
Bohemian Ventures, spol. s r.o. 
Dělnická 22, 170 00 Praha 7 
Tel.: +420 266 712 414 
Email: marketing@venturesbooks.com 
www.venturesbooks.cz 
  

 

Anglicko- c eský  slovní c ek 

 

 

Our Discoverý Island 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Bohemian Ventures, spol. s r.o. 
Dělnická 22, 170 00 Praha 7 
Tel.: +420 266 712 414 
Email: marketing@venturesbooks.com 
www.venturesbooks.cz 
  

LEVEL 1 FRIENDS     

Friends /frendz/ Přátelé 

artist /ˈɑːtɪst/ umělec 

bald /bɔːld/ plešatý 

beautiful /ˈbjuːtɪfəl/ krásný 

bossy /ˈbɒsi/ panovačný 

clever /ˈklevə(r)/ chytrý 

cool /kuːl/ studený 

curly /ˈkɜː(r)li/ kudrnatý 

emergency /ɪˈmɜː(r)dʒ(ə)nsi/ pohotovost, nouze 

good-looking /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/ dobře vypadající 

kind /kaɪnd/ milý, hodný, laskavý 

lazy /ˈleɪzi/ líný 

map /mæp/ mapa 

message /ˈmesɪdʒ/ zpráva 

penguins /ˈpeŋɡwɪn/ tučňáci 

shy /ʃaɪ/ nesmělý, plachý 

spiky /ˈspaɪki/ ježatý (o vlasech) 

sporty /ˈspɔː(r)ti/ sportovní 

straight /streɪt/ rovný 

submarine /ˈsʌbməriːn/ ponorka 

warm /wɔː(r)m/ teplý 

What does she look like?   Jak vypadá? 

What do they look like?   Jak vypadají? 

She’s/They’re beautiful.   Ona je krásná. / Oni jsou krásní. 

She’s/They’ve got blond hair.   Ona má / Oni mají blonďaté vlasy. 

You’re sporty and you’re clever.   Jsi sportovní a chytrý/á. 

You’re bossy but I don’t mind.   Jsi panovačný/á, ale mě to nevadí. 

I like you because you’re kind.   Mám tě rád/a, protože jsi laskavý. 

LEVEL 2 MY LIFE     

My life /maɪ laɪf/ Můj život 

after /ˈɑːftə(r)/ po (časově) 

afternoon /ˌɑːftə(r)ˈnuːn/ odpoledne 

always /ˈɔːlweɪz/ vždy 

before /bɪˈfɔː(r)/ před (časově) 

bones /bəʊnz/ kosti 

brush my teeth /brʌʃ maɪ tiːθ/ čistit si zuby 

do my homework /duː maɪ ˈhəʊmˌwɜː(r)k/ dělat domácí úkol(y) 

energy /ˈenə(r)dʒi/ energie 

escaping /ɪˈskeɪpɪŋ/ unikající 

evening /ˈiːvnɪŋ/ večer 

make my bed /meɪk maɪ bed/ ustlat si postel 

meet my friends /miːt wɪθ frendz/ sejít se s kamarády 

never /ˈnevə(r)/ nikdy 



 

 
Bohemian Ventures, spol. s r.o. 
Dělnická 22, 170 00 Praha 7 
Tel.: +420 266 712 414 
Email: marketing@venturesbooks.com 
www.venturesbooks.cz 
  

often /ˈɒf(ə)n/ často 

sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ někdy 

tidy my room /ˈtaɪd maɪ ruːm/ uklidit si pokoj 

treasure /ˈtreʒə(r)/ poklad 

usually /ˈjuːʒʊəli/ obvykle 

wash my face /wɒʃ maɪ feɪs/ umýt si obličej 

He does his homework.   Dělá si domácí úkol. 

She washes her face.   Myje si obličej 

It washes its head.   Myje si hlavu. 

We brush our teeth.   Čistíme si zuby. 

They brush their hair.   Češou si vlasy. 

LEVEL 3 FREE TIME     

Free time /friː taɪm/ Volný čas 

acting /ˈæktɪŋ/ hraní (divadla) 

be careful /biː ˈkeə(r)f(ə)l/ být opatrný 

catching /ˈkætʃɪŋ/ chytání 

climbing /ˈklaɪmɪŋ/ lezení 

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný 

diving /ˈdaɪvɪŋ/ potápění 

drawing /ˈdrɔːɪŋ/ kreslení 

hitting /hɪtɪŋ/ odbíjení 

instruments /ˈɪnstrʊmənt/ nástroje 

kicking /kɪkɪŋ/ kopání 

piano /piˈænəʊ/ piáno, klavír 

playing chess /pleɪɪŋ tʃes/ hraní šachů 

playing the drums /pleɪɪŋ ðə drʌmz/ hraní na bicí 

polar bears /ˈpəʊlə(r) beə(r)z/ lední medvědi 

rollerblading /ˈrəʊlə(r)ˌbleɪdɪŋ/ jízda na kolečkových bruslích 

skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː(r)dɪŋ/ jízda na skateboardu 

thieves /θiːvz/ zloději 

throwing /θrəʊɪŋ/ házení 

trampolining /ˈtræmpəˌliːnɪŋ/ skákání na trampolíně 

trumpet /ˈtrʌmpɪt/ trubka, trumpeta 

violins /ˌvaɪəˈlɪnz/ housle 

I’m good at throwing.   Jsem dobrý/á v / Jde mi házení. 

She isn’t good at dancing.   Nejde jí tancování. 

They aren’t good at climbing.   Nejde jim lezení. 

What do you like doing?   Co rád/a děláš? 

What are you good at?   Co Ti jde? V čem jsi dobrý/á? 

He/She loves skateboarding.   Miluje jízdu na skateboardu. 

They like acting.   Rádi hrají (divadlo). 

LEVEL 4 AROUNT THE WORLD     

Around the world 
/əˈraʊnd ðə 
wɜː(r)ld/wɜː(r)ld/ Kolem světa 
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Argentina /ˌɑːdʒ(ə)nˈtiːnə/ Argentina 

Australia /ɒˈstreɪliə/ Austrálie 

Brazil /brəˈzɪl/ Brazílie 

Britain /ˈbrɪt(ə)n/ Británie 

cave /keɪv/ jeskyně 

China /ˈtʃaɪnə/ Čína 

city /ˈsɪti/ město 

desert /ˈdezə(r)t/ poušť 

Egypt /ˈiː.dʒɪpt/ Egypt 

forest /ˈfɒrɪst/ les 

Greenland /ˈɡriːn.lənd/ Grónsko 

holiday /ˈhɒlɪdeɪ/ prázdniny, dovolená 

Italy /ˈɪt(ə)li/ Itálie 

lake /leɪk/ jezero 

Mexico /ˈmeksɪkəʊ/ Mexiko 

pyramid /ˈpɪrəmɪd/ pyramida 

remember /rɪˈmembə(r)/ pamatovat si 

Spain /speɪn/ Španělsko 

statue /ˈstætʃuː/ socha 

the USA /ðiː ˌjuːesˈeɪ/ USA 

volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ sopka 

There’s a competition.   Tady je soutěž. 

There isn’t a competition.   Tady není soutěž. 

There are some/aren’t any snakes.   Jsou/Nejsou tam hadi. 

Is there a desert?   Je tam poušť? 

Are there any volcanoes?   Jsou tam sopky? 

Yes, there is/are.   Ano, je/jsou. 

No, there isn’t/aren’t.   Ne, není/nejsou. 

LEVEL 5 SHOPPING     

Shopping /ˈʃɒpɪŋ/ Nakupování 

baggy /ˈbæɡi/ volný (o kalhotech) 

bend /bend/ ohnout 

cheap /tʃiːp/ levný 

dark /dɑː(r)k/ tmavý 

expensive /ɪkˈspensɪv/ drahý 

gloves /ɡlʌvz/ rukavice 

jacket /ˈdʒækɪt/ krátká bunda, sako 

light /laɪt/ světlý  

middle /ˈmɪd(ə)l/ střední 

pounds /paʊndz/ libry 

rock climbing /rɒk ˈklaɪmɪŋ/ lezení po horách 

sandals /ˈsænd(ə)lz/ sandále 

scarf /skɑː(r)f/ šátek 

soft /sɒft/ měkký 
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soles /səʊlz/ podrážky 

stiff /stɪf/ tuhý, tvrdý 

sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/ sluneční brýle 

swimsuit /ˈswɪmˌsuːt/ plavky 

tight /taɪt/ těsný 

How much is that scarf?   Kolik stojí ten šátek? 

It’s two pounds fifty.   Stojí dvě libry padesát. 

How much are those gloves?   Kolik stojí ty rukavice? 

They’re fifteen pounds.   Stojí patnáct liber. 

Can I buy this jacket, please?   Můžu si, prosím, koupit tuhle bundu? 

It’s / They’re too expensive.   Je to / Jsou příliš drahé. 

LEVEL 6 PARTY TIME     

Party time  /ˈpɑː(r)ti taɪm/ Oslava 

aunt /ɑːnt/ teta 

baby /ˈbeɪbi/ miminko, malé dítě 

cousin /ˈkʌz(ə)n/ bratranec, sestřenice 

disco /ˈdɪskəʊ/ diskotéka 

grandparents /ˈɡræn(d)ˌpeərənts/ prarodiče 

Native Americans /ˈneɪtɪv əˈmerɪkənz/ indiáni 

need /niːd/ potřebovat 

North America /nɔː(r)θ /əˈmerɪkə/ Severní Amerika 

parents /ˈpeərənts/ rodiče 

settlers /ˈsetlə(r)z/ osadníci 

South Africa /saʊθ ˈæfrɪkə/ Jižní Afrika 

Thanksgiving /ˈθæŋksˌɡɪvɪŋ/ Díkuvzdání 

uncle /ˈʌŋk(ə)l/ strýc 

first /fɜː(r)st/ první 

second /ˈsekənd/ druhý 

third /θɜː(r)d/ třetí 

fourth /fɔː(r)θ/ čtvrtý 

fifth /fɪfθ/ pátý 

sixth /sɪksθ/ šestý 

seventh /ˈsev(ə)nθ/ sedmý 

eighth /eɪtθ/ osmý 

ninth /naɪnθ/ devátý 

tenth /tenθ/ desátý 

I was very hungry.   Měl/a jsem velký hlad. 

The cars were small.   Ta auta byla malá. 

I said, ‘Happy New Year!’   Řekl/a jsem: „Šťastný nový rok!“ 

I went to a party.   Šel/Šla jsem na party. 

LEVEL 7 SCHOOL     

School /skuːl/ Škola 

Art /ɑː(r)t/ výtvarná výchova 

boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudný 
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difficult /ˈdɪfɪk(ə)lt/ těžký, obtížný 

easy /ˈiːzi/ jednoduchý, snadný 

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ vzrušující 

Geography /dʒiːˈɒɡrəfi/ zeměpis, geografie 

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ zajímavý 

kilometres /ˈkɪləˌmiːtə(r)z/ kilometry 

Maths /mæθs/ matematika 

PE /ˌpiː ˈiː/ tělocvik 

History /ˈhɪst(ə)ri/ dějepis, historie 

radio /ˈreɪdiəʊ/ vysílačka 

scary /ˈskeəri/ strašidelný 

Science /ˈsaɪəns/ věda, přírodověda 

Was it scary?   Bylo to strašidelné? 

Yes, it was. / No, it wasn’t.   Ano, bylo. / Ne, nebylo. 

Were they the winners?   Vyhráli? (Byli vítězové?) 

Yes, they were. / No, they weren’t.   Ano, byli. / Ne, nebyli. 

Was there an alien in it?   Byl tam mimozemšťan? 

Yes, there was. / No, there wasn’t.   Ano, byl. / Ne, nebyl. 

Were there any children in the  story?   Byly v příběhu nějaké děti? 

Yes, there were. / No, there weren’t.   Ano, byly. / Ne, nebyly. 

Last year, Maths wasn’t easy.   
Minulý rok nebyla matematika 
jednoduchá. 

The lessons weren’t fun.   Hodiny nebyly zábavné. 

LEVEL 8  ENTERTAINMENT     

Entertainment /ˌentə(r)ˈteɪnmənt/ Zábava 

American /əˈmerɪkən/ americký 

Argentinian /ˌɑːdʒənˈtɪniən/ argentinský 

Australian /ɔːˈstreɪliən/ australský 

autograph /ˈɔːtəɡrɑːf/ autogram 

Brazilian /brəˈzɪliən/ brazilský 

British /ˈbrɪtɪʃ/ britský 

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ čínský 

cowboy /ˈkaʊbɔɪ/ kovboj 

Egyptian /iˈdʒɪpʃn/ egyptský 

golden /ˈɡəʊldən/ zlatý 

grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/ dědeček 

Indian /ˈɪndiən/ indický 

Italian /ɪˈtæliən/ italský 

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ japonský 

king /kɪŋ/ král 

Mexican /ˈmeksɪkən/ mexický 

restaurant /ˈrestrɒnt/ restaurace 

rich /rɪtʃ/ bohatý 

sailor /ˈseɪlə(r)/ námořník 
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scientist /ˈsaɪəntɪst/ vědec 

soldier /ˈsəʊldʒə(r)/ voják 

Spanish /ˈspænɪʃ/ španělský 

spy /spaɪ/ špión 

successful /səkˈsesfl/ úspěšný 

table tennis /ˈteɪbl ˈtenɪs/ stolní tenis, ping pong 

waiter /ˈweɪtə(r)/ číšník 

She was in a film two days ago.   Před dvěma dny byla ve filmu. 

He was in a Spanish team last week.   
Minulý týden byl ve španělském 
týmu. 

in the morning   ráno 

on Thursday   ve čtvrtek 

at five o’clock   v pět hodin 

WIDER WORLD     

Wider World /ˈwaɪdə(r) wɜːld/ Velký svět 

Families of the world /ˈfæməliːz əv ðə wɜːld/ Rodiny ve světě 

argue /ˈɑːɡjuː/ hádat se 

dirty /ˈdɜːti/ špinavý 

help /help/ pomoc, pomáhat 

husband /ˈhʌzbənd/ manžel 

practice /ˈpræktɪs/ cvičení, trénování 

washing machines /ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːnz/ pračky 

Funny sports /ˈfʌni spɔːts/ Legrační sporty 

cheese rolling /tʃiːz ˈrəʊlɪŋ/ kutálení sýra 

elephant polo /ˈelɪfənt ˈpəʊləʊ/ sloní pólo 

hill /hɪl/ kopec 

mud racing /mʌd ˈreɪsɪŋ/ závody v bahně 

reindeer racing /ˈreɪndɪə(r) ˈreɪsɪŋ/ závody se soby 

sticks /stɪks/ hole, hůlky 

winner /ˈwɪnə(r)/ vítěz 

Shopping for food /ˈʃɒpɪŋ fə fuːd/ Nakupování jídla 

bakery /ˈbeɪkəri/ pekařství, pekárna 

coconuts /ˈkəʊkənʌts/ kokosové ořechy 

floating /ˈfləʊtɪŋ/ plovoucí 

grow /ɡrəʊ/ růst, pěstovat 

seeds /siːds/ semena 

Unusual schools /ʌnˈjuːʒuəl skuːls/ Neobvyklé školy 

boarding school /ˈbɔːdɪŋ skuːl/ internátní škola 

international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ mezinárodní 

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ japonština 

skier /ˈskiːə(r)/ lyžař 

snowboarding /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/ jízda na snowboardu, snowboarding 

the Olympics /ði əˈlɪmpɪks/ Olympijské hry, Olympiáda 
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FESTIVALS     

Festival /ˈfestɪv(ə)l/ Slavnost, svátek 

Thanksgiving /ˈθæŋksˌɡɪvɪŋ/ Díkuvzdání 

American football /əˈmerɪkən ˈfʊtbɔːl/ americký fotbal 

colourful /ˈkʌləfl/ barevný 

mashed potato /mæʃt pəˈteɪtəʊ/ bramborová kaše 

parade /pəˈreɪd/ průvod 

pumpkin pie /ˈpʌmpkɪn paɪ/ dýňový koláč 

trumpet /ˈtrʌmpɪt/ trubka, trumpeta 

turkey /ˈtɜːki/ krocan 

Christmas /ˈkrɪsməs/ Vánoce 

Brussels sprouts /ˌbrʌslz ˈspraʊts/ růžičková kapusta 

presents /ˈpreznts/ dárky 

pudding /ˈpʊdɪŋ/ anglický puding 

Santa Claus /ˈsæntə klɔːz/ Santa Claus, Otec Vánoc 

stocking /ˈstɒkɪŋ/ punčocha 

turkey /ˈtɜːki/ krocan 

 


