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WELCOME 

afternoon /̩ɑːf.təˈnuːn/  odpoledne 

age /eɪdʒ/  věk   

animal /ˈæn.ɪ.məl/  zvíře   

answer /ˈɑːnt.sə/  odpovědět   

art /ɑːt/  umění   

ask /ɑːsk/  ptát se; žádat 

board /bɔːd/  tabule 

clock /klɒk/  hodiny (přístroj) 

close /kləʊz/  zavřít 

dad /dæd/  tatínek, táta 

date /deɪt/  datum 

day /deɪ/  den 

English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/  angličtina 

exercise book /ˈek.sə.saɪz bʊk/  sešit 

favourite /ˈfeɪ.vər.ɪt/  oblíbený 

half /hɑːf/  půl 

hello /həˈləʊ/  ahoj 

hi /haɪ/  ahoj 

interest /ˈɪn.trəst/  zájem, koníček 

listen /ˈlɪs.ən/  poslouchat 

look /lʊk/  podívat se 

month /mʌnθ/  měsíc (kalendářní) 

moon /muːn/  měsíc (vesmírné těleso) 

mum /mʌm/  maminka, máma 

number /ˈnʌm.bə/  číslo 

o’clock: four o’clock /əˈklɒk/  hodin (s určením  
času): čtyři hodiny

open /əʊpn/  otevřít 

page /peɪdʒ/  stránka 

phone /fəʊn/  telefon 

picture /ˈpɪk.tʃə/  obrázek, obraz 

please /pliː z/  prosím 

practise /ˈpræk.tɪs/  procvičovat 

quarter /ˈkwɔː.tə/  čtvrt 

question /ˈkwes.tʃən/  otázka 

read /riː d/  číst 

repeat /rɪˈpiː t/  opakovat 

say /seɪ/  říct, povědět 

sit /sɪt/  sedět 

sorry: I’m sorry. /ˈsɒr.i/  Omlouvám se., Je mi to  
líto., Promiň. 



Your Space 1

slovníček

basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔ lː/  košíková, basketbal 

bicycle /ˈbaɪ.sɪ.kəl/  kolo (jízdní) 

brother /ˈbrʌð.ə/  bratr 

China /ˈtʃaɪ.nə/  Čína 

class /klɑːs/  třída (žáci, studenti) 

country /ˈkʌn.tri/  země, stát 

the Czech Republic /ðə tʃek rɪˈpʌb.lɪk/   
Česká republika

England /ˈɪŋ.ɡlənd/  Anglie 

false /fɔ lːs/  chybný, nepravdivý 

fashion /ˈfæʃ.ən/  móda 

film /fɪlm/  film 

fish /fɪʃ/  ryba 

football /ˈfʊt.bɔ lː/  fotbal, kopaná; míč na kopanou 

France /frɑːns/  Francie 

Germany /ˈdʒɜː.mənɪ/  Německo 

great /ɡreɪt/  skvělý, báječný, výborný 

guinea pig /ˈɡɪn.ɪ ˌpɪg/  morče  

guitar /ɡɪˈtɑː/  kytara 

help /help/  pomoct 

hobby /ˈhɒb.i/  koníček, záliba 

speak /spiː k/  mluvit 

spell /spel/  hláskovat; psát (pravopisně) 

stand /stænd/  stát 

student /ˈstjuː.dənt/  student/studentka, žák/žákyně 

sun /sʌn/  /slunce 

thanks /θæŋks/  díky, děkuji 

thing /θɪŋ/  věc 

understand /̩ ʌn.dəˈstænd/  rozumět; chápat 

watch /wɒtʃ/  (náramkové) hodinky 

week /wiːk/  týden 

weekend /̩wiːkˈend/  víkend 

word /wɜːd/  slovo 

work /wɜːk/  pracovat 

world /wɜ lːd/  svět 

write /raɪt/  psát, napsat 

 

UNIT 1 

actor /ˈæk.tə/  herec 

artist /ˈɑː.tɪst/  umělec/umělkyně 

Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/  Austrálie 
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see /siː /  vidět 

sister /ˈsɪs.tə/  sestra 

Spain /speɪn/  Španělsko 

study /ˈstʌd.i/  studovat, učit se 

swim /swɪm/  plavat 

talk /tɔːk/  mluvit; povídat si 

think /θɪŋk/  myslet 

true /truː/  pravdivý 

Vietnam /vjetˈnæm/  Vietnam 

wrong; You’re wrong. /rɒŋ/  nesprávný, špatný, 
chybný: Nemáš pravdu.

year /jɪə/  rok; ročník 

 

UNIT 2 

armchair /ˈɑːm.tʃeə/  křeslo 

bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/  koupelna 

bed; go to bed /bed/  postel: jít spát  

bedroom /ˈbed.rʊm/  ložnice 

behind /bɪˈhaɪnd/  za 

bookcase /ˈbʊk.keɪs/  knihovna (nábytek) 

breakfast /ˈbrek.fəst/  snídaně 

home: at home /həʊm/  domov, dům: doma 

horse /hɔːs/  kůň 

hurry: I’m in a hurry. /ˈhʌr.i/  spěch: Spěchám., 
Mám naspěch.

Ireland /ˈaɪə.lənd/  Irsko 

job /dʒɒb/  zaměstnání, práce 

lesson /ˈles.ən/  vyučovací hodina, lekce 

mobile (phone) /ˈməʊ.baɪl/  mobil, mobilní telefon 

money /ˈmʌn.i/  peníze 

morning /ˈmɔː.nɪŋ/  ráno; dopoledne 

nationality /̩næʃ.ənˈæl.ə.ti/  národnost 

parent /ˈpeə.rənt/  rodič 

penpal /ˈpen.pæl/  přítel/přítelkyně na dopisování 

people /ˈpiː .pəl/  lidé 

person /ˈpɜː.sən/  člověk, osoba 

pet /pet/  domácí zvíře, mazlíček 

place /pleɪs/  místo 

Poland /ˈpəʊ.lənd/  Polsko 

right; I’m right. /raɪt/  správný: Mám pravdu. 

room /ruːm/  pokoj, místnost 

Scotland /ˈskɒt.lənd/  Skotsko 
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love /lʌv/  milovat, mít rád 

lunch /lʌntʃ/  oběd 

man /mæn/  muž 

mess /mes/  nepořádek 

mountains; in the mountains /ˈmaʊn.tɪnz/   
hory: v/na horách

near /nɪə/  u, vedle, blízko 

next to /ˈnekst tʊ/  vedle 

night /naɪt/  noc 

on /ɒn/  na (místně) 

opposite /ˈɒp.ə.zɪt/  naproti 

poster /ˈpəʊ.stə/  plakát 

river /ˈrɪv.ə/  řeka 

sea /siː /  moře 

sofa /ˈsəʊ.fə/  gauč, pohovka 

study /ˈstʌ.di/  pracovna 

that /ðæt/  tamten/tamta/tamto, ten/ta/to 

these /ðiː z/  tito/tyto/tato 

this /ðɪs/  tento/tato/toto 

those /ðəʊz/  tamti/tamty/tamta, ti/ty/ta 

today /təˈdeɪ/  dnes 

child /tʃaɪld/  dítě 

cold /kəʊld/  chladný, studený 

come /kʌm/  přijít 

cook /kʊk/  vařit 

countryside /ˈkʌn.trɪ.saɪd/  venkov 

dining room /ˈdaɪnɪŋ ˈruːm/  jídelna (místnost 
v domě) 

food /fuːd/  jídlo, potraviny 

forest /ˈfɒr.ɪst/  les 

garage /ˈɡær.ɑːʒ/  garáž 

garden /ˈɡɑː.dən/  zahrada 

go /ɡəʊ/  jít; jet 

hall /hɔ lː/  předsíň, hala 

holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/  prázdniny, dovolená 

in /ɪn/  v (místně) 

in front of /ɪn ˈfrʌnt ɒv/  před 

kitchen /ˈkɪtʃ.ɪn/  kuchyně 

know /nəʊ/  znát, poznat; vědět 

lake /leɪk/  jezero 

living room /ˈlɪv.ɪŋ.rʊm/  obývací pokoj 

lots of /lɒts ɒv/  hodně 
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eye /aɪ/  oko 

fair /feə/  světlý, blond 

father /ˈfɑː.ðə/  otec 

free /friː /  zdarma, bezplatný; volný 

friendly /ˈfrend.li/  přátelský, kamarádský 

frog /frɒɡ/  žába 

funny /ˈfʌn.i/  zábavný, legrační 

grandfather /ˈɡrændˌfɑː.ðə/  dědeček 

grandmother /ˈɡrændˌmʌð.ə/  babička 

hair /heə/  vlasy 

homework /ˈhəʊm.wɜːk/  domácí úkol 

husband /ˈhʌz.bənd/  manžel 

kind /kaɪnd/  milý, laskavý 

lizard /ˈlɪz.əd/  ještěrka 

long /lɒŋ/  dlouhý 

magazine /̩mæɡ.əˈziːn/  časopis 

mother /ˈmʌð.ə/  matka 

MP3 player /̩em.piː ˈθriː  pleɪə/  MP3 přehrávač 

parrot /ˈpær.ət/  papoušek 

plump /plʌmp/  silnější, plnoštíhlý 

toilet /ˈtɔɪ.lət/  toaleta, záchod 

tomorrow /təˈmɒr.əʊ/  zítra 

under /ʌn.də/  pod 

Wales /weɪlz/  Wales 

wall /wɔ lː/  stěna, zeď 

wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/  skříň, šatník 

woman /ˈwʊm.ən/  žena 

work: at work /wɜːk/  práce: v práci 

UNIT 3 

aunt /ɑːnt/  teta 

bike /baɪk/  kolo (jízdní) 

boyfriend /ˈbɔɪ.frend/  přítel (dívky), chlapec 

camera /ˈkæm.rə/  fotoaparát 

clever /ˈklev.ə/  chytrý 

cousin /ˈkʌz.ən/  bratranec; sestřenice 

curly /ˈkɜː.li/  kudrnatý, vlnitý 

dark /dɑːk/  tmavý 

daughter /ˈdɔː.tə/  dcera 

describe /dɪˈskraɪb/  popsat 

email /ˈiː .meɪl/  e-mail 
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dinner /ˈdɪn.ə/  hlavní jídlo, večeře 

drink /drɪŋk/  pít; pití, nápoj 

drive /draɪv/  řídit (auto), jet (autem) 

driver /ˈdraɪ.və/  řidič/řidička 

eat /iː t/  jíst 

evening /ˈiː v.nɪŋ/  večer 

farmer /ˈfɑː.mə/  farmář, zemědělec 

finish /ˈfɪn.ɪʃ/  končit, dokončit 

get dressed /ˈɡet ˈdrest/  obléknout se 

get up /ˈɡet ʌp/  vstát (z postele) 

give /ɡɪv/  dát 

go shopping /ˈɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/  jít nakupovat 

hairdresser /ˈheəˌdres.ə/  kadeřník/kadeřnice 

hour /aʊə/  hodina (60 minut) 

in /ɪn/  v (časově) 

instrument /ˈɪnt.strə.mənt/  nástroj 

Japan /dʒəˈpæn/  Japonsko 

letter /ˈlet.ə/  dopis 

like /laɪk/  mít rád; jako 

live /lɪv/  žít, bydlet 

serious /ˈsɪə.ri.əs/  vážný 

short /ʃɔːt/  krátký 

shy /ʃaɪ/  stydlivý, nesmělý 

slim /slɪm/  štíhlý 

snake /sneɪk/  had 

son /sʌn/  syn 

spider /ˈspaɪ.də/  pavouk 

stepfather /ˈstepˌfɑː.ðə/  nevlastní otec 

stepmother /ˈstepˌmʌð.ə/  nevlastní matka 

straight /streɪt/  rovný 

tall /tɔ lː/  vysoký 

tortoise /ˈtɔː.təs/  želva (suchozemská) 

uncle / ʌ̍ŋ.kəl/  strýc 

wife /waɪf/  manželka 

UNIT 4 

after /ˈɑːf.tə/  až, když 

at /ət/  v (časově) 

before /bɪˈfɔː/  než, dříve než 

buy /baɪ/  koupit 

collect /kəˈlekt/  sbírat 
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walk /wɔːk/  chodit pěšky, procházet se 

wash /wɒʃ/  mýt; umýt si 

watch /wɒtʃ/  dívat se, sledovat 

way: on the way to /weɪ/  cesta: cestou do 

worker /wɜːkə/  pracovník/pracovnice 

 

UNIT 5 

ball games /bɔ lː ɡeɪmz/  míčové hry 

bear /beə/  medvěd 

boat /bəʊt/  loď, loďka 

chess /tʃes/  šachy 

choose /tʃuːz/  vybrat si 

climb /klaɪm/  lézt, vylézt 

crossword /ˈkrɒs.wɜːd/  křížovka 

cycle /ˈsaɪ.kəl/  jezdit na kole 

dance /dɑːnts/  tančit 

dislike /dɪˈslaɪk/  nemít rád 

do /du/  dělat 

draw /drɔː/  kreslit 

elephant /ˈel.ɪ.fənt/  slon 

meet /miː t/  setkat se, sejít se, potkat se 

newspaper /ˈnjuːsˌpeɪ.pə/  noviny 

office /ˈɒf.ɪs/  kancelář 

play /pleɪ/  hrát 

police officer /pəˈliː s ˈɒf.ɪ.sə/  policista/policistka 

send /send/  poslat 

shop assistant /ʃɒp əˈsɪs.tənt/   
prodavač/prodavačka

shower /ˈʃaʊ.ə/  sprcha 

sing /sɪŋ/  zpívat 

sleep /sliːp/  spát 

space /speɪs/  místo, prostor 

start /stɑːt/  začít 

surf /sɜːf/  surfovat 

take /teɪk/  vzít 

take photos /teɪk ˈfəʊ.təʊz/  fotografovat, fotit  

text message /tekst ˈmes.ɪdʒ/  textová zpráva,  
SMS

ticket /ˈtɪk.ɪt/  vstupenka; jízdenka 

travel /ˈtræv.əl/  cestovat 

uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/  uniforma 

wake up /weɪk ʌp/  vzbudit se, probudit se 
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ride /raɪd/  jezdit (na koni, na kole) 

row /rəʊ/  veslovat 

rugby /ˈrʌɡ.bi/  ragby 

run /rʌn/  běhat 

show /ʃəʊ/  ukázat 

skate /skeɪt/  bruslit 

skateboard /ˈskeɪt.bɔːd/  jezdit na  
skateboardu

ski /skiː /  lyžovat 

snack /snæk/  svačina 

snail /sneɪl/  hlemýžď, šnek 

stay /steɪ/  zůstat 

teach /tiː tʃ/  učit, vyučovat 

theatre /ˈθɪə.tə/  divadlo 

tidy /ˈtaɪ.di/  uklízet 

try /traɪ/  zkusit, vyzkoušet 

use /juːz/  použít 

village /ˈvɪl.ɪdʒ/  vesnice 

visit /ˈvɪz.ɪt/  navštívit 

volleyball /ˈvɒl.i.bɔ lː/  volejbal, odbíjená 

want /wɒnt/  chtít 

feed /fiː d/  krmit, nakrmit 

forget /fəˈɡet/  zapomenout 

gorilla /ɡəˈrɪl.ə/  gorila 

gymnastics /dʒɪmˈnæs.tɪks/  tělocvik; gymnastika 

hate /heɪt/  nesnášet, nenávidět 

hippo /ˈhɪp.əʊ/  hroch 

important /ɪmˈpɔː.tənt/  důležitý 

juggle /ˈdʒʌɡ.əl/  žonglovat 

jump /dʒʌmp/  skákat, skočit 

karate /kəˈrɑː.ti/  karate 

keep fit /kiː p fɪt/  udržovat se v kondici 

learn /lɜːn/  učit se, naučit se 

library /ˈlaɪ.brər.i/  knihovna (budova) 

make /meɪk/  dělat 

minute /ˈmɪn.ɪt/  minuta 

mistake /mɪˈsteɪk/  chyba 

ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/  pštros 

paint /peɪnt/  malovat 

piano /piˈæn.əʊ/  piano, klavír 

puzzle /ˈpʌz.əl/  rébus, hádanka 
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jacket /ˈdʒæk.ɪt/  bunda; sako 

language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/  jazyk 

litter /ˈlɪt.ə/  odpadky, smetí (na ulici) 

loud /laʊd/  hlasitý 

Maths /mæθs/  matika, matematika 

must /mʌst/  muset 

must not, mustn’t /mʌst nɒt, ˈmʌs.ənt/  nesmět 

never /ˈnev.ə/  nikdy 

often /ˈɒf.ən/  často 

on /ɒn/  v (časově) 

Physical Education /ˈfɪz.ɪ.kəl ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/   
tělocvik

polite /pəˈlaɪt/  slušný, zdvořilý 

primary school /ˈpraɪ.mər.i sku lː/  základní škola 
(1. stupeň)

quiet /kwaɪət/  tichý 

Religious Education /rɪˈlɪdʒ.əs ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ 
náboženská výchova

rule /ru lː/  pravidlo, zásada 

Science /ˈsaɪ.əns/  přírodopis 

secondary school /ˈsek.ən.dər.i sku lː/  střední škola 
(v UK pro žáky ve věku 11–16 let)

shirt /ʃɜːt/  košile 

shoe /ʃuː/  bota 

whale /hweɪl/  velryba 

 

UNIT 6 

after-school club /ɑːf.tə ˈsku lː klʌb/  mimoškolní 
kroužek

always /ˈɔ lː.weɪz/  vždycky 

Art /ɑːt/  výtvarná výchova 

break /breɪk/  přestávka 

canteen /kænˈtiː n/  jídelna 

clear /klɪə/  jasný 

clothes /kləʊðz/  oblečení 

coat /kəʊt/  kabát 

corridor /ˈkɒr.ɪ.dɔː/  chodba 

Drama /ˈdrɑː.mə/  dramatická výchova 

dress /dres/  šaty (dámské) 

drop /drɒp/  zde: házet, pohazovat 

Geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/  zeměpis 

German /ˈdʒɜː.mən/  němčina 

History /ˈhɪs.tər.i/  dějepis 

how /haʊ/  jak 

ICT /̩aɪ.si ˈːtiː /  informatika 
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UNIT 7 

any /ˈen.i/  nějaký (v otázce); žádný (v záporu) 

bean /biːn/  fazole 

beef /biː f/  hovězí 

biscuit /ˈbɪs.kɪt/  sušenka 

bread /bred/  chléb 

burger /ˈbɜː.ɡə/  hamburger, karbanátek 

cake /keɪk/  koláč, dort 

carrot /ˈkær.ət/  mrkev 

cheese /tʃiː z/  sýr 

chicken /ˈtʃɪk.ɪn/  kuře, kuřecí 

chips /tʃɪps/  hranolky 

chocolate /ˈtʃɒk.əl.ət/  čokoláda 

coffee /ˈkɒf.i/  káva 

cola /ˈkəʊ.lə/  Cola, Coca-cola 

crisps /krɪsps/  brambůrky, bramborové lupínky 

dessert /dɪˈzɜːt/  dezert, moučník, zákusek 

egg /eɡ/  vejce 

freezer /ˈfriː .zə/  mrazák, mraznička 

fridge /frɪdʒ/  chladnička, lednička 

skirt /skɜːt/  sukně 

sometimes /ˈsʌm.taɪmz/  někdy 

supper /ˈsʌ.pə/  večeře 

sweater /ˈswet.ə/  svetr 

sweatshirt /ˈswet.ʃɜːt/  mikina, tepláková bunda 

tie /taɪ/  kravata 

timetable /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/  rozvrh hodin 

trainers /ˈtreɪnəz/  sportovní boty, tenisky 

trousers /ˈtraʊ.zəz/  kalhoty 

T-shirt /ˈtiː .ʃɜːt/  tričko 

usually /ˈjuː.ʒəli/  obvykle 

wear /weə/  nosit, mít na sobě 

what /wɒt/  co; jaký 

when /wen/  kdy 

where /weə/  kde; kam 

which /wɪtʃ/  který 

who /huː/  kdo 

why /waɪ/  proč 
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picnic /ˈpɪk.nɪk/  piknik 

pie /paɪ/  koláč, piroh, pečivo s náplní (sladkou 
nebo slanou)

potato /pəˈteɪ.təʊ/  brambora 

sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/  sendvič 

snack /snæk/  svačina, rychlé malé občerstvení 

some /sʌm/  nějaký, trochu, kousek (v kladné větě 
oznam.)

soup /suːp/  polévka 

strawberry /ˈstrɔː.bər.i/  jahoda 

sugar /ˈʃʊɡ.ə/  cukr 

sweets /swiː ts/  sladkosti, cukrovinky 

tea /tiː /  čaj 

tomato /təˈmɑː.təʊ/  rajče, rajské jablko 

turkey /ˈtɜː.ki/  krůtí maso, krůta 

vegetable /ˈvedʒ.tə.bəl/  zelenina 

water /ˈwɔː.tə/  voda 

 

UNIT 8 

angry /ˈæŋ.ɡri/  rozzlobený, naštvaný 

area /ˈeə.ri.ə/  oblast, region 

bat /bæt/  netopýr 

fruit /fruːt/  ovoce 

grapes /ɡreɪps/  hroznové víno 

ham /hæm/  šunka 

healthy /ˈhel.θi/  zdravý 

ice cream /̩aɪsˈkriː m/  zmrzlina 

juice /dʒuːs/  džus, šťáva 

lamb /læm/  jehněčí 

lemonade /̩ lem.əˈneɪd/  citronáda, citronová 
limonáda

lots of /lɒts ɒv/  hodně (v kladných větách oznam.) 

many /ˈmen.i/  hodně (u počitatelných v otázkách 
a v záporu)

meat /miː t/  maso 

melon /ˈmel.ən/  meloun 

milk /mɪlk/  mléko 

much /mʌtʃ/  hodně (u nepočitatelných v otázkách 
a v záporu )

nut /nʌt/  ořech, oříšek 

orange /ˈɒr.ɪndʒ/  pomeranč 

packed lunch /pækt ˈlʌntʃ/  studený oběd (zabalený 
z domova)

pasta /ˈpæs.tə/  těstoviny 

pear /peə/  hruška 

pea /piː /  hrášek (jedna kulička) 
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koala /kəʊˈɑː.lə/  koala 

left  /left/  levý 

north-west /̩nɔːθˈwest/  severozápad 

port /pɔːt/  přístav 

rain /reɪn/  pršet 

right /raɪt/  pravý 

sad /sæd/  smutný 

scared: be scared /skeəd/  vystrašený: bát se 

ship /ʃɪp/  loď 

snow /snəʊ/  sněžit 

south /saʊθ/  jih 

stop /stɒp/  přestat (s čím), nechat (čeho) 

street /striː t/  ulice 

sunny /ˈsʌn.i/  slunečný 

thirsty: be thirsty /ˈθɜː.sti/  žíznivý: mít žízeň 

tiger /ˈtaɪ.ɡə/  tygr 

tired /taɪəd/  unavený 

tour /tʊə/  okružní cesta, prohlídka 

violin /̩vaɪ.əˈlɪn/  housle 

warm /wɔːm/  teplý 

beach /biː tʃ/  pláž 

bear /beə/  medvěd 

big wheel /bɪɡ hwiː l/  ruské kolo 

bored /bɔːd/  znuděný 

café /ˈkæf.eɪ/  kavárna 

call /kɔ lː/  volat, zavolat 

cloudy /ˈklaʊ.di/  zamračeno, zataženo 

cool /ku lː/  chladný, studený 

crossword puzzle /ˈkrɒs.wɜːd ˈpʌz.əl/  křížovka 

excited /ɪkˈsaɪ.tɪd/  nadšený 

fast /fɑːst/  rychle; rychlý 

ferry /ˈfer.i/  trajekt 

foggy /ˈfɒɡ.i/  mlhavý; mlhavo 

giraffe /dʒɪˈrɑːf/  žirafa 

hill /hɪl/  kopec 

hot /hɒt/  horký 

hungry: to be hungry /ˈhʌŋ.ɡri/  hladový: mít hlad 

insect /ˈɪn.sekt/  hmyz 

interested: to be interested in /ˈɪn.trə.stɪd/   
zajímat se o (co)

kangaroo /̩kæŋ.ɡərˈuː/  klokan 
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European Union /ˈjʊə.rəpiː .ən ˈjuː.njən/   
Evropská unie

explore /ɪkˈsplɔː/  prozkoumat, poznávat 

farewell party /̩feəwel ˈpɑː.tɪ/  večírek na 
rozloučenou

hike /haɪk/  chodit (pěší turistika) 

huge /hjuːdʒ/  obrovský, velikánský 

island /ˈaɪ.lənd/  ostrov 

look forward to /ˈlʊk ˌfɔː.wəd tʊ/  těšit se na 

member /ˈmembə/  člen 

mysterious /mɪˈstɪə.ri.əs/  záhadný, tajemný 

Physics /ˈfɪz.ɪks/  fyzika 

Russia /ˈrʌʃ.ə/  Rusko 

sea /siː /  moře 

Slovak /ˈsləʊ.væk/  slovenský; Slovák/Slovenka 

Slovakia /sləʊˈvæk.i.ə/  Slovensko 

square /skweə/  náměstí 

stadium /ˈsteɪ.di.əm/  stadion 

statue /ˈstætʃ.u/  socha 

tower /taʊə/  věž 

traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/  tradiční 

the USA /ðə ˌjuː.esˈeɪ/  USA 

weather /ˈweð.ə/  počasí 

win /wɪn/  vyhrát, zvítězit 

windy /ˈwɪn.di/  větrný; větrno 

 

CULTURE 

alive /əˈlaɪv/  živý, naživu 

Austria /ɒs.tri.ə/  Rakousko 

athletics /æθˈlet.ɪks/  atletika 

beer /bɪə/  pivo 

Biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/  přírodopis 

bridge /brɪdʒ/  most 

brochure /ˈbrəʊ.ʃə/  brožura 

capital (city) /ˈkæp.ɪ.təl (ˈsɪt.i)/  hlavní město 

castle /ˈkɑː.sl/  hrad 

casual clothes /kæʒ.ju.əl ˈkləʊðz/  neformální 
oblečení

choir /kwaɪə/  pěvecký sbor 

church /tʃɜːtʃ /  kostel  

Civics /sɪv.ɪks/  občanská výchova 

crowded /ˈkraʊdɪd/  přeplněno (lidmi) 

Europe /ˈjʊə.rəp/  Evropa 
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Ukraine /ju ˈːkreɪn/  Ukrajina 

view /vjuː/  výhled, pohled 

waterpark /ˈwɔː.tə.pɑːk/  akvapark 

water slide /ˈwɔː.tə slaɪd/  bazénová skluzavka, 
tobogan

wonderful /ˈwʌn.də.fəl/  báječný 


