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LEVEL 1 ADVENTURE CAMP     

Adventure camp /ədˈventʃə(r) kæmp/ Dobrodružný tábor 

adventurer /ədˈventʃərə(r)/  dobrodruh 

bring /brɪŋ/  přinést 

buildings /ˈbɪldɪŋz/  budovy, stavby 

calm  /kɑːm/  klidný 

chief /tʃiːf/  vedoucí 

compass /ˈkʌmpəs/  kompas 

cover our heads 
/ˈkʌvə(r) ˈaʊə(r) 
hedz/ zakrýt si hlavy 

dollar /ˈdɒlə(r)/  dolar 

funfair /ˈfʌnfeə(r)/  lunapark 

keep out the rain /kiːp aʊt ðə reɪn/ nepustit dovnitř déšť 

lay out the bed /leɪ aʊt ðə bed/ rozložit postel 

mountaineer /ˌmaʊntəˈnɪə(r)/  horal, horolezec 

pitch a tent /pɪtʃ ə tent/  postavit stan 

put in the pegs /pʊt ɪn ðə pegz/ zatlouci kolíky 

rucksack /ˈrʌksæk/  velký batoh, ruksak 

sleeping bag /sliːpɪŋ bæɡ/ spacák 

time machine /taɪm məˈʃiːn/ stroj času 

torch /tɔːtʃ/  baterka (svítilna) 

yoga /ˈjəʊɡə/  jóga 

I love playing (basketball).   Rád/a hraju (basketbal). 

I’m good at (swimming).   Jsem dobrý/á v / Jde mi (plavání). 

We’re reading (a compass).   Čteme (kompas). 

LEVEL 2 WILD ANIMALS     

Wild animals /waɪld ˈænɪmlz/ Divoká zvířata 

cage /keɪdʒ/  klec 

camouflage /ˈkæməflɑːʒ/  maskování 

centimetres /ˈsentɪmiːtə(r)z/  centimetry 

chameleon /kəˈmiːliən/  chameleon 

cheetah /ˈtʃiːtə/  gepard 

females /ˈfiːmeɪlz/  samice 

flies /flaɪz/  mouchy 

heavy /ˈhevi/  těžký 

joey  /ˈdʒəʊi/  mládě vačnatce (např. koaly) 

kilograms /ˈkɪləɡræm/  kilogramy 

koala /kəʊˈɑːlə/  koala 

lemur /ˈliːmə(r)/  lemur 

males /meɪlz/  samci 

metres /ˈmiːtə(r)z/  metry 

museum /mjuˈziːəm/  muzeum 

otter /ˈɒtə(r)/  vydra 

panther /ˈpænθə(r)/  panter 
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point (1.8) /pɔɪnt/  desetinná tečka (1.8) 

reserve /rɪˈzɜːv/  rezervace 

rhino /ˈraɪnəʊ/  nosorožec 

seal /siːl/  tuleň 

slow /sləʊ/  pomalý 

snake /sneɪk/  had 

sponsor /ˈspɒnsə(r)/  sponzor 

tiger /ˈtaɪɡə(r)/  tygr 

tortoise /ˈtɔːtəs/  želva (suchozemská) 

turns red /tɜːnz red/ zčervená 

turtle /ˈtɜːtl/  želva (mořská) 

valuable /ˈvæljuəbl/  cenný 

whale /weɪl/  velryba 

How (heavy) is it?   Jak je (těžký)? 

They’re bigger than (my pet fish).   Jsou větší než (moje rybička). 

LEVEL 3 WHERE I LIVE     

Where I live /weə(r) aɪ lɪv/  Kde bydlím 

airport /ˈeəpɔːt/  letiště 

architect /ˈɑːkɪtekt/  architekt 

behind /bɪˈhaɪnd/  za (místně) 

bench /bentʃ/  lavička 

between /bɪˈtwiːn/   mezi 

castle /ˈkɑːsl/  hrad, zámek 

chimneys /ˈtʃɪmnɪz/  komíny 

cinema /ˈsɪnəmə/  kino 

city /ˈsɪti/  město 

clouds /klaʊdz/  mraky 

ice cream van /aɪs kriːm væn/ zmrzlinářské auto, dodávka 

in front of /ɪn frʌnt əv/ před (místně) 

library /ˈlaɪbrəri/  knihovna 

near /nɪə(r)/  blízko 

next to /nekst tə/ vedle 

opposite /ˈɒpəzɪt/  naproti 

park /pɑːk/  park 

rain /reɪn/  déšť 

rescue /ˈreskjuː/  zachránit 

robot /ˈrəʊbɒt/  robot 

roof /ruːf/  střecha 

shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˈsentə(r)/ nákupní centrum 

sky  /skaɪ/  obloha 

sunset /ˈsʌnset/  západ slunce 

supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/  supermarket 

swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/ bazén 

town /taʊn/  město 
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village /ˈvɪlɪdʒ/  vesnice 

Do you want to (watch it with me)?   Chceš (se dívat se mnou)? 

I don’t want to (waste my time).   Nechci (ztrácet čas). 

I want to (watch the sun).   Chci (se dívat na slunce). 

LEVEL 4 GOOD DAYS     

Good days /ɡʊd deɪz/ Hezké dny 

climbed /klaɪmd/  minulý čas od „lézt, šplhat“ 

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/  soutěž, závod 

cooked /kʊkt/  minulý čas od „vařit“ 

curry /ˈkʌri/  kari (indický pokrm) 

drop (the ball) /drɒp/  upustit (míč) 

dropped /drɒpt/  minulý čas od „upustit“ 

filmed /fɪlmd/  minulý čas od „točit, filmovat“ 

fish and chips /fɪʃ ən tʃɪps/ smažená ryba a hranolky 

joined /dʒɔɪnd/  minulý čas od „připojit, přidat (se)“ 

journey /ˈdʒɜːni/  cesta 

lock  /lɒk/  zamknout 

loved /lʌvd/   minulý čas od „milovat“ 

miss (the bus) /mɪs/  zmeškat (autobus) 

omelette /ˈɒmlət/  omeleta 

onstage /ˌɒnˈsteɪdʒ/  na pódiu 

open (a lunchbox) /ˈəʊpən/  otevřít (balíček s obědem) 

pack (my bag) /pæk/  zabalit si (tašku) 

paddled /ˈpædld/  minulý čas od „pádlovat“ 

paella /paɪˈelə/  paella (španělské rýžové jídlo) 

pass (a test) /pɑːs/  složit (test) 

played /pleɪd/  minulý čas od „hrát“ 

remember (my juice) /rɪˈmembə(r)/  pamatovat, nezapomenout si (džus) 

roof  /ruːf/  střecha 

sailed /seɪld/  minulý čas od „plachtit“ 

sailor /ˈseɪlə(r)/  námořník 

solo /ˈsəʊləʊ/   sólo, sám 

spaghetti /spəˈɡeti/  špagety 

storm /stɔːm/  bouřka 

tasty /ˈteɪsti/  chutný 

wanted /ˈwɒntɪd/  minulý čas od „chtít“ 

wedding /ˈwedɪŋ/  svatba 

I/He didn’t (ask why).   Neptal/a jsem se / Neptal se proč. 

LEVEL 5 TRIPS     

Trips /trɪps/  Výlety 

aquarium /əˈkweəriəm/  mořský svět, akvárium 

big wheel /bɪɡ wiːl/  ruské kolo (atrakce na pouti) 

boating lake /ˈbəʊtɪŋ leɪk/ jezero s loďkami 

carousel /ˌkærəˈsel/  kolotoč 
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dodgems /ˈdɒdʒəmz/  autíčka (atrakce na pouti) 

flag  /flæɡ/  vlajka 

harbour /ˈhɑːbə(r)/  přístav 

mini-golf /ˈmɪniɡɒlf/  mini-golf 

museum /mjuˈziːəm/  muzeum 

palace /ˈpæləs/  palác 

rollercoaster /ˈrəʊlə(r) ˈkəʊstə(r)/ horská dráha 

sandy /ˈsændi/  písčitý 

slap (on a hat) /slæp/  narazit si (klobouk) 

slip (on some clothes)  /slɪp/  rychle si obléknout (nějaké oblečení) 

slop (on the sun cream)  /slɒp/  natřít se (opalovacím krémem) 

surfboard /ˈsɜːfbɔːd/  surfovací prkno 

theatre /ˈθɪətə(r)/  divadlo 

theme park /θiːm pɑːk/ zábavní park 

underground /ˌʌndəˈɡraʊnd/  podzemní 

water park /ˈwɔːtə(r) pɑːk/ vodní park 

Did you go to (the museum)?   Šel/Šla jsi (do muzea)? 

Yes, I did. / No, I didn’t.   Ano, šel/šla jsem. / Ne, nešel/nešla jsem. 

Did you like (the big wheel)?   Líbilo se ti (ruské kolo)? 

Yes, I did. / No, I didn’t.   Ano, líbilo. / Ne, nelíbilo. 

LEVEL 6 ARTS     

Arts /ɑːts/  Umění 

blues /bluːz/  blues 

brought /brɔːt/  minulý čas od „přinést“ 

cartoon /kɑːˈtuːn/  kreslený film 

comedy /ˈkɒmədi/  komedie 

concert /ˈkɒnsət/  koncert 

crossed  /krɒst/  minulý čas od „přeplout“ 

drum /drʌm/  buben 

flashing  /ˈflæʃɪŋ/  blikající  

guitar /ɡɪˈtɑː(r)/   kytara 

habits /ˈhæbɪts/  zvyky 

had  /hæd/  minulý čas od „mít“ 

harmonica /hɑːˈmɒnɪkə/  harmonika 

heard /hɜːd/  minulý čas od „slyšet“ 

jazz /dʒæz/  jazz 

made /meɪd/  minulý čas od „udělat, vyrobit“ 

musical /ˈmjuːzɪkl/  muzikál 

neat /niːt/  čistý, pořádný 

piano /piˈænəʊ/  klavír, piáno 

pop  /pɒp/  pop 

read /red/  minulý čas od „číst“ 

rock /rɒk/  rock 

romance /rəʊˈmæns/  milostný příběh 
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saved  /seɪvd/  minulý čas od „zachránit“ 

saw /sɔː/  minulý čas od „vidět“ 

saxophone /ˈsæksəfəʊn/  saxofon 

sci-fi /ˈsaɪ faɪ/  sci-fi 

sloppy /ˈslɒpi/   špinavý, nepořádný 

stole /stəʊl/  minulý čas od „ukrást“ 

stripes /straɪps/  pruhy 

thriller /ˈθrɪlə(r)/  thriller, napínavý film 

violin /ˌvaɪəˈlɪn/  housle 

wrote /rəʊt/  minulý čas od „napsat“ 

zebra /ˈziːbrə/  zebra 

Did you hear (the piano)?   Slyšel/a jsi (klavír)? 

LEVEL 7 SPACE     

Space /speɪs/  Vesmír 

alien /ˈeɪliən/  mimozemšťan 

amazing /əˈmeɪzɪŋ/  úžasný, ohromný 

astronaut /ˈæstrənɔːt/  astronaut 

complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/  komplikovaný, těžký 

disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/  odporný 

field /fiːld/  pole 

frightening /ˈfraɪtnɪŋ/  děsivý, strašidelný 

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/  inteligentní 

land  /lænd/  přistát 

Moon /muːn/  Měsíc 

planet /ˈplænɪt/  planeta 

solar system /ˈsəʊlə(r) ˈsɪstəm/ sluneční soustava 

spaceship /ˈspeɪsʃɪp/  vesmírná loď 

star /stɑː(r)/  hvězda 

telescope /ˈtelɪskəʊp/  teleskop 

woke up /wəʊk ʌp/ minulý čas od „vzbudit se“ 

What ...? /wɒt/  Co ...? Jaký…? 

When ...? /wen/  Kdy ...? 

Where ...? /weə(r)/  Kde ...? Kam…? 

Who ...? /huː/  Kdo ...? 

Why ...? /waɪ/  Proč ...? 

Travel in space is (more exciting) 
than travel on Earth.   

Cestování ve vesmíru je (zajímavější) než 
cestování na Zemi. 

LEVEL 8 ENVIRONMENT     

Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/  Životní prostředí 

better /ˈbetə(r)/  lepší 

chatter /ˈtʃætə(r)/  povídání, klábosení 

cleaner /ˈkliːnə(r)/  čistší 

collect (the rubbish)   /kəˈlekt ðə ˈrʌbɪʃ/  sbírat (odpadky) 

continent /ˈkɒntɪnənt/  kontinent 
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everywhere /ˈevriweə(r)/  všude 

kinder /ˈkaɪndə(r)/  milejší, hodnější 

more important /mɔː(r) ɪmˈpɔːtnt/  důležitější 

north /nɔːθ/  sever 

ocean /ˈəʊʃn/  oceán 

on foot /ɒn fʊt/ pěšky 

recycle (the paper / bottles) /ˌriːˈsaɪkl/  recyklovat (papír / lahve) 

reuse (the bags) /ˌriːˈjuːs/  opakovaně používat (tašky, pytle) 

south /saʊθ/  jih 

switch off (the lights) /swɪtʃ ɒf/  vypnout (světla) 

take /teɪk/  vzít, brát 

taller /ˈtɔːlə(r)/  vyšší 

the cleanest /ðə ˈkliːnəst/  nejčistší 

the kindest /ðə ˈkaɪndəst/  nejmilejší, nejhodnější 

the most important /ðə məʊst ɪmˈpɔːtnt/  nejdůležitější 

the tallest /ðə ˈtɔːləst/  nejvyšší 

throw /θrəʊ/  házet 

wonderful /ˈwʌndəfl/  skvělý, báječný 

Are you going to help?   Chystáš se pomoci? 

Yes, I am. / No, I’m not.   Ano, chystám. / Ne, nechystám. 

I’m going to (recycle the bottles).   Chystám se (recyklovat lahve). 

WIDER WORLD     

Wider World /ˈwaɪdə(r) wɜːld/ Velký svět 

Camping around the world 
/ˈkæmpɪŋ əˈraʊnd ðə 
wɜːld/ Táboření po celém světě 

cabin /ˈkæbɪn/  chatka 

deer /dɪə(r)/  jelen, jeleni 

lizards /ˈlɪzədz/  ještěrky 

motorbike /ˈməʊtəbaɪk/  motorka 

peaks /piːks/  vrcholky 

sandy /ˈsændi/  písčitý 

squirrels /ˈskwɪrəlz/  veverky 

volcanic /vɒlˈkænɪk/  sopečný 

Our homes /ˈaʊə(r) həʊmz/  Naše domovy 

fishing /ˈfɪʃɪŋ/  rybaření 

flat /flæt/  byt 

harbour /ˈhɑːbə(r)/  přístav 

million /ˈmɪljən/  milion 

restaurants /ˈrestrɒnts/  restaurace 

sailing /ˈseɪlɪŋ/  plachtění 

sports centre /spɔːts ˈsentə(r)/ sportovní centrum 

taekwondo /ˌtaɪ ˌkwɒn ˈdəʊ/  taekwondo 

volleyball /ˈvɒlibɔːl/  volejbal 

Our holidays /ˈaʊə(r) ˈhɒlədeɪz/ Naše prázdniny 
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ancient /ˈeɪnʃənt/  starověký 

built /bɪlt/  minulý čas od „postavit“, postavený 

emperor /ˈempərə(r)/  císař 

hot-air balloon /hɒt eə(r) /bəˈluːn/ horkovzdušný balon 

lost /lɒst/  minulý čas od „ztratit“, ztracený 

married /ˈmærid/  minulý čas od „oženit se/ vdát se“ 

ruins /ˈruːɪnz/  ruiny, zřícenina 

sundial /ˈsʌndaɪəl/  sluneční hodiny 

tombs /tuːmz/  hrobky 

wife /waɪf/  manželka 

World instruments  /wɜːld ˈɪnstrəmənts/ Hudební nástroje z celého světa 

bandoneón /bənˈdəʊniːən/ bandoneón, typ tahací hrmoniky 

buttons /ˈbʌtnz/  knoflíky, tlačítka 

djembe drums /ˈdʒembe drʌmz/ bubny djembe 

notes /nəʊts/  noty 

pulls /pʊlz/  táhne, tahá 

pushes /pʊʃɪz/  stlačuje 

shamisen /ˈʃæmɪsən/  shamisen, typ strunného nástroje 

skin /skɪn/  kůže 

strings /ˈstrɪŋz/  struny 

tango /ˈtæŋɡəʊ/  tango 

wood /wʊd/  dřevo 

FESTIVALS     

Festival /ˈfestɪvl/  Slavnost, oslava 

Christmas /ˈkrɪsməs/  Vánoce 

barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/  grilování, barbecue 

decorate /ˈdekəreɪt/  ozdobit 

fall /fɔːl/  padat 

pick up /pɪk ʌp/ zvedat 

stick /stɪk/  tyčka 

New Year /njuː jɪə(r)/ Nový rok 

dragon costume /ˈdræɡən ˈkɒstjuːm/ kostým draka 

grapes /ɡreɪps/  hrozny 

midnight /ˈmɪdnaɪt/  půlnoc 

oil lamps /ɔɪl læmps/ olejové lampy 

parades /pəˈreɪds/  průvody 

 


