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The Past simple of be / Minulý čas prostý slovesa být Unit 1Unit 1

Shrnutí gramatikyShrnutí gramatiky

OPAKOVÁNÍ
Minulý čas slovesa be má pouze dva tvary: was pro vyjádření 1. a 3. osoby jednotného čísla; a 
were pro ostatní osoby:
I was at school.     He was at school.     They were at school. 

Zápor slovesa be v minulém čase se tvoří: podmět + was / were + not:  
I wasn’t at school.     He was not at school.     They weren’t at school. 

Záporné stažené tvary wasn’t / weren’t se běžně používají hlavně v mluvené angličtině.

Zjišťovací otázka se tvoří was / were + podmět?   
Were you at school?     Was he at school?     Were they at school? 

PAMATUJ SI!!
Minulý čas slovesa be se v anglické větě vždy pojí s osobními zájmeny. 
Vazba I was neprozrazuje, zda se jedná o ženu či muže. Důležitý je kontext, ve kterém se 
vazba objeví. 
Některé věty překládáme do češtiny jinými výrazovými prostředky!

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  Believe me or not, I was there. My name is Sue and ... / Věřte mi nebo 
ne, byla jsem tam. Jmenuji se Sue a…      It was great. / Bylo to skvělé.     I was at home yesterday 
evening. / Včera večer jsem byl(a) doma.     They weren’t angry with me. / Nezlobili se na mne.    

The Past simple of regular verbs / Minulý čas pravidelných sloves Units 1 & 2Units 1 & 2

OPAKOVÁNÍ
Past simple a Past participle pravidelných sloves se tvoří přidáním koncovky -ed k infi nitivu bez  
to. To platí pro všechny osoby.

Zápor se tvoří podmět + did not (didn’t) + infi nitiv bez to. To platí pro všechny osoby. 

Zjišťovací otázka je tvořena s did (minulý čas od do) + podmět + infi nitiv bez to?

OPAKOVÁNÍ
Pravidla pravopisu
Slovesa, která končí na -e, přibírají pouze -d k infi nitivu bez to: 
cycle ➝ cycled     love ➝ loved

U jednoslabičný sloves, která končí na souhlásku (kromě w a x), před níž je samohláska; a 
u dvojslabičných sloves, která mají přízvuk na druhé slabice, se souhláska na konci slovesa 
zdvojuje:
stop ➝ stopped      prefer ➝ preferred 

Slovesa končící na -y, kterému předchází souhláska, mění -y na i a přibírají -ed; jestliže -y 
stojí za samohláskou, tak Past simple se tvoří pouze přidáním -ed:
study ➝ studied      play ➝ played 
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PAMATUJ SI!
Čeština často používá pro vyjádření minulosti sloveso jsem, které do angličtiny 
nepřekládáme. 
Také slovosled české věty může být jiný.

České tvary slovesa být – byl / byla / bylo – vyjadřují rod. Angličtina vyžaduje použití 
osobního zájmena he / she / it.  

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  I played tennis yesterday. / Včera jsem hrál tenis.  
It stopped raining. / Přestalo pršet.    They studied hard. / Usilovně studovali.      
She played the guitar. / Hrála na kytaru.        

The Past simple of irregular verbs / Minulý čas nepravidelných sloves Units 2 & 3Units 2 & 3

Tvary nepravidelných sloves je třeba se naučit zpaměti. Zkus vyhledat ta slovesa, která se 
chovají podobně, např.:
- slovesa  cut, hit, put jsou nepravidelná tím, že zůstávají ve stejném tvaru.
- slovesa buy, fi ght, teach, think mají v minulém čase skupinu  -ught (čti /O;t/) – bought, 
fought, taught, thought.

Infi nitiv  Překlad Minulý čas
become  stát se became

begin  začít  began

break  rozbít; zlomit  broke

build  postavit built

buy  koupit bought

come  přijít  came

cut  krájet; sekat  cut

dig  kopat (do země)  dug

do  dělat  did

drive  řídit (auto) drove

fall  spadnout fell

fi ght  bojovat  fought

Infi nitiv Překlad Minulý čas
fi nd  najít found

fl y  letět  fl ew

forget  zapomenout forgot

get  dostat  got

get up  vstát  got up

give  dát  gave

go  jít  went

have  mít  had

hear  slyšet  heard

hit  narazit  hit

hold  držet  held

know  vědět  knew

Infi nitiv  Překlad Minulý čas
leave  opustit; odjet  left

lose  ztratit  lost

make  dělat; vyrobit  made

meet  potkat  met

put  položit  put

read  číst  read /red/
ring  zvonit  rang

run  běžet  ran

say  říct  said

see  vidět  saw

sing  zpívat  sang

sit  sedět  sat

Infi nitiv  Překlad Minulý čas 
sleep  spát  slept

speak  mluvit  spoke

stand  stát  stood

steal  ukrást  stole

take off   svléct  took off 

take  vzít  took

teach  učit  taught

tell  říci  told

think  myslet  thought

wake  probudit se  woke

win  vyhrát  won

write  psát  wrote
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PAMATUJ SI!
Past simple se používá k vyjádření události, která se odehrála v již ukončené minulosti. 
Dále se používá k vyjádření činností, které se v minulosti pravidelně opakovaly, a ve vyprávění.
Ve větě se udává časový údaj, kdy činnost proběhla, nebo musí minulost vyplynout 
z kontextu.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  She played football last week. / Minulý týden hrála kopanou.    
She went to see her mother last month. / Minulý měsíc navštívila svoji matku.     
Every Monday I studied with my teacher. / Každé pondělí jsem studoval(a) se svojí učitelkou 
(svým učitelem).    Every Monday I took the train to Milan. / Každé pondělí jsem jezdíval(a) 
vlakem do Milána.    He cycled to work. / Do práce jezdíval (jezdil) na kole.    
He got up at 8 am. / Vstával v 8 ráno.     

Disagreeing and correcting / Konverzační techniky: 
Jak nesouhlasit a opravovat Units 2 & 3Units 2 & 3

Jestliže chcete v angličtině s někým nesouhlasit či někoho opravit, použijte kladnou či 
zápornou krátkou odpověď s ohledem na dané tvrzení. 

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  He likes it. (přítomný čas prostý – kladná věta (+))  No, he doesn’t. 
(krátká odpověď – zápor (-)) / Má to rád. Ne, nemá.      I am not English. Yes, you are. / Nejsem 
Angličan. Jsi.    He doesn’t speak English. Yes, he does. / Nemluví anglicky. Ale ano, mluví.     He 
was here yesterday. No, he wasn’t. / Byl tady včera. Ne, nebyl.     They weren’t at home on Saturday. 
Yes, they were. / V sobotu nebyli doma. Ale ano, byli.

Comparisons / Stupňování přídavných jmen a příslovcí – 2. stupeň Unit 4Unit 4

PAMATUJ SI!
Abychom správně stupňovali anglická přídavná jména, musíme nejprve určit, z kolika 
slabik se skládají.

Stupňování probíhá dvěma způsoby:
Jednoslabičná přídavná jména, dvojslabičná přídavná jména končící na -e, -er, -ow, -y a 
některá příslovce tvoří 2. stupeň přidáním koncovky -er k základnímu tvaru přídavného 
jména nebo příslovce + than:
John is older than me (nebo …than I am).

Pravidla pravopisu
Přídavná jména a příslovce končící na -e přibírají pouze -r (nice ➝ nicer).
Jednoslabičná přídavná jména a příslovce, jejichž poslední dvě písmena jsou: samohláska + 
souhláska tuto souhlásku zdvojují (big ➝ bigger).
V přídavných jménech a příslovcích, která končí na souhlásku a -y, se -y mění na -i a přibírá 
koncovku -er: (easy ➝ easier).

Ostatní  přídavná jména, tj. přídavná jména, která mají tři či více slabik; přídavná jména
dvouslabičná, která nekončí na -e, -er, -ow, -y; a některá příslovce tvoří 2. stupeň 
opisem – tj. přidáním slůvka more / více před dané přídavné jméno a příslovce (někdy i 
podstatné jméno). Pro porovnání se opět za přídavné jméno nebo příslovce přidá than.
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POROVNEJ S ČEŠTINOU!  She is more intelligent (4 slabiky) than me (nebo …than I am). I Je 
inteligentnější než jsem já.    John is more patient than I expected. / Jan je trpělivější, než jsem čekal(a).     
He’s got more books than us (nebo …than we have). /  Má víc knih než my (než máme my).

PAMATUJ SI!
Některá přídavná jména a příslovce tvoří 2. stupeň nepravidelně. Nejznámější jsou:
good = better     bad = worse     far = farther / further
V hovoru můžeme 2. stupeň použít i samostatně bez than.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!   You look better today. / Dnes vypadáš lépe. (než včera je nevysloveno)     
How are you feeling today? Worse. / Jak se dnes cítíš? Hůř.      I walked to the station. It’s farther / 
further than I expected. / Šel (Šla) jsem na nádraží pěšky. Je to dál, než jsme si myslel(a).

Vazba as … as vyjadřuje rovnost.
Když chceme anglicky vyjádřit, že porovnávané vlastnosti mají stejnou kvalitu, postupujeme 
podle následujícího vzorce:
(not) as + přídavné jméno nebo příslovce v základním tvaru + as
Pokud porovnáváme věci, využijeme vazby (not) as much / as many as.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  She is as tall as you (…as you are). / Je stejně vysoká jako ty.
It isn’t as cold as yesterday. / Není tak chladno jako včera.    They haven’t got as many 
friends as us (…as we have). / Nemají tolik přátel jako my.     Have you got as much money 
as we need? / Máte tolik peněz, kolik potřebujeme?

Be going to / Vazba be going to – chystaná budoucnost  Unit 5Unit 5

Vazba be going to se skládá z přítomného tvaru be + going to + infi nitiv významového 
slovesa bez to:
She is going to help you.     They are going to help you.

Pomocí této vazby vyjadřujeme naše budoucí záměry, popřípadě podle viditelných důkazů 
předpovídáme, že se něco stane. 

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  She’s going to help you. / Chystá se ti pomoci.      What are you 
going to do? I’m going to stay in town. / Co se chystáš dělat? Chystám se zůstat (zůstanu) 
ve městě.      It’s going to rain. / Nejspíš bude pršet. (Vypadá to na déšť.)

Have to / Vazba have to – povinnost Unit 5Unit 5

Vazba have to + infi nitiv významového slovesa vyjadřuje povinnost,  která vychází z 
vnějších okolností, sami ji neovlivníme:
We have to stay at home because it’s raining. 

Záporný tvar don’t have to, doesn’t have to + infi nitiv významového slovesa 
používáme v situaci, kdy není nutné povinnost splnit. Do češtiny překládáme jako ‘nemuset’.

K vyjádření minulosti používáme vazby had to / didn’t have to a budoucnosti will have to / 
won’t have to. 

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  We have to stay at home because it’s raining. / Musíme zůstat 
doma, protože prší. (déšť nás donutil)    You don’t have to help me. / Nemusíš mi pomáhat. 
(není důvod, abys mi pomáhal)     I had to leave early yesterday. / Včera jsem musel odcházet brzy. 
I think we’ll have to move next year. / Myslím si, že se příští rok budeme muset přestěhovat. 
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OPAKOVÁNÍ
Vazby be going to a have to jsou složené tvary, které se chovají jako jedno slovo, nesmíme 
žádnou část zapomenout, jinak bychom změnili význam toho, co říkáme.

POROVNEJ: 
I am going to live in a village. vs I am going to the village. / Chystám se žít (bydlet) na vesnici. 
vs (Právě) jdu do vesnice.     I have got two brothers. vs I have to help my brothers. / Mám dva 
bratry. vs Musím bratrům pomoci.  

Must / mustn't  / Modální slovesa muset / nesmět Unit 6Unit 6

Modální sloveso must / muset se používá pouze v přítomném čase prostém. Sloveso se 
nečasuje, má stejný tvar ve všech osobách a pojí se s infi nitivem slovesa bez to. 

Zápor má tvar must not (mustn’t).

Otázka se tvoří obráceným slovosledem: Must I? Must you? Must he? atd. 

Must / mustn’t + sloveso v infi nitivu bez to –  vyjadřuje zákaz, důraznou radu či 
povinnost vycházející od mluvčího, danou vnitřními okolnostmi. 

PAMATUJ SI!
K vyjádření  must / mustn’t v minulosti používáme had to / didn’t have to a v budoucnosti 
will have to / won’t have to.  

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  We have to stay at home because it’s raining. / Musíme zůstat 
doma, protože prší. (déšť nás donutil)    We must stay at home. / Musíme zůstat doma. (cítíme, 
že to je potřeba, chceme zůstat)      I must go with my friends. / Musím jít se svými přáteli. (cítím 
se povinen)

Adverbs of manner / Příslovečné určení způsobu Unit 6Unit 6

Příslovečná určení způsobu nám říkají, JAK jsou činnosti prováděny. Tvoří se přidáním 
koncovky -ly  k přídavnému jménu:
quiet ➝ quietly

Jestliže přídavné jméno končí na -y, změní se na -i a přibírá koncovku -ly:
easy ➝ easily

Ne všechna slova, která končí na -ly, jsou příslovce, např. elderly, lonely, silly atd. jsou 
přídavná jména.

PAMATUJ SI!
Některá příslovce jsou nepravidelná, např. well je příslovečný tvar good.
Fast, hard a late mohou být užívána jako přídavná jména i příslovce.

OPAKOVÁNÍ
Slovosled anglické věty je pevný. Podle umístění slova ve větě můžeš lépe rozlišit 
přídavné jméno od příslovce. Přídavné jméno stojí před podstatným jménem nebo za 
slovesem být již bez podstatného jména.  Příslovce najdeme za slovesem.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  The tortoise is a slow animal. It goes slowly. It is slow! / Želva je 
pomalé zvíře. Chodí pomalu.  Je pomalá!      I feel lonely. / Cítím se (jsem) osamělý(á).  
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Time prepositions  on / at / in   /   Časové předložky  on / at / in   Unit 6Unit 6

PAMATUJ SI!
Čeština všechny tři předložky nejčastěji překládá jako v / ve.

Předložku on používáme se dny v týdnu a daty.
Předložku at používáme k vyjádření času (v kolik hodin).
Předložku in používáme pro měsíce a roky.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  On the 1st of July / prvního července (zde čeština předložku nemá)     
I was born on Monday. / Narodil(a) jsem se v pondělí.     at 4 pm. / ve  4 hod odpoledne       
at noon / o půlnoci     in July / v červenci     in 1972 / v roce 1972

Present continuous for future / Přítomný čas průběhový pro 
vyjádření budoucnosti Unit 7Unit 7

Present continuous se používá pro vyjádření pevných plánů do budoucna. Čeština tuto 
situaci často vyjadřuje také přítomným časem.

OPAKOVÁNÍ
Present continuous je složené sloveso, které má tvar: podmět + tvar slovesa be v přítomném 
čase + významové sloveso s koncovkou  -ing:  I am waiting. / She is waiting. / We are 
waiting.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  He’s meeting the President on Monday. / V pondělí se setká s 
prezidentem.     I’m talking to him tomorrow. / Zítra s ním budu mluvit.     They are seeing her on 
Tuesday. / V úterý se s ní uvidí.     Are you going tomorrow? / Jdeš zítra?     We aren’t playing football 
tomorrow. / Zítra fotbal nehrajeme. 

Superlatives / Stupňování přídavných jmen a příslovcí  – 3. stupeň Unit 8Unit 8

PAMATUJ SI!
3. stupeň přídavných jmen má stejná pravopisná pravidla jako 2. stupeň. 

PODÍVEJ SE na 2. stupeň přídavných jmen do Unit 4.

Pravidlo pro  stupňování pomocí koncovky:
the + přídavné jméno + -est
She is the tallest in her class.

Nepravidelná přídavná jména mají nepravidelný i 3. stupeň:
good = the best     bad = the worst     far = the farthest/ furthest

3. stupeň všech ostatních přídavných jmen se tvoří přidáním the most před základní tvar 
přídavného jména. Čeština používá předponu nej-! 3. stupeň se často následně pojí s 
předložkami of nebo in.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  She is the tallest in her class. / Je nejvyšší ve své třídě.    It’s the most 
interesting book I’ve ever read. (čti /red/) / To je nejzajímavější kniha, kterou jsem kdy četl(a).     
She is the most inteligent of them all. / Je nejchytřejší ze všech. 
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Past continuous / Minulý čas průběhový Unit 8Unit 8

Past continuous má následující formu:
podmět + tvar slovesa be v minulém čase + významové sloveso s koncovkou -ing.
I was watching TV at 8 o’clock this morning.

PAMATUJ SI!
Past continuous vyjadřuje průběh či trvání děje v minulosti.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  What were you doing at 8 o’clock this morning? I was watching 
the Breakfast Show on TV. / Co jsi dělal dnes ráno v 8 hodin?  Díval(a) jsem se na pořad Snídejte 
s televizí. (Sledoval(a) jsem pořad...)

Past continuous vs Past simple / Minulý čas průběhový vs minulý 
čas prostý Unit 9Unit 9

Past continuous vyjadřuje děj, který v minulost nějakou dobu probíhal. Past simple vyjadřuje 
ukončené děje, které v minulosti proběhly. Abychom vyjádřili děj, který v určitém okamžiku 
v minulosti již probíhal (tento děj bývá vnímán jako delší), a zároveň činnost, která ve stejný 
okamžik proběhla (náhlá, krátká), používáme minulý čas průběhový (past continuous) a 
minulý čas prostý (past simple). Past simple v podobných situacích uvádí výraz when. 

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  We were having dinner (děj, který již probíhal) when the telephone 
rang. (činnost, která původní děj přerušila) / Večeřeli jsme, když zazvonil telefon.    We were 
playing tennis when I broke my racquet. / Hráli jsme tenis, když jsem zlomil raketu. 

One / ones   /   Zástupné one  / ones Unit 9Unit 9

Abychom se vyhnuli opakování podstatného jména, které již ve větě bylo použito, můžeme jej 
nahradit zástupným slůvkem one pro jednotné číslo a ones pro množné číslo. Čeština 
použije zájmena ten / ta / to / ti / ty / ta.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  Which book is yours? The blue one or the red one? / Která kniha 
je tvoje? Ta modrá nebo ta červená?     I don’t like watching old fi lms. I prefer modern ones. / 
Nerad(a) se dívám na staré fi lmy. Mám raději (dávám přednost) těm moderním.

A lot of / much / many   /   Výrazy, které vyjadřují neurčité množství Unit 9Unit 9

OPAKOVÁNÍ
Většina anglických podstatných jmen je počitatelná, tzn. můžeme je počítat, např. 
a car – two cars.  Podstatná jména v jednotném čísle, která nemůžeme počítat, se nazývají 
nepočitatelná. Obvykle pojmenovávají jídlo, materiál nebo abstraktní pojmy.  

PAMATUJ SI!
Výraz a lot of vyjadřuje neurčité množství počitatelných a nepočitatelných podstatných 
jmen zejména v kladných větách. Ve větách záporných a v otázkách se častěji používá 
much před  nepočitatelným podstatnými jmény a many před počitatelnými 
podstatnými jmény v množném čísle.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  We have a lot of friends. / Máme hodně přátel.     Did you see many 
people today? / Viděl jsi dnes hodně lidí?     I haven’t seen many people today. / Dnes jsme 
nepotkal mnoho lidí.     She didn’t spend much money. / Neutratila moc peněz.
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Should Unit 10Unit 10

Modální sloveso should má stejný tvar ve všech osobách. Zápor je tvořen přidáním záporky 
not k základnímu tvaru: 
should ➝ shouldn’t
Vyjadřuje radu.

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  You should take an umbrella, it’s raining. / Měl(a) by sis / měli byste 
si vzít deštník, prší.     She shouldn’t work till late. / Neměla by pracovat do pozdních hodin.

Conjunctions and  / so / but / because   /  Spojky and / so / but / because Unit 10Unit 10

Spojka and je spojka slučovací; používáme ji ke spojení myšlenek a informací. 
Spojka so je spojka důsledková; používáme ji, jestliže mluvíme o nějakém důsledku, řešení 
nebo závěru. 
Spojka but je spojka odporovací a používáme ji, když vyjadřujeme nesouhlas či opačný názor.
Spojka because je spojka příčinná a používáme ji, když vysvětlujeme proč – uvádíme příčinu.

PAMATUJ SI!
Angličtina používá mnohem méně čárek před spojkami než čeština. 

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  Cross the street and turn left. / Přejděte ulici a zahněte doleva.     
We’re tired so let’s go home. / Jsme unaveni, tak pojďme domů.     He left early but he was 
still late. / Odešel včas, ale stejně měl zpoždění.     He was tired because he stayed out late. / 
Byl unavený, protože byl dlouho venku.

Might / might not Unit 11Unit 11

Modální sloveso might má stejný tvar ve všech osobách. Zápor je tvořen přidáním záporky 
not: 
might ➝ might not 
Vyjadřuje možnost v budoucnosti. 

POROVNEJ!  It’s going to rain. vs It might rain or it might not, I don’t know. / Nejspíš bude pršet. 
(Vypadá to na déšť.) vs Možná bude pršet, možná nebude, nevím.

Will Unit 11Unit 11

Will vyjadřuje očekávání, naději či předpověď budoucího děje. Má tuto formu: 
podmět + will (’ll) + infi nitiv významového slovesa bez to
Will se také používá k vyjádření spontánního rozhodnutí, slibu či nabídky. V takovýchto 
případech je obvykle používána zkrácená forma ’ll. Tento typ věty často uvádí výrazy jako 
I think, I hope. 

Will + not (zkrácený tvar won’t) se používá v záporu. 
Otázka se tvoří změnou slovosledu.

Will se do češtiny nepřekládá, pouze vyjadřuje budoucnost.



  82 SHRNUTÍ GRAMATIKY

OPAKOVÁNÍ
Některé otázky v angličtině tvoříme změnou slovosledu: 
He is at home. Is he at home?     They have got some money. Have they got any money?             
I can fl y. Can I fl y?     She was watching TV at 8 o’clock. Was she watching TV at 8 o’clock? 

Některá slovesa v angličtině nazýváme pomocná. Jejich úkolem je vyjádřit gramatickou 
kategorii (čas, zápor, otázku),  ale do češtiny je nepřekládáme: Do you like … ? – do 
vyjadřuje otázku v přítomném čase;  I was waiting. – was vyjadřuje minulost apod.   

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  I think she will (she’ll) come with us. / Myslím, že s námi půjde.      
I’ll do it. / Udělám to. (okamžitý nápad)     I’ll help you. / Pomohu ti.     She won’t be here next 
week. / Příští týden tady nebude.     When will he come back? / Kdy se vrátí?

Conditional type 1 / Podmínkové věty 1. typu Unit 12Unit 12

Podmínkové věty 1. typu vyjadřují, co se pravděpodobně stane za určitých podmínek.  
Souvětí se skládá z vedlejší věty začínající if, která vyjadřuje podmínku, a hlavní věty, 
jejíž výsledek závisí na tom, zda se splní podmínka ve větě s if.

Forma podmínkového souvětí je: (vedlejší věta) if + podmět  + sloveso v přítomném 
čase prostém, (hlavní věta) podmět  + will + infi nitiv slovesa bez to: 
If it rains, I will stay at home.

Význam souvětí se nemění, pokud změníme pořadí hlavní a vedlejší věty.
Pokud souvětí začíná vedlejší větou s if, věty oddělujeme čárkou, pokud souvětí začneme 
větou hlavní, před if se uprostřed čárka nepíše: 
I will stay at home if it rains.

Hlavní i vedlejší věta s if mohou být kladné či záporné:
If it doesn’t rain, I won’t stay at home. 

Věta s if může vyjadřovat podmínku i v případě, že hlavní věta je věta tázací: 
Will you stay at home if it rains?

OPAKOVÁNÍ
Angličtina používá krátké odpovědi, ve kterých hraje hlavní úlohu pomocné sloveso: 
Are you happy? Yes, I am. / No, I’m not.     Did you stay there? Yes, I did. / No, I didn’t.     Can 
she sing? Yes, she can. / No, she can’t.      Will you stay home if it rains? Yes, I will. / No, I won’t. 

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  Will you stay at home if it rains? / Zůstaneš doma, když bude 
pršet?    If it doesn’t rain, I won’t stay at home. / Když nebude pršet, nezůstanu doma.
VŠIMNI SI! Anglická vedlejší věta v přítomném čase se do češtiny překládá časem 
budoucím: If it rains, I will stay at home. / Jestliže bude pršet, zůstanu doma.
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Possessive pronouns / Přivlastňovací zájmena Unit 12Unit 12

OPAKOVÁNÍ
Anglická přivlastňovací zájmena stojí před podstatným jménem: 
my / your / his / her / its / our/ their house  

Pokud se přivlastňovací zájmena objeví samostatně na konci věty, mají tyto tvary:

PAMATUJ SI!
Přivlastňovací zájmena mají na konci věty stále stejný tvar. Ve 3. osobě jednotného čísla 
odkazují na vlastníka.

Whose … ? / Čí ... ? Unit 12Unit 12

Zájmena ve tvaru mine / yours / his / hers / ours / theirs používáme často v odpovědích na 
otázku začínající tázacím zájmenem Whose ... ?

POROVNEJ S ČEŠTINOU!  Whose is that book? It’s Marko’s. It’s his. / Čí je ta kniha? Je Markova. 
Je jeho.    Whose is that bag? It’s Maria’s. It’s hers. / Čí je ta taška? Je Mariina. Je její.     Whose is 
this homework? It’s mine, yours, etc. / Čí je ten domácí úkol? Je můj, tvůj atd.

PAMATUJ SI!
Angličtina nemá odpovídající tvar pro české svůj / svá / své apod. Používá pouze 
odpovídající přivlastňovací zájmena: Můžeš mi půjčit svoji knihu? / Can you lend me your 
book, please? 

Jednotné číslo Množné číslo

mine ours

yours yours

his

hers
theirs



Unit 1
(to) bake /beIk/ péci
band /b&nd/ skupina
biscuit /"bIskIt/ sušenka
boat /b@Ut/ loď
brilliant /"brIli@nt/ vynikající, 

skvělý
bush /bUS/ keř
chain /ÍeIn/ řetěz, pouto
champion /"Í&mpi@n/ 

šampión
chess /Íes/ šachy
choir /"kwaI@(r)/ sbor
cookery /"kUk@ri/ kuchařské 

umění, kuchařství
dark /dA;k/ tmavý
delicious /dI"lIS@s/ velmi 

chutný, lahodný
drama /"drA;m@/ divadelní 

hra, drama
helicopter /"helikQpt@(r)/ 

vrtulník
hobby /"hQbi/ koníček
island /"aIl@nd/ ostrov
(to) join /ÙOIn/ přidat se k
journey /"Ù3;ni/ cesta (výlet)
(to) live /lIv/ žít, bydlet
(to) miss /mIs/ chybět, 

postrádat
model-making /"mQdl 

%meIkIN/ stavění modelů 
(lodí, letadel)

officer /"QfIs@(r)/ důstojník, 
úředník

orchestra /"O;kIstr@/ orchestr
peace /pi;s/ mír
pocket /"pQkIt/ kapsa
pottery /"pQt@ri/ keramika
(to) practise /"pr&ktIs/ 

procvičovat
prison /"prIzn/ vězení
ship /SIp/ loď
technology /tek"nQl@Ùi/ 

technologie
volleyball /"vQlibO;l/ volejbal

Unit 2
alone /@"l@Un/ sám
(to) answer /"A;ns@(r)/ 

odpovědět
awful /"O;fl/ hrozný
bank /b&Nk/ banka
(to) believe /bI"li;v/ věřit
building /"bIldIN/ dům, 

budova

cartoon /kA;"tu;n/ komiks
detective film /dI"tektIv 

fIlm/ detektivka
(to) fall off /fO;l "Qf/ opadat, 

odpadnout
funny /"fVni/ směšný
game show /"geIm S@U/ 

televizní soutěžní pořad
(to) hang on /h&N "Qn/ 

chvíli počkat, nezavěšovat
(to) hate /heIt/ nenávidět
(to) hire /"haI@(r)/ najmout 

si, vypůjčit si, zaměstnat
(to) hit /hIt/ udeřit
horror film /"hQr@ fIlm/ 

horor
(to) invite /In"vaIt/ pozvat
kids /kIdz/ děti
laptop /"l&ptQp/ notebook
(to) laugh /lA;f/ smát se
(to) leave /li;v/ odejít, 

opustit
(to) love /lVv/ milovat
midnight /"mIdnaIt/ půlnoc
mobile /"m@UbaIl/ mobilní
music show /"mju;zIk S@U/ 

hudební pořad
nature programme /"neIÍ@ 

%pr@Ugr&m/ pořad o 
přírodě

(to) need /ni;d/ potřebovat
(to) order /"O;d@(r)/ 

objednat
quiz show /"kwIz S@U/ kvíz, 

soutěžní pořad
(to) ring /rIN/ zazvonit
rubbish /"rVbIS/ smetí, 

odpadky
sailing /"seIlIN/ plavba lodí
scary /"ske@ri/ strašidelný
science fiction film /%saI@ns 

"fIkSn fIlm/ sci-fi film
shock /SQk/ šok
sports show /"spO;ts S@U/ 

pořad o sportu
strange /streInÙ/ zvláštní, 

cizí
super /"su;p@(r)/ skvělý
the news /D@ "nju;z/ zprávy
(to) think /TINk/ myslet
title /"taItl/ titul, název
truck /trVk/ náklaďák
(to) turn off /t3;n "Qf/ 

vypnout, zhasnout
voice /vOIs/ hlas
waves /weIvz/ vlny

weird /wI@d/ zvláštní, 
podivný

western /"west@n/ západní, 
film western

Unit 3
basket /"bA;skIt/ koš
bike /baIk/ kolo
bus /bVs/ autobus
(to) call /kO;l/ zavolat
car /kA;(r)/ auto
(to) change /ÍeInÙ/ 

změnit, rozměnit
coach /k@UÍ/ dálkový 

autobus
(to) dig /dIg/ kopat
(to) dream /dri;m/ snít
(to) drive /draIv/ řídit
ferry /"feri/ trajekt
fool /fu;l/ blázen
gold /g@Uld/ zlato
(to) go sightseeing /g@U 

"saItsi;IN/ jít na prohlídku 
města, hradu

(to) hike /haIk/ jít na túru
jaguar /"Ù&gju@(r)/ jaguár
jeep /Ùi;p/ terénní auto
jungle /"ÙVNgl/ džungle
(to) lose /lu;z/ ztratit
lunch /lVnÍ/ oběd
monkey /"mVNki/ opice
museum /mju;"zi;@m/ 

muzeum
offer /"Qf@(r)/ nabídka
(to) operate /"Qp@reIt/ 

fungovat, operovat, řídit
plane /pleIn/ letadlo
pyramid /"pIr@mId/ 

pyramida
(to) return /rI"t3;n/ vrátit se
scooter /"sku;t@(r)/ skútr
shame /SeIm/ ostuda, 

hanba, ostych
single /"sINgl/ jízdenka jen 

tam – ne zpáteční
snake /sneIk/ had
souvenir /su;v@"nI@(r)/ 

suvenýr
spider /"spaId@(r)/ pavouk
(to) stay /steI/ zůstat
sunset /"sVnset/ západ 

slunce
tent /tent/ stan
ticket /"tIkIt/ lístek, vstupenka
tourist /"tU@rIst/ turista

tram /tr&m/ tramvaj
tube /tju;b/ metro
(to) visit /"vIzIt/ navštívit
(to) wake up /weIk "Vp/ vstát
wallet /"wQlIt/ peněženka
youth club /"ju;T klVb/ klub 

pro mladé

Unit 4
bad /b&d/ zlý, špatný
beautiful /"bju;tIfl/ krásná 

(žena), krásné (počasí)
better looking /%bet@ 

"lUkIN/ lépe vypadající
big /bIg/ velký
bite /baIt/ kousnutí, štípnutí
cheap /Íi;p/ levný
chimpanzee /ÍImp&n"zi;/ 

šimpanz
coast /k@Ust/ pobřeží
conversation /kQnv@"seISn/ 

konverzace
curly /"k3;li/ kudrnatý, vlnitý
cute /kju;t/ hezoučký, 

roztomilý
dangerous /"deInÙ@r@s/ 

nebezpečný
dragon /"dr&g@n/ drak
elephant /"elIf@nt/ slon
(to) exist /Ig"zIst/ existovat
exotic /Ig"zQtIk/ exotický
fairy tales /"fe@ri teIlz/ 

pohádky
fish /fIS/ ryba
glasses /"glA;sIz/ brýle
hip-hop /"hIp hQp/ hip-hop
mouse /maUs/ myš
octopus /"Qkt@p@s/ chobotnice
owl /aUl/ sova
philosopher /fI"lQs@f@(r)/ 

filozof
plump /plVmp/ baculatý
poisonous /"pOIz@n@s/ 

jedovatý
pop /pQp/ pop (hudba)
(to) prefer /prI"f3;(r)/ 

upřednostňovat
private /"praIvIt/ soukromý
rabbit /"r&bIt/ králík
red (hair) /red "(he@)/ zrzavé 

(vlasy)
reptile /"reptaIl/ plaz
researcher /rI"s3;Í@(r)/ 

badatel, vědecký
pracovník

SlovníčekSlovníček
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sea level /"si; %levl/ úroveň 
mořské hladiny

short /SO;t/ krátký, malý
slim /slIm/ štíhlý
straight /streIt/ rovný
strong /strQN/ silný
sunken city /%sVNk@n "sIti/ 

město pod vodou
(to) talk /tO;k/ mluvit, 

debatovat
tall /tO;l/ vysoký
thin /TIn/ tenký, hubený
ugly /"Vgli/ ošklivý
underwater temples   

/%=Vnd2@wO;t@ "templz/ 
chrámy po vodou

wavy /"weIvi/ vlnitý
wolf /wUlf/ vlk
young /jVN/ mladý

Unit 5
(to) argue /"A;gju;/ hádat 

se, diskutovat
(to) buy /baI/ koupit
canoeing trip /k@"nu;IN 

trIp/ výlet na kánoi
(to) clean /kli;n/ uklízet, 

čistit
(to) cook the dinner /%kUk 

D@ "dIn@(r)/ vařit večeři
(to) do homework /du;    

"h@Umw3;k/ dělat úkoly
(to) do the cleaning /%du; 

D@ "kli;nIN/ uklízet
(to) do the dusting /%du; 

D@ "dVstIN/ utírat prach
(to) do the ironing /%du; 

Di "aI@nIN/ žehlit
(to) do the shopping /%du; 

D@ "SQpIN/ nakupovat
(to) do the washing up 

/%du; D@ %wQSIN "Vp/ 
mýt nádobí

fire /"faI@(r)/ oheň
(to) fly a plane /%flaI @ 

"pleIn/ pilotovat 
letadlo

football boots /"fUtbO;l 
bu;ts/ kopačky

(to) go horse riding /%g@U 
"hO;s %raIdIN/ jít jezdit 
na koni

(to) go on strike /%g@U Qn 
"straIk/ zahájit stávku

(to) have a party /%h&v @ 
"pA;ti/ mít večírek

(to) help /help/ pomoci
(to) learn /l3;n/ učit se
(to) make the bed /%meIk 

D@ "bed/ ustlat postel

mess /mes/ nepořádek
(to) move /mu;v/ pohnout, 

přestěhovat
(to) play volleyball /pleI 

"vQlibO;l/ hrát volejbal
(to) put something away 

/%pUt ... @"weI/ dát si něco 
stranou

(to) put the rubbish out 
/%pUt D@ "rVbIS %aUt/ 
vynést odpadky

sister-in-law /"sIst@rIn %lO;/ 
švagrová

(to) stay at a friend’s house 
/%steI @t @ "frendz %haUs/ 
zůstat u kamaráda

study /"stVdi/ studovat
(to) tidy /"taIdi/ uklidit
untidy /Vn"taIdi/ neuklizený

Unit 6
Art /A;t/ umění, výtvarná 

výchova
audition /O;"dISn/ konkurs
(to) borrow /"bQr@U/ půjčit 

(někomu něco)
brain /breIn/ mozek
(to) care /ke@(r)/ pečovat, 

starat se
careful /"ke@fl/ opatrný
circle /"s3;kl/ kruh
easy /"i;zi/ jednoduchý
face /feIs/ tvář
fair /fe@(r)/ světlý
fast /fA;st/ rychlý
figure /"fIg@(r)/ postava
file /faIl/ složka
(to) forget /f@"get/ 

zapomenout
Geography /Ùi"Qgr@fi/ 

zeměpis
glad /gl&d/ rád, potěšený
good /gUd/ dobrý
History /"hIstri/ dějepis
(to) hurry /"hVri/ spěchat
Information Technology      

/Inf@%meISn tek"nQl@Ùi/ 
informatika

Maths /m&Ts/ matematika
(to) multiply /"mVltIplaI/ 

násobit
Music /"mju;zIk/ hudba, 

hudební výchova
news /nju;z/ zprávy
Physical Education /%fIzIkl 

edju"keISn/ tělocvik
polite /p@"laIt/ zdvořilý
(to) print out /prInt "aUt/ 

vytisknout
quick /kwIk/ rychlý

quiet /"kwaI@t/ tichý
racket /"r&kIt/ raketa
rectangle /"rekt&Ngl/ 

obdélník
rule /ru;l/ pravidlo
Science /"saI@ns/ věda
slow /sl@U/ pomalý
speech /spi;Í/ projev, řeč
square /skwe@(r)/ čtverec
subject /"sVbÙIkt/ 

předmět
(to) switch off /swIÍ "Qf/ 

vypnout
timetable /"taImteIbl/ 

rozvrh hodin
tonight /t@"naIt/ dnes večer
triangle /"traI&Ngl/ 

trojúhelník
(to) try /traI/ zkusit
(to) understand 

/Vnd@"st&nd/ rozumět
workshop /"w3;kSQp/ kurs, 

pracovní seminář

Unit 7
basketball /"bA;skItbO;l/ 

košíková
(to) come back /kVm 

"b&k/ vrátit se
cycling /"saIklIN/ jízda na 

kole
dinner /"dIn@(r)/ večeře
fan /f&n/ fanoušek
(to) get up late /%get Vp 

"leIt/ vstávat pozdě
(to) go fishing /g@U "fISIN/ 

jít na ryby
(to) go shopping /g@U 

"SQpIN/ jít nakupovat
(to) go to a friend’s house  

/%g@U tu; @ "frendz 
%haUs/ jít ke kamarádovi

(to) go to church /%g@U t@ 
"Í3;Í/ jít do kostela

(to) go to the cinema 
/%g@U t@ D@ "sIn@m@/ jít 
do kina

(to) hang out /h&N "aUt/ 
trávit hodně času kde, s 
kým

haunted house /%hO;ntId 
"haUs/ dům, ve kterém 
straší

keen /ki;n/ nadšený
(to) listen to music /%lIsn 

t@ "mju;zIk/ poslouchat 
hudbu

mountain biking 
/"maUnt@n %baIkIN/ 
horská cyklistika

mountain climbing 
/"maUnt@n %klaImIN/ 
šplhání, lezení po horách

packed lunch /p&kt 
"lVnÍ/ oběd v balíčku (na 
cesty)

paper round /"peIp@ 
raUnd/ roznáška novin

piano lesson /pi"&n@U 
%lesn/ hodina výuky hry 
na piano

plan /pl&n/ plán
(to) play sports /pleI 

"spO;ts/ dělat sport
(to) remember /rI"memb(r)/ 

pamatovat si
running /"rVnIN/ běhání
(to) sell /sel/ prodat
skateboarding 

/"skeItbO;dIN/ ježdění na 
skateboardu

skating /"skeItIN/ bruslení
surfing /"s3;fIN/ surfování
swimming /"swImIN/ 

plavání
theme park /"Ti;m pA;k/ 

zábavní park
trampolining 

/tr&mp@"li;nIN/ cvičení 
na trampolíně

(to) watch sport / TV /wQÍ 
"spO;t, ti; "vi;/ sledovat 
sport/ televizi

Unit 8
anaconda /&n@"kQnd@/ 

anakonda
ankle /"&Nkl/ kotník
antelope /"&ntIl@Up/ 

antilopa
aspirin /"&sprIn/ aspirin
attack /@"t&k/ útok
back ache (or backache)  

/"b&keIk/ bolest zad
(to) be ill /bi "Il/ být 

nemocný
blue whale /blu; "weIl/ 

velryba
(a) cold /"k@Uld/ 

nachlazení
(a) cup of tea /%kVp         

@v "ti;/ šálek čaje
dentist’s /"dentIsts/ zubař
dizzy /"dIzi/ trpět závratí, 

omdlévat
dolphin /"dQlfIn/ delfín
ear ache (or earache) 

/"I@reIk/ bolest ucha
environment                  

/In"vaIr@nm@nt/ 
prostředí
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giraffe /ÙI"rA;f/ žirafa
head /hed/ hlava
head ache (or headache)  

/"hedeIk/ bolest hlavy
heavy /"hevi/ těžký
(to) hurt /h3;t/ bolet
ill /Il/ nemocný
knee /ni;/ koleno
lamppost /"l&mp@Ust/ 

sloup svítilny, kandelábr
lemonade /lem@n"eId/ 

limonáda
lion /"laI@n/ lev
lucky /"lVki/ mít štěstí
medicinal /m@"dIs@nl/ 

léčivý, léčebný
medicine /"meds@n/ 

medicína
ostrich /"QstrIÍ/ pštros
oxygen /"QksIÙ@n/ kyslík
painting /"peIntIN/ 

malování, obraz
pig /pIg/ prase
plant /plA;nt/ rostlina
project /prQÙekt/ projekt
rainforest /"reInfQrIst/ 

deštný prales
rhino /"raIn@U/ hroch
romantic /r@"m&ntIk/ 

romantický
safe /seIf/ bezpečný
sore throat /sO; "Tr@Ut/ 

bolest v krku
stomach  /"stVm@k/ 

žaludek, břicho
stomach ache (or 

stomachache)        
/"stVm@k eIk/ bolest 
břicha

(to) survive /s@"vaIv/ přežít
toe /t@U/ prst (u nohy)
tooth ache (or toothache) 

/"tu;T eIk/ bolest zubů
(to) wake /weIk/ probudit
whale shark /"weIl SA;k/ 

žralok obrovský (velrybí)

Unit 9
air /e@(r)/ vzduch
aliens /"eIli@nz/ 

mimozemšťané
(to) block /blQk/ blokovat
bored /bO;d/ znuděný
button /"bVtn/ knoflík
(to) carry /"k&ri/ nést
coffee /"kQfi/ káva
comfortable /"kVmft@bl/ 

pohodlný
country /"kVntri/ venkov
(to) cry /kraI/ brečet, křičet

(to) destroy /dI"strOI/ zničit
dirty /"d3;ti/ špinavý
dustbin /"dVstbIn/ popelnice
frightened /"fraItnd/ 

vystrašený
gas company /"g&s 

%kVmp@ni/ plynařské 
závody

gas leak /"g&s li;k/ únik 
plynu

(to) go out /g@U "aUt/ jít 
ven

huge /hju;Ù/ obrovský
key /ki;/ klíč
(to) kiss /kIs/ políbit
(to) land /l&nd/ přistát
lights /laIts/ světla
(to) lock /lQk/ zamknout
loud /laUd/ hlasitý
masks /mA;sks/ masky
palace /"p&l@s/ palác
path /pA;T/ cesta, stezka, 

pěšina
(to) pick up /pIk "Vp/ 

sebrat, vyzvednout
place /pleIs/ místo
planet /"pl&nIt/ planeta
(to) push /pUS/ strkat, tlačit
round /raUnd/ kulatý
(to) run away /rVn @"weI/ 

utéci
salt /sQlt, sO;lt/ sůl
seed /si;d/ semeno
shocked /SQkt/ šokovaný
silver /"sIlv@(r)/ stříbro, 

stříbrný
spaceship /"speIsSIp/ 

vesmírná loď
(to) steal /sti;l/ krást
still /stIl/ stále
suddenly /"sVdnli/ 

najednou
surprised /s@"praIzd/ 

překvapený
thrilled /TrIld/ velmi 

potěšený
(to) turn around /t3;n 

@"raUnd/ otočit se
universe /"ju;nIv3:s/ vesmír
world /w3;ld/ svět

Unit 10
(to) be in love /%bi; In "lVv/ 

být zamilovaný
(to) be lost /bI "lQst/ být 

ztracen
chemist’s /"kemIsts/ 

drogerie
(to) cross /krQs/ přejít
crowd /kraUd/ dav

directions /d@"rekSnz,
dI-, daI-/ směry

(to) explain /Ik"spleIn/ 
vysvětlit

(to) fall asleep /fO;l @"sli;p/ 
usnout

(to) figure out /fIg@r"aUt/ 
pochopit, vyřešit

go as far as the… /%g@U
@z "fA;r @z D@/ (za)jít tak 
daleko

go past the… /%g@U "pA;st 
D@/ jít kolem

(to) go round in circles 
/%g@U raUnd In "s3;klz/ 
chodit dokola v kruzích

go straight ahead /%g@U 
streIt @"hed/ jít rovně

hospital /"hQspItl/ 
nemocnice

hotel /h@U"tel/ hotel
lottery /"lQt@ri/ loterie
map /m&p/ mapa
now /naU/ nyní
one hundred /%wVn 

"hVndr@d/ sto
one hundred thousand 

/%wVn %hVndr@d 
"TaUz@nd/ sto tisíc

one million /%wVn "mIlj@n/ 
milión

one thousand /%wVn 
"TaUz@nd/ tisíc

police station /p@"li;s 
%steISn/ policejní stanice

post office /"p@Ust %QfIs/ 
pošta

railway station /"reIlweI 
%steISn/ vlakové nádraží

(to) rent a DVD /%rent @ 
%di; vi: "di;/ pronajmout 
DVD

restaurant /"restrQnt/ 
restaurace

shopping centre /"SQpIN 
%sent@(r)/ nákupní 
centrum

star /stA;(r)/ hvězda
take the first left /%teIk D@ 

%f3:st "left/ jet první vlevo
take the second right 

/%teIk D@ %sek@nd "raIt/ 
jet druhou vpravo

tourist office /"tU@rIst %QfIs/ 
informační kancelář

traffic /"tr&fIk/ doprava
turn left /t3;n "left/ zabočit 

doleva
turn right /t3;n "raIt/ 

zabočit doprava
way /weI/ cesta
welcome /"welk@m/ vítat

Unit 11
beach /bi;Í/ pláž
blanket /"bl&NkIt/ deka, 

přikrývka
breeze /bri;z/ vítr
bridge /brIÙ/ most
clouds /klaUdz/ mraky
cloudy /"klaUdi/ 

zamračený
(to) come out /kVm "aUt/ 

vyjít
championship /"Í&mpi@

nSIp/ šampionát
(to) crash the car /%kr&S 

D@ "kA;(r)/ nabourat 
auto

degree /dI"gri;/ stupeň, titul
driving test /"draIvIN test/ 

zkoušky z řízení
dry /draI/ suchý
explorer /Ik"splO;r@(r)/ 

badatel, objevitel
famous /"feIm@s/ známý, 

slavný
fog /fQg/ mlha
foggy /"fQgi/ mlhavý
(to) get married /%get 

"m&rid/ vdávat se/ženit 
se

miserable /"mIzr@bl/ 
nešťastný, mizerné 
(počasí)

no way /n@U "weI/ zákaz 
vjezdu

outside /aUt"saId/ venku
(to) pass /pA;s/ složit, 

udělat zkoušku
race /reIs/ závod
rain /reIn/ déšť
rainy /"reIni/ deštivý
rich /rIÍ/ bohatý
sand dunes /"s&nd 

dju;nz/ písečné duny
showers /"SaU@z/ deštíky, 

přeháňky
sky /skaI/ nebe
snow /sn@U/ sníh
snowy /"sn@Uwi/ sněžně 

bílý, zasněžený
sun /sVn/ slunce
sunburn /"sVnb3;n/ spálení 

od slunce
sunny /"sVni/ slunečný
thunderstorm /"TVnd@

stO;m/ bouřka
university /ju;nI"v3;s@ti/ 

univerzita
upstairs /Vp"ste@z/ nahoře
wind /wInd/ vítr
windy /"wIndi/ větrný
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Unit 12
(to) agree /@"gri;/ souhlasit
bell /bel/ zvonek
(to) book /bUk/ kniha
discount /"dIskaUnt/ sleva
(to) discuss /dIs"kVs/ 

diskutovat, povídat si
down /daUn/ dole, dolů
(to) freeze /fri;z/ mrznout
idea /aI"di;@/ nápad
magazine /m&g@"zi;n/ 

časopis
(to) organise /"O;g@naIz/ 

organizovat
postcard /"p@UstkA;d/ 

pohled
relatives /"rel@tIvz/ 

příbuzní
suncream /"sVnkri;m/ 

opalovací krém
term /t3;m/ termín
trouble /"trVbl/ potíže
would rather /wUd 

"rA;D@(r)/ raději bych
weather /"weD@(r)/ počasí

Samohlásky
/i;/ see 
/I/ bit 
/e/ bed
/&/ sad 
/A;/ father 
/V/ cut 
/U/ cook 
/u;/ too 
/i/ happy 
/@/ above 
/Q/ got 
/O;/ saw 
/u/ actual
/3;/ circle

Dvojhlásky
/eI/ say
/aI/ buy
/OI/ boy
/@U/ go
/aU/ now
/I@/ hear
/e@/ hair
/U@/ sure
/ju;/ few
/aI@/ fire
/aU@/ power

Souhlásky
/p/ push 
/b/ bank 
/t/ time 
/d/ diary 
/k/ carpet 
/g/ big 
/f/ surf 
/v/ very 
/T/ thin 
/D/ that 
/s/ sit 
/z/ zero
/S/ shine
/Z/ measure
/h/ hot
/w/ water
/tS/ chair
/dZ/ joke
/m/ more
/n/ snow
/N/ sing
/r/ ring
/l/ small
/j/ you

Tabulka výslovnosti
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