti označuje dlouhou samohlásku.  
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Jak na výslovnost a čtení 

 

 Výslovnost koncového –r je v angličtině potlačena na [ər ]. Vyslovte pozorně: chair 

[tʃeər]; rubber [ˈrʌbər ]; ruler [rʊlər] 

 Pozor na výslovnost určitého členu před samohláskou.  

Prostudujte: 

the box [ðə bɒks] - the apple [ðiː æpəl]   

 

Přístup ke čtení - Phonics  

 Ve výslovnosti angličtina rozlišuje zavřené a otevřené slabiky.  

Porovnejte oba typy výslovnosti:                  

zavřená slabika (souhl.-samohl.-souhl.): big [big]; plan [plæn]; sit [sit]; 

otevřená slabika (souhl.-samohl.-souhl.-koncové -e): bike [baɪk], plane [pleɪn]; side 

[saɪd], atd. – Všimněte si, že v otevřené slabice má samohláska uprostřed stejnou 

výslovnost jako v abecedě a koncové –e nečteme. 
  

 Rozlišujte krátké a dlouhé i:  

[ɪ] – např ve slovech: king, pig, big, sit, fish 

[iː] – např. ve slovech: cheese, feet, queen, ale také peas, meat, read 
 

 Rozlišujte zavřenou a otevřenou slabiku s –i-:  

[ɪ] – zavřená slabika: king, pink, six, pig, fish 

[aɪ] – otevřená slabika: nine, white, spider, tiger 
 

 Rozlišujte krátké a dlouhé u: 

[ʊ] – např ve slovech: book, cook, look 

[uː] – např. ve slovech: school, zoo, pool, food, spoon 
 

 Rozlišujte krátké a „široké“ e a dvojhlásku [eɪ]: 

[e] – např ve slovech: red, bed, let´s, them 

[æ] – např. ve slovech: mat, cap, lamp, cat, hat 

[eɪ] – např. ve slovech: train, day, face, race 
 

 Rozlišujte krátké [ɒ] a dvojhlásku [əʊ]: 

[ɒ] – např ve slovech: orange, hockey, frog, hot 

[əʊ] – např. ve slovech: hippo, throw, no, know, don´t  

 

 „When two vowels are walking the first one is talking“ – pokud máme dvě 

samohlásky za sebou, čteme tu první, např.:  

[eɪ] – např. ve slovech: train, day 

[iː] – např. ve slovech: cheese, peas, meat, read 

 Ale nezapomínejme, jsou i výjimky! 
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Milí rodiče,  

pro ty z vás, kteří máte zájem se doma se svými dětmi zabývat angličtinou, i když třeba anglicky sami 

neumíte, připravila kancelář nakladatelství Cambridge University Press v ČR slovníček pro učebnici 

Kid´s Box 4 2. edice - Updated.  

 

Slovníček obsahuje 2 skupiny slovíček: 

 základní slovní zásobu a krátké věty, se kterými se v učebnici pracuje nebo je děti používají 

v hodinách angličtiny. České významy odpovídají situacím a významům, ve kterých se 

objevují v jednotlivých lekcích učebnice, 

 slovní zásobu mezinárodní dětské zkoušky Cambridge English: Mover pro ty, kteří se chtějí 

na zkoušku připravovat.  

 

Cílem slovníčku je poskytnout vám, rodičům, představu, s jakým jazykem se v hodinách pracuje, ale 

rozhodně nemá sloužit k bezduchému memorování, učení se zpaměti a zkoušení. Proč? Protože 

v hodinách angličtiny se mluví hlavně anglicky. A to je veliká změna proti tomu, co si asi z výuky 

jazyků sami pamatujete.  Nyní se stále více prosazuje smysluplná komunikace v angličtině bez 

častého přeskakování do mateřského jazyka. Důvod je prostý, tento přístup pomáhá dětem 

přemýšlet přímo v daném jazyce a vyjádřit to, co potřebují, po svém. Když nemají slovo, nevadí jim to 

a pomohou si jinak, na rozdíl od nás dospělých.  

 

Nápady na domácí jazykové procvičování 
 

ANO  

 

 Hrajte slovní hry. Rozvoj slovní zásoby je klíčový pro vyjadřovací schopnosti každého 

člověka. Bohatá slovní zásoba rodného jazyka podporuje i jazyky cizí.  

Slovní fotbal – slova na sebe navazují podle koncových hlásek: dub-buk-klopa-auto-

opice-emu atd.; postupně zařazujte složitější varianty, např. zákaz slov zakončených na –a, 

apod. 

Skrytý slovní fotbal – slovo si jen myslíme, ale nahlas jej popíšeme, ostatní pravidla 

zůstávají: žluté podlouhlé ovoce (banán) – střed obličeje (nos) – beznohá ještěrka (slepýš) – 

spojnice na oděvu (šev) atd., kdokoli má pochybnosti, může požádat o vyslovení „tichého“ 

slova nahlas.  

Kategorie – zařazujte slova do skupin, možná znáte jako „Země-město“, ale dá se 

obměnit na „Barva-Jídlo-Oděv“ apod.; rozhodujeme, které slovo do skupiny nepatří (auto-

kolo-stůl-vlak-letadlo) apod. a proč. 

 Hrajte deskové hry - pexesa, obrázková domina, lota nebo scrabble se dají vytvořit nebo 

koupit i v anglické verzi. Spolupracujte se školou a používejte stejné aktivity. Pokud jste 

používali i-dictionary Starter, existují i díly druhý a třetí, kde najdete vedle slovní zásoby i 

příběhy a písničky, které danou slovní zásobu upevňují. 

 Vypravujte si příběhy – každý například řekne jednu větu, až vznikne celý příběh. Všímejte 

si, jakou slovní zásobu používáte, kolik slov tvoří věty apod. Vyprávějte si o tom, co jste 

viděli v televizi nebo na videu. 

 Procvičujte YLE on-line:  http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-

ielts/fun-starters-movers-and-flyers-2nd-edition/resources a stáhněte si doplňkové materiály.  

 

 

 

 

mailto:cadovajana@seznam.cz
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-ielts/fun-starters-movers-and-flyers-2nd-edition/resources
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-ielts/fun-starters-movers-and-flyers-2nd-edition/resources


2020 zpracovala cadovajana@seznam.cz    

4 

Proč se připravovat na Cambridge English: Young Learners Exams (YLE)? 

 

Protože nejde jen o zkoušku, ale o vklad do života. 

Zkoušky Cambridge vycházejí z jednoduché zásady, že základem učení dětí je úspěch a dosažené 

výsledky. Byly navrženy pro konkrétní věkové skupiny, a proto dosahují mezi žáky stále vyšší obliby 

jako první „medaile“, kterou získají za studium anglického jazyka. Jsou připraveny speciálně pro děti 

ve věku 7 – 12 let. Výzkumy dokazují, že děti rády soutěží a při zkouškách YLE se navíc skvěle baví - 

omalovávají, kreslí, doplňují, ale hlavně mluví s examinátorem, většinou rodilým mluvčím, a to je 

opravdu baví a motivuje. 

Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům 

pokrok, kterého jejich děti dosahují. 

 

Všichni absolventi získají: 

 celosvětově uznávané a platné certifikáty 

 nezávislé posouzení své úrovně angličtiny  

 víru ve vlastní síly a podporu pro další úspěchy ve vzdělávání  

 motivaci k dalšímu studiu angličtiny  

 

Cambridge English: Movers – střední jazyková úroveň pro děti od 7 let, které již absolvovaly 

přibližně 150-200 hodin studia angličtiny, získaly jazykové základy a naučily se praktickým 

jazykovým dovednostem. I  když se vám rodičům, i jim samotným občas zdá, že si vlastně jenom 

hrají, zkouška poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, 

čtení a psaní. 

Pro lepší představu uvádíme slovní zásobu Starters a Movers vždy na konci lekce. 

 

Od roku 2018 dokází ke změnám ve formátu a částečně i obsahu zkoušek YLE, které jsou nyní 

ještě více zaměřené na komunikaci a jsou nově zařazeny do systému Cambridge English Scale, na 

které KB Updated 2nd Edition reaguje. Více podrobností na Cambridge Assessment English: 

http://www.cambridgeenglish.org/cz/  

 

Co se mění 

 

Dovednost Část Změna 

Poslech Part3 Nově je nutné přiřadit  ilustrovaná slova nebo jména k obrázkům (dříve 

spojování dnů v týdnu a aktivit). Zadání je nyní stejné jako v Cambridge 

English Flyers Část 3, ale na odpovídající úrovni A1. 

Poslech Part5 Kreslení již není součástí této úlohy. Děti nyní píší slova. 

Čtení a psaní Part1 Nově obsahuje podstatná jména v jednotné i množném čísle. 

Čtení a psaní všechny Šest částí je nově rozděleno do 35 otázek namísto předchozích 40. 

Čtení a psaní Part1 Z šesti otázek zkráceno na pět. 

Čtení a psaní Part3 Ze sedmi otázek zkráceno na šest. 

Čtení a psaní Part5 Z deseti otázek zkráceno na sedm. 

Čtení a psaní Part6 Nové zadání, které nahrazuje stávající část 2. 

Mluvení Part1 Nově je dítě dotazováno na jméno a věk. 

Mluvení Part2 Příběh má nyní název a postavy vlastní jména, aby vznikl jasný kontext a 

podrobná podpora. 
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Tipy pro rodiče i učitele: 
 

 Je lépe se k jednotlivým kategoriím opakovaně vracet, než je „probírat“ do hloubky. 

 Ne všechna slovíčka musí žáci umět používat, ale měli by se s nimi setkávat 

v písničkách, říkadlech, básničkách, Jazz Chants nebo příbězích tak, aby o nich měli 

„ponětí“  . Cílem procvičování je získat „jazykovou pohotovost“.  

 Pokud slovíčko patří do více kategorií je užitečné si ho připomínat v různých 

souvoslostech: a car (Toys, Transport, Home), the sun (Weather, The World around 

us)  

 Některá slova mají více významů, např.: a bat: 1. netopýr (Animals); 2. pálka 

(Sports and leisure) apod. 

 

   
 

On-line podpora* 
 

Cambridge Assessment English – obecné informace: :  

http://www.cambridgeenglish.org/ 
 

Cambridge English: Mover - příprava: 

 http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/preparation/ 
 

Odebírejte Newletter: 

http://www.cambridgeenglish.org/cmp/english-for-children/ 
 

Sing and Learn: 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-

children/activities-for-children/sing-and-learn/ 
 

Hrajte on-line Hry - Games: 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/ 
 

Procvičujte on-line slovní zásobu:  

http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/cambridge-

english-exams-ielts/fun-starters-movers-and-flyers-3rd-

edition/resources/ 
 

 - pokud nelze adresu otevřít zkopírujte prosím přímo do vyhledávače 

Za tým Cambridge University Press in ČR, Mgr. Jana Čadová, cadovajana@seznam.cz   
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Hello  there  Ahoj všichni 

   

Opakování  

Topic: Expressions   

Hello. [helˈəʊ] Ahoj. Dobrý den. (vítání) 

I´m ...   [ˈaɪm] Já jsem (Jmenuji se) … 

What’s your name? [ˌwɒts jɔː ˈneɪm] Jak se jmenuješ? 

How old are you? [haʊ əʊld ɑːr jʊ] Kolik ti je? (Jak starý jsi?) 

I´m six. [ˈaɪm siks] Je mi šest. 

What colour is ... ?  [ˌwɒt ˈkʌlə ɪz] Jakou barvu má … 

It´s ...  [its] Je to … 

How do you spell …?  [ˌhaʊ də ˈjuː spel] Jak se hláskuje …? 

My name is ...  [maɪ ˌneɪm ɪz] Jmenuji se … 

Have you got ... ? [hæv juː gɒt] Máš … ? 

   

Topic: Days of the week   

Monday [ˈmʌndeɪ] pondělí 

Tuesday [ˈtjuːzdeɪ] úterý 

Wednesday [ˈwenzdeɪ] středa 

Thursday [ˈθɜːzdeɪ] čtvrtek 

Friday  [ˈfraɪdeɪ] pátek 

Saturday [ˈsætədeɪ] sobota 

Sunday [ˈsʌndeɪ] neděle 

   

Topic: When/How often    

always [ˈɔːlweɪz] vždy 

How often ...? [haʊ ˈɒfən] jak často 

never [ˈnevər] nikdy 

sometimes [ˈsʌmtaɪmz] někdy 

week [wiːk] týden 

weekend [ˌwiːkˈend] víkend 

every day [ˈevri deɪ] každý den 

   

Topic: Routines   

come home [kʌm həʊm] přijít domů 

get dressed [get ˈdrest] obléci se 

get undressed [get ʌnˈdrest] svléci se 

get up [get ʌp] vstát 
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go to bed [gəʊ tə bed] jít do postele 

have a shower [hæv ə ˈʃaʊər] dát si sprchu 

have breakfast [hæv ˈbrekfəst] dát si snídani 

have dinner [hæv ˈdɪnər] dát si večeři 

have lunch [hæv lʌntʃ] dát si oběd 

put on [pʊt ɒn] obléci si/vzít si 

take off [teɪk ɒf] svléci si 

wake up [weɪk ʌp] probudit se 

wash [wɒʃ] umýt 

   

Topic: Jobs   

dentist [ˈdentɪst] zubař 

detective [dɪˈtektɪv] detektiv 

doctor [ˈdɒktər] lékař 

farmer [ˈfɑːmər] zemědělec 

teacher [ˈtiːtʃər]  učitel 

   

Extra words   

after [ˈɑːftər] po 

before [bɪˈfɔːr] před 

have got [həv gɒt] mít 

must (v) [mʌst] muset 

routine [ruːˈtiːn] rutina 

want to be [wɒnt tə biː] chtít něčím být 

wear (v) [weər] nosit 

would like to [wʊd laɪk tu] rád bych 

   

Colours 

Starters and Movers   

 Black, blue, brown, colour, green, grey, orange, pink, purple, red, 

white, yellow 

   

Names  

Starters and Movers   

 Alex, Alice, Ann, Anna, Ben, Bill, Eva, Hugo,  Jill, Kim, Lucy, May, Mark, 

Matt, Nick, Pat, Sam, Sue, Tom, Tony,  

 Clare, Daisy, Fred, Jack, Jane, Jim, John, Julia, Mary, Paul, Peter, Sally, 

Vicky, Zoe 
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Work 

Starters and Movers  

 clown, doctor, driver, farmer, hospital, nurse, pirate, work,  

 dentist, teacher 

   

Time 

Starters and Movers  

 afternoon, birthday, clock, day, end, evening, morning, night, today, 

watch 

 after, always, before, every, never, o´clock, sometimes, week, 

weekend, yesterday, the days of the week (! capital letters) 

 

   

Moje nová slovíčka   
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Unit 1 – Back to school  1. lekce – Zpátky do školy 

   

Topic: Numbers   

ten [ten] deset 

eleven [ɪˈlevən] jedenáct 

twelve [twelv] dvanáct 

thirteen [ˌθɜːˈtiːn] třináct 

fourteen [ˌfɔːˈtiːn] čtrnáct 

fifteen [ˌfɪfˈtiːn] patnáct 

sixteen [ˌsɪkˈstiːn] šestnáct 

seventeen [ˌsevənˈtiːn] sedmnáct 

eighteen [ˌeɪˈtiːn] osmnáct 

nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] devatenáct 

twenty [ˈtwenti] dvacet 

   

Topic: Adjectives   

boring [ˈbɔːrɪŋ] nudný 

busy [ˈbɪzi] zaneprázdněný 

careful [ˈkeəfəl] opatrný 

difficult [ˈdɪfɪkəlt] složitý 

easy [ˈiːzi] jednoduchý 

exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující 

quick [kwɪk] rychlý 

slow [sləʊ] pomalý 

terrible [ˈterəbl] hrozný 

   

Topic: Face description   

dark [dɑːk] tmavý 

blonde [blɒnd] světlý; blond 

fair [feər] plavý 

moustache [məˈstɑːʃ] knírek 

curly [ˈkɜːli] kudrnatý 

beard [bɪəd] plnovous; bradka 

straight [streɪt] rovný 

   

Topic: Activities   

drink(ing) [drɪŋk , ˈdrɪŋk.ɪŋ] pít / pití 

ice skating [aɪs ˈskeɪt .ɪŋ ] bruslení na ledě 
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laugh(ing) [lɑːf , ˈlɑːf.ɪŋ] smát se / smích 

play)ing) (tennis) pleɪ , [ˈpleɪ.ɪŋ] hrát, hrát si / hraní 

read(ing) [riːd, ˈriːd.ɪŋ]  číst / čtení 

ride(ing) horse [raɪd, ˈraɪd.ɪŋ] jezdit / jízda na koni 

roller skating [ˈrəʊlər ˌskeɪtɪŋ] jízda na kolečkových 

bruslích 

skip(ping) [skɪp, ˈskɪp.ɪŋ] přeskakovat/ skákání 

throw(ing) [θrəʊ, ˈθrəʊ.ɪŋ] hodit, házet / házení 

wear(ing) [ˈweər, weər.ɪŋ] nosit / nošení 

   

Topic: School Subjects   

Art [ɑːt] výtvarná výchova 

English [ˈɪŋglɪʃ] anglický jazyk 

Maths [ˌmæθ] matematika, počty 

Music [ˈmjuːzɪk] hudební výchova 

P.E. [ˌpiːˈiː] tělesná výchova 

Science [ˈsaɪəns] věda; přírodověda 

History [ˈhɪstəri] dějepis 

I.T. [ˈaɪ tiː] informační technologie 

Geography [dʒiˈɒgrəfi] zeměpis 

favourite [ˈfeɪvərɪt] oblíbený 

   

CLIL: Math - Measuring 

measure [ˈmeʒə] měřit 

length [leŋθ] délka 

height [haɪt] výška 

long [lɒŋ] dlouhý 

metre(s) [ˈmiːtə(z)] metr(y) 

centimetre(s) [ˈsentɪˌmiːtə(z)] centimetr(y) 

milimentre(s) [ˈmɪlɪˌmiːtə(z)] milimetr(y) 

hundred [ˈhʌndrəd] sto, stovka 

high [haɪ] vysoký 

tall [tɔːl] vysoký (člověk) 

survey [ˈsɜːveɪ] průzkum, dotazování 

   

   

Extra TIP: She+is ,  He+is , Who+is tvoří zkrácené tvary  She´s, He´s, Who´s  
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Extra TIP:  realtives clauses 

Zájmeno Who  zastupuje osoby.  

PAMATUJTE SI:  

She´s the woman who´s wearing the long green skirt. 

He´s the man who´s carrying the lorry. 

   

School 

Starters and Movers 

 alphabet, answer, ask, board, book, bookcase, class, classmate,  

classroom, close, colour, computer, correct, crayon, cross, cupboard, 

desk, door, draw, English, example, floor, find, know, learn, lesson, 

letter (as in alphabet) line, listen, look, number, open, page, paper, 

part, per, pencil, picture, playground, poster, question, read, right (as 

in correct) rubber (US eraser), ruler, school, sentence, sit (down), spell, 

stand (up), story, tablet, teacher, tell, test, thing, tick, understand, 

wall, window, word, write,  

 app, e-book, homework, laptop, mistake, shape, text 

   

Numbers 

Starters and Movers   

 1 – 20,  

 21 – 100 , 1st – 20th 

   

Moje nová slovíčka   
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Unit 2- Good sports  2. lekce – Dobré sporty 

   

Topic: Activities / sports   

activity centre [ækˈtɪvɪti ˌsentər] dům dětí a mládeže  

climb [klaɪm] šplhat 

climbing wall [ˈklaɪmɪŋ ˌwɔːl] lezecká stěna 

good swimmer [gʊd ˈswɪmər] dobrý plavec 

rock climbing [ˌrɒk ˈklaɪmɪŋ] lezení po skalách 

roller skating [ˈrəʊlər ˌskeɪtɪŋ] jízda na kolečkových 

bruslích 

sail [seɪl] plavit se 

swim [swɪm] plavat 

water sports [ˈwɔːtər ˌspɔːts] vodní sporty 

learn [lɜːn] učit se 

ski, skiing [skiː,  ˈskiː.ɪŋ] lyžovat / lyžování 

skate, skating [skeɪt, ˈskeɪt .ɪŋ ] bruslit / bruslení 

ice skating [aɪs ˈskeɪt .ɪŋ ] bruslení na ledě 

roller skates [ˈrəʊlər ˌskeɪts] kolečkové brusle 

ice skates [aɪs ˈskeɪts] brusle 

   

Topic: Adverbs of manner 

badly [ˈbædli] špatně 

carefully [ˈkeəfəli] opatrně 

easily [ˈiːzɪli] pomalu 

happily [ˈhæpɪli] šťastně 

quickly [ˈkwɪkli] rychle 

quietly [ˈkwaɪətli] pomalu 

slowly [ˈsləʊli] pomalu 

well [wel] dobře 

   

CLIL – Sports – Ball games 

base [beɪs] meta 

baseball [ˈbeɪsˌbɔːl] baseball (míčová hra) 

baseball [ˈbeɪsˌbɔːl] baseballový míček 

bat [bæt] pálka 

catch [kætʃ] chytit 

team [tiːm] družstvo, tým 

throw [θrəʊ] hodit, házet 
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winning [ˈwɪnɪŋ] vítězný 

basket [ˈbɑːskɪt] koš 

basketball [ˈbɑːskɪtˌbɔːl] košíková 

bounce [baʊns] odrazit, odskočit 

player [ˈpleɪə] hráč(ka) 

point [pɔɪnt] bod 

   

Extra TIP:  

PAMATUJTE si: We can learn to do things. I can learn to sing. You can learn 

to swim. He can learn to ski. etc. 

Extra TIP: 

Where  uvádí místa: It´s a place where you can run. 

   

   

Sport verbs  

Starters and Movers  

 Také ve tvaru verb+ing; bounce, catch, draw, drive, enjoy, go fishing, 

fly, hit, jump, kick, fly a kite, listen, paint, take a photo/picture, play, 

read, ride, run, sing, swim, throw, walk, watch 

 dance, email, go shopping, hop, sail, skip + practise, skate = NEW  

 

   

Sports and Leisures 

Starters and Movers 

 badminton, ball, baseball, basketball, bat, beach, bike, boat, book, 

camera, doll, favourite, football (US soccer), game, guitar, hobby, 

hockey, kite, photo, piano, picture, radio, skateboard, skateboarding, 

song, sport, table, tennis, tennis racket, Television/TV, tennis, toy,  

 cinema, CD, CD player, comic/comic book, DVD, DVD player, email, 

film (US movie) fish, holiday, music, party, present, sport centre, 

swimming pool, towel, video + dance, goal, ice skates, ice skating, 

player, practice, roller skates, roller skating, score (v) = NEW 
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Moje nová slovíčka   
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Unit 3 – Health matters  3. lekce – Na zdraví záleží 

   

Topic: Body    

blood [blʌd] krev 

blood cell [ˈblʌd ˌsel] krevní buňka 

bones [bəʊnz] kosti 

chest [tʃest] hruď 

heart [hɑːt] srdce 

lungs [lʌŋz] plíce 

muscles [ˈmʌslz] svaly 

the human body [ðə ˌhjuːmən ˈbɒdi] lidské tělo 

   

Topic: Health   

beat [biːt] tlukot 

blood group [ˈblʌd ˌgruːp] krevní skupina 

bowl [bəʊl] mísa 

breathe [briːð] dýchat 

carry [ˈkæri] nést 

dentist [ˈdentɪst] zubař(ka) 

diameter [daɪˈæmɪtər] průměr 

dream [driːm] sen, snít 

exam [ɪgˈzæm] zkouška 

eye test [ˈaɪ ˌtest] zkouška zraku 

ill [ɪl] nemocný 

layer [ˈleɪər] vrstva 

medical check ups [ˌmedɪkəl ˈtʃek ʌps] lékařské prohlídky 

pass [pɑːs] předat 

sick [sɪk] nemocný; cítit se špatně 

stretch [stretʃ] natáhnout 

toothpaste [ˈtuːθˌpeɪst] zubní pasta 

tennis court [ˈtenɪs ˌkɔːt] tenisový kurt 

test [test] test 

   

Irregular Verbs   

be: am/is/are 

was/were 

been 

 být 

build-built-built  postavit, stavět 
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do-did-done  dělat/ pomocné sloveso 

drink-drank-drunk  pít 

eat-ate-eaten  jíst 

give-gave-given  dát/dávat 

go-went-gone  jít/chodit 

grow-grew-grown  růst, vyrůstat 

have-had-had  mít/vlastnit 

see-saw-seen  vidět 

take-took-taken  vzít 

   

Opakování : 

head [hed] hlava 

face [feɪs] obličej 

cheeks [tʃiːks] tváře 

chin [tʃɪn] brada 

ear(s) [ɪər/ ɪəz] ucho/uši 

eye(s) [aɪ(z)] oko/oči 

hair [heər] vlasy 

mouth [maʊθ] ústa 

nose [nəʊz] nos 

tooth/teeth [tuːθ/tiːθ] zub/zuby 

   

CLIL: Music – Body percussion 

clap [klæp] tleskat, zatleskat 

compose [kəmˈpəʊz] komponovat, skládat 

composer [kəmˈpəʊzər] skladatel 

eight notes [ˈeɪt ˌnəʊts] osminové noty 

elastic band [ɪˈlæstɪk  bænd] elastický popruh 

half notes [ˈhɑːf ˌnəʊts] půlové noty 

long [lɒŋ] dlouhý 

loud [laʊd] hlasitý 

music [ˈmjuːzɪk] hudba 

musical instrument [ˈmjuːzɪkl 

ˌɪnstrəmənt ] 

hudební nástroje 

musical notes [ˈmjuːzɪkəl ˌnəʊts] hudební noty 

percussion instruments [pəˈkʌʃən 

ˌɪnstrəmənts] 

bicí nástroje 

pitch [pɪtʃ] výška 
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play the instrument [ˌpleɪ ðiː 

ˈɪnstrəmənts] 

hrát na nástroj 

quarter notes [ˈkwɔːtər ˌnəʊts] čtvrťové noty 

quick [kwɪk] rychlý 

quiet [ˈkwaɪət] tichý 

rhythm [ˈrɪðəm] rytmus 

short [ʃɔːt] krátký 

slow [sləʊ] pomalý 

sound [saʊnd] zvuk; hudební výraz 

stringed instruments [ˈstrɪŋd 

ˌɪnstrəmənts] 

strunné nástroje 

whole notes [ˈhəʊl ˌnəʊts] celé noty 

wind instruments [ˈwɪnd ˌɪnstrəmənts] dechové nástroje 

   

Extra TIP: Sloveso být v minulém čase. 

Prostudujte následující příklady: 

I was in the town yesterday. – Včera jsem byl ve městě.  

They were happy. – Byli veselí. 

   

Extra TIP: Jak vytvořit v minulosti zápor? Použijte didn´t.  

Prostudujte následující příklady: 

We went to the beach, but we didn´t go swimming. – Šli jsme na pláž, ale 

nešli jsme plavat. 

   

Extra TIP:  Jak vytvořit v minulosti otázku? Použijte Did .  

Prostudujte následující otázky: 

Did you go shopping? – Šel jsi nakupovat? – No, I didn´t. 

How many people did she see?  -  Kolik lidí viděla?   

   

   

Health 

Movers  

 cold, cough, doctor, earache, fine, headache, hospital, hurt, ill, matter 

(What was the matter?), nurse, stomach-ache, temperature, tired, 

toothache, toothpaste + dentist, ill, sick NEW 
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Unit 4 – After school 

club 

 4. lekce  – Družina 

   

Mixture  

a musical [ə ˈmjuː.zɪ.kəl] muzikál 

actor [ˈæktər] herec 

adventures [ədˈventʃər] dobrodružství 

app [æp] aplikace 

atlas [ˈætləs] atlas 

author [ˈɔːθər] autor 

e-book [ˈiː.bʊk] elektronická kniha 

five pound note [ˈfaɪv paʊnd ˌnəʊt] pětilibrovka 

hall [hɔːl] chodba 

honey [ˈhʌni] med 

kids [kɪdz] děti 

literature [ˌlɪtərɪtʃər] literatura 

medals [ˈmedəl] medaile 

Mount Everest [maʊnt ˈ ev.ər.est] Mount Everest 

Nobel prize [ˌnəʊbelˈpraɪz] Nobelova cena 

novel [ˈnɒvəl] román 

Olympic games [əʊˈ lɪmpɪk ˌgeɪmz] Olympijské hry 

owl [aʊl] sova 

pea-green [ˌpiː ˈgriːn] hráškově zelený 

pirate [ˈpaɪrət] pirát 

play [pleɪ] hra 

play chess [pleɪ ˈtʃes] hrát šachy 

plenty of money [ˌplenti əv ˈmʌni] spousta peněz 

poem [ˈpəʊɪm] báseň 

pussycat [ˈpʊsikæt]  kočka 

school show [ˈskuːl ˌʃəʊ] školní představení 

the moon [ðə muːn] měsíc 

theatre [ˈθɪətər] divadlo 

wrapped up [ˈræpt ʌp] zabalený 

   

Topic: Ordinal numbers  řadové číslovky 

first, 1st [fɜːst] první 

second, 2nd [ˈsekənd] druhý 

third, 3rd [θɜːd] třetí 
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fourth, 4th [fɔːθ] čtvrtý 

fifth, 5th [fɪfθ] pátý 

sixth. 6th [sɪksθ] šestý 

seventh, 7th [ˈsevənθ] sedmý 

eighth, 8th [eɪtθ] osmý 

ninth, 9th [naɪnθ] devátý 

tenth, 10th [tenθ] desátý 

   

Extra TIP: 

Řadové číslovky uvádíme určitým členem. 

What´s the third lesson on Monday? – Co je třetí hodinu v pondělí? 

What´s the eighteenth letter of the alphabet? – Jaké je 18té písmeno 

abecedy?  

   

Extra TIP!  

TIP!     Jak tvořit pravidelný minulý čas? Ke slovesu připojte –ed. 

Prostudujte následující příklady:  

jump – jumped          shout – shouted 

land – landed             look at – looked at 

   

   

Moje nová slovíčka   
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Unit 5 – Exporing our 

world 

 5. lekce – Objevování světa 

   

Topic: Exploring 

Antarctica [æntˈɑːktɪkə] Antarktida 

continent [ˈkɒntɪnənt] světadíl 

exhibition [ˌeksɪˈbɪʃən] výástava 

expedition [ˌekspɪˈdɪʃən] výprava 

explorer [ɪkˈsplɔː.rər ] objevitel 

explore [ɪkˈsplɔːr] objevit 

ice [aɪs] les 

make a camp [meɪkəˈkæmp] založit, postavit tábor 

museum [mjuːˈziː.əm] mizeum 

school trip [ˈskuːl trɪp ] školní výlet 

ship [ʃɪp] loď 

   

   

Topic: Environment 

endangered [ɪnˈdeɪndʒəd] ohrožený 

ocean life [ˈəʊʃən laɪf] podmořský život 

open sea [ˌəʊpən ˈsiː] otevřené moře 

protect (the 

environment) 

[prəˈtekt] chránit (životní prostředí) 

save [seɪv] zachránit 

type [taɪp] typ 

exhibition [ˌeksɪˈbɪʃən] výstava 

expedition [ˌekspəˈdɪʃən] výprava 

explorer [ɪkˈsplɔːrər] objevitel 

   

   

Topic: Animals 

fewer fish [fjuːər fɪʃ] méně ryb 

mammals [mæməlz] savci 

penguin [ˈpeŋgwɪn] tučňák 

polar bear [ˌpəʊlər ˈbeər] lední medvěd 

sea turtle [ˌsiː ˈtɜːtl] mořská želva 

snail [sneɪl] hlemýžď, šnek 

spider [ˈspaɪdər] pavouk 
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whale [weɪl] velryba 

   

Topic: CLIL – 

Endangered Animals 

  

Arctic [ˈɑːktɪk] Arktida 

between [bɪˈtwiːn] mezi 

British [ˈbrɪtɪʃ] britský 

catch [kætʃ] chytit 

continent [ˈkɒntɪnənt] světadíl 

could [kʊd] moci 

cross [krɒs] kříž 

diary [ˈdaɪəri] diář 

ice [aɪs] led 

Natural History Museum [ˌnætʃərəl ˈhɪstəri 

mjuːˌziːəm] 

přírodovědné muzeum  

school trip [ˈskuːl ˌtrɪp] školní výlet 

text message  [ˈtekst ˌmesɪdʒ] textová zpráva 

   

Extra TIP: Jak porovnávat dvě věci?  

Prostudujte následující příklady a všimněte si změn u přídavných jmen: 

The DX24 is bigger than the DX32. – DX24 je větší než DX32. 

The DX32 is more expensive than the DX24. – DX32 je dražší než DX 24. 

   

   

Moje nová slovíčka   
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Unit 6 – Technology  6. lekce – Počítačové 

zařízení 

   

Topic: Technology   

(text) message [ˈmes.ɪdʒ] zpráva 

button [ˈbʌtən] knoflík, tlačítko 

computer [kəmˈpjuːtər] počítač 

DVD [ˌdiːviːˈdiː ] DVD 

email [ˈiːmeɪl] email 

mouse [maʊs] myš 

MP3 player [ˌempiːˈθriː ˈpleɪər] MP3 přehrávač 

screen [skriːn] obrazovka, monitor 

the Internet [ði ˈɪntənet] internet 

turn on / off [tɜːn] zapnout / vypnout 

video [ˈvɪdiəʊ] video 

   

Irregular verbs   

choose-chose-chosen  vybrat 

buy-bought-bought  koupit 

bring-brought-brought  přinést 

know-knew-knpwn  vědět 

put-put-put  položit 

read-read-read  číst 

say-said-said  říci 

think-thought-thought  myslet 

   

   

Moje nová slovíčka   
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Unit 7 – At the Zoo  7. lekce – V Zoo 

   

Topic: Adjectives   

beautiful [ˈbjuːtɪfʊl] krásný, nádherný 

exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující, strhující 

boring [ˈbɔːrɪŋ] nzdbý, nezábavný 

clever [ˈklevə] chytrý, bystrý 

ugly [ˈʌglɪ] ošklivý, šeredný 

dangerous [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný 

best [best] nejlepší 

   

Topic: Animals   

panda [ˈpændə] panda 

parrot [ˈpærət] papoušek 

penguin [ˈpeŋgwɪn] tučňák 

snail [sneɪl] hlemýžď; šnek 

dolphin [ˈdɒlfɪn] delfín 

monkey(s) [ˈmʌŋkɪ(z)] opice 

lion [ˈlaɪən] lev 

rabbit [ˈræbɪt] králík 

bumblebee [ˈbʌmblˌbiː] čmelák 

cheetah [ˈtʃiːtə] gepard 

cubs [kʌbz] lvíče, lišče, mládě 

cuckoo [ˈkʊkuː] kukačka 

kitten [ˈkɪtən] kotě 

puppy [ˈpʌpi] štěně 

animal [ˈænɪməl] zvíře 

elephant [ˈelɪfənt] slon 

blue whale [bluː weɪl] plejtvák obrovský 

lizard [ˈlɪzəd] ještěrka 

bird [bɜːd] pták 

humans [ˈhjuːmənz] lidské bytosti; lidé 

tiger [ˈtaɪgə] tygr 

crocodile [ˈkrɒkəˌdaɪl] krokodýl 

bat [bæt] netopýr 

shark [ʃɑːk] žralok 

kangaroo [ˌkæŋgəˈruː] klokan 
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Opakování: Body   

arm [ɑːm] paže 

body [ˈbɒd.i ] tělo 

bones [bəʊnz] kosti 

fur [fɜːr ] srst, kožešina 

head [hed] hlava 

leg [leg] noha 

neck [nek] krk, hrdlo 

skeleton [ˈskelɪtən] kostra 

tail [teɪl] ocas, ohon, oháňka 

wing [wɪŋ ] křídlo 

   

Moje nová slovíčka   

   

   

   

   

   

   

   

Starters  and Movers Vocabulary 

Places and directions 

 behind, between, here, in, in front of, next to, on, there, under 

above, after, before, below, by, into, off, on (time), than,   + along, around 

= NEW 
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Unit 8 – Let´s party  8. lekce – Pojďme na párty 

   

Topic: Food   

bag [bæg] taška 

a bottle of [ə ˈbɒtl əv] láhev něčeho 

a bowl of [ə ˈbəʊl əv] mísa něčeho 

a cup of [ə ˈkʌp əv] šálek něčeho 

a glass of [ə ˈglɑːs əv]  sklenka něčeho 

bean [biːn] fazole 

milkshake [ˈmɪlk.ʃeɪk] mléčný koktejl 

noodles [ˈnuː.dəl] nudle 

pasta [ˈpæstə] těstoviny 

potato [pəˈteɪtəʊ] brambora 

salad [ˈsæləd] salát 

sandwich [ˈsænwɪdʒ] obložený chléb 

sauce [sɔːs] omáčka 

soup [suːp] polévka 

oil [ɔɪl] olej 

   

Topic: A Diet   

balanced diet [ˌbælənst ˈdaɪət] vyvážená dieta 

calcium [ˈkælsiəm] vápník 

carbohydrates [ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪts] uhlovodany 

energy  [ˈenədʒi] energie 

fats and sugars [ˈfæts ənd ˌʃʊgəz] tuky a cukry 

nutrients [ˈnjuːtriənt] živiny 

mix [mɪks] směs, smíchat 

teaspoon [ˈtiːspuːn] čajová lžička 

preparation [ˌprepəˈreɪʃən] příprava 

proteins [ˈprəʊtiːn] proteiny, bílkoviny 

recipe [ˈresɪpi] recept 

vegetarian [ˌvedʒɪˈteəriən] vegetarián 

vitamins and minerals [ˈvɪtəmɪnz ənd 

ˌmɪnərəlz] 

vitamíny a minerály 

   

fancy dress party [ˈfænsi dres ˌpɑːti] večírek v kostýmech, 

karneval 

fuel [fjʊəl] benzín 
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in front of [ɪn ˈfrʌnt əv] před 

sack race [ˈsæk ˌreɪs] závod ve skákání v pytli 

jacket [ˈdʒækɪt] bunda 

   

Topic: Materials   

plastic [ˈplæs.tɪk] umělá hmota, plast 

paper [ˈpeɪpə] papír 

glass [glɑːs] sklo 

can [kæn] plechovka, kanystr 

recycling bin [riːˈsaɪkəlɪŋ bɪn] koš na tříděný odpad 

   

Moje nová slovíčka   
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