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Slovníček

0A

Art /ɑːt/ výtvarná výchova

Biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ přírodopis, biologie

Chemistry /ˈkem.ɪ.stri/ chemie

Civics /ˈsɪv.ɪks/ občanská výchova

Czech /tʃek/ český jazyk

English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ anglický jazyk

Geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/ zeměpis, geografie

History /ˈhɪs.tər.i/ dějepis, historie

Information Technology (IT) /ɪn.fəˌmeɪ.ʃən/ / tekˈnɒl.ə.dʒi/ informatika

Maths /mæθs/ matematika

Music /ˈmjuː.zɪk/ hudební výchova

Physical Education (PE) /ˌfɪz.ɪ.kəl/ /ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ tělesná výchova

Physics /ˈfɪz.ɪks/ fyzika

Religious Education (RE) /rɪˈlɪdʒ.əs/ /ed.jʊˈkeɪ.ʃən / náboženství

Science /ˈsaɪ.əns/ přírodní vědy

to act = to do drama /tʊ//ækt/= /tʊ//duː/ /ˈdrɑː.mə/ hrát divadlo

art room /ɑːt/ /ruːm/ učebna výtvarné výchovy

education /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/ vzdělání

canteen /kænˈtiːn/ jídelna

cafeteria /ˌkæf.əˈtɪə.ri.ə/ bufet

classmate /ˈklɑːs.meɪt/ spolužák, spolužačka

classroom /ˈklɑːs.ruːm/ učebna, třída

computer room /kəmˈpjuː.tər/  /ruːm/ počítačová učebna

corridor /ˈkɒr.ɪ.dɔːr/ chodba

to do experiments  /tʊ//duː/ /ɪkˈsper.ɪ.mənts/ dělat pokusy

to do homework /tʊ//duː/ /ˈhəʊm.wɜːk/ dělat domácí úkoly

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ prostředí

excellent /ˈek.səl.ənt/ vynikající, znamenitý

facilities /fəˈsɪl.ə.tiz/ vybavení, zařízení

football pitch /ˈfʊt.bɔːl/ /pɪtʃ/ fotbalové hřiště

gym /dʒɪm/ tělocvična

to have a break /tʊ/ /hæv/ /ə/ /breɪk/ mít přestávku

lab = laboratory /læb/= /ləˈbɒr.ə.tər.i/ laboratoř
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library /ˈlaɪ.brər.i/ knihovna

locker /ˈlɒk.ər/ skříňka

music room /ˈmjuː.zɪk/ /ruːm/ učebna hudební výchovy

playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/ hřiště na hraní

to play a musical instrument /tʊ/ /pleɪ/ /ə/ /ˈmjuː.zɪ.kəl/ /ˈɪn.
strə.mənt/ hrát na hudební nástroj

to play games /tʊ/ /pleɪ/ /ɡeɪmz/ hrát hry

pleasant /ˈplez.ənt/ příjemný

pupil /ˈpjuː.pəl/ žák, žákyně

safe /seɪf/ bezpečný

to study /tʊ/ /ˈstʌd.i/ studovat, učit se

to teach /tʊ/ /tiːtʃ/ vyučovat, učit někoho

well-equipped /wel-ɪˈkwɪpt/ dobře vybavený

0B

activity /ækˈtɪv.ə.ti/ činnost, aktivita

to attend classes /tʊ/ /əˈtend/ /klɑːsiz/ chodit do hodin

to be at school /tʊ/ /biː/ /æt/ /skuːl/ být ve škole

to be on time /tʊ/ /biː/ /ɒn/ /taɪm/ být někde včas

to chew gum /tʊ/ /tʃuː/ /ɡʌm/ žvýkat žvýkačku

to come home /tʊ/ /kʌm/ /həʊm/ přijít domů

to do sports /tʊ/ /duː/ /spɔːts/ sportovat

early /ˈɜː.li/ brzy

to eat in the class /tʊ/ /iːt/ /ɪn/ /ðə/ /klɑːs/ jíst v hodině

to get up /tʊ/ /ɡet/ /ʌp/ vstávat

to have fun /tʊ/ /hæv/ /fʌn/ bavit se

to have/eat lunch /tʊ/ /hæv///iːt/ /lʌntʃ/ obědvat

international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/ mezinárodní

late /leɪt/ pozdě

to wear a school uniform /tʊ/ /weər/ /ə/ /skuːl/ /ˈjuː.
nɪ.fɔːm/ nosit školní uniformu

to wear make-up /tʊ/ /weər/ /ˈmeɪk.ʌp/ nosit make-up

0C

acting = doing drama /ˈæk.tɪŋ/ = /ˈduː.ɪŋ/ /ˈdrɑː.mə/ hraní divadla

browsing the Internet /braʊz .ɪŋ/ /ðiː/ /ˈɪn.tə.net/ surfování na internetu
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chatting with friends /tʃæt.ɪŋ /  /wɪð/ /frendz/ povídání s přáteli

cooking /ˈkʊk.ɪŋ/ vaření

cycling /ˈsaɪ.klɪŋ/ jízda na kole

dancing /dɑːns.ɪŋ / tancování

doing yoga /ˈduː.ɪŋ/ /ˈjəʊ.ɡə/ cvičení jógy

drawing /ˈdrɔː.ɪŋ/ kreslení

jogging /ˈdʒɒɡ.ɪŋ/ běhání

listening to music /ˈlɪs.ən.ɪŋ / /tʊ/ /ˈmjuː.zɪk/ poslouchání hudby

making videos /ˈmeɪ.kɪŋ/ /ˈvɪd.i.əʊz/ natáčení videí

painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ malování

PLAYING: /pleɪ.ɪŋ / HRANÍ

cricket /ˈkrɪk.ɪt/ kriketu

football /ˈfʊt.bɔːl/ fotbalu

tennis /ˈten.ɪs/ tenisu

volleyball /ˈvɒl.i.bɔːl/ volejbalu

the guitar /ðə/ /ɡɪˈtɑːr/ na kytaru

the piano /ðə/ /piˈæn.əʊ/ na klavír

the flute /ðə/ /fluːt/ na flétnu

reading a book /ˈriː.dɪŋ/ /ə/ /bʊk/ čtení knihy

riding a horse /ˈraɪ.dɪŋ/ /ə/ /hɔːs/ jízda na koni

shopping /ˈʃɒp.ɪŋ/ nakupování

sleeping /ˈsliː.pɪŋ/ spaní

swimming /ˈswɪm.ɪŋ/ plavání

taking photos /teɪk.ɪŋ /  /ˈfəʊ.təʊz/ focení

WATCHING: /wɒtʃ.ɪŋ / KOUKÁNÍ

TV /ˌtiːˈviː/ na televizi

films /fɪlmz/ na filmy

TV series /ˌtiːˈviː/ /ˈsɪə.riːz/ na seriály

0D

to babysit /tʊ/ /ˈbeɪ.bi.sɪt/ hlídat děti

boarding school /ˈbɔː.dɪŋ/ /skuːl/ internátní škola

to call somebody /tʊ/ /kɔːl/ /ˈsʌm.bə.di/ telefonovat někomu

to concentrate /tʊ/ /ˈkɒn.sən.treɪt/ soustředit se

crowded /ˈkraʊ.dɪd/ přelidněný
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to check Facebook /tʊ/ /tʃek/ /ˈfeɪs.bʊk/ zkontrolovat Facebook

to drive somebody /tʊ/ /draɪv/ /ˈsʌm.bə.di/ zavézt někoho někam

fabulous /ˈfæb.jə.ləs/ úžasný

to miss somebody /tʊ/ /mɪs/ /ˈsʌm.bə.di/ postrádat někoho

primary school /ˈpraɪ.mər.i/ /skuːl/ základní škola

to shoot a video /tʊ/ /ʃuːt/ /ə/ /ˈvɪd.i.əʊ/ točit video

to show photos /tʊ/ /ʃəʊ/ /ˈfəʊ.təʊz/ ukazovat fotky

to tidy up /tʊ/ /ˈtaɪ.di/ /ʌp/ uklízet

READING

to amuse /tʊ/ /əˈmjuːz/ bavit se

to attend /tʊ/ /əˈtend/ pravidelně chodit

to create /tʊ/ /kriˈeɪt/ vytvářet

to daydream /tʊ/ /ˈdeɪ.driːm/ snít (přes den)

to decide /tʊ/ /dɪˈsaɪd/ rozhodnout se

to do gardening /tʊ/ /duː/ /ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ pracovat na zahradě

to hang out /tʊ/ /hæŋ/ /aʊt/ poflakovat se

obligatory /əˈblɪɡ.ə.tər.i/ povinný

to socialise /tʊ/ /ˈsəʊ.ʃəl.aɪz/ seznamovat se, stýkat se s 
lidmi

to use time /tʊ/ /juːz/ /taɪm/ využívat čas

1A

athletics /æθˈlet.ɪks/ atletika

basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/
basketbal

basketbalový míč

bat /bæt/ pálka (na baseball, stolní te-
nis) 

bodybuilding /ˈbɒd.iˌbɪl.dɪŋ/ kulturistika

cycling /ˈsaɪ.klɪŋ/ cyklistika

dancing /dɑːns.ɪŋ / tanec

equipment /ɪˈkwɪp.mənt/ vybavení

floorball /flɔːrbɔːl/ florbal

football /ˈfʊt.bɔːl/ fotbal, fotbalový míč

free running /friː/ /ˈrʌn.ɪŋ/ free running, volný běh

glove /ɡlʌv/ rukavice

goal /ɡəʊl/ brána, gól
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guard /ɡɑːd/ chránič

gymnastics /dʒɪmˈnæs.tɪks/ gymnastika

helmet /ˈhel.mət/ přilba, helma

hockey stick /ˈhɒk.i/ /stɪk/ hokejová hůl

ice hockey /ˈaɪs / /hɒk.i/ lední hokej

jersey /ˈdʒɜː.zi/ dres

net /net/ síť

parkour /pɑːˈkʊər/ parkur

puck /pʌk/ puk

racket /ˈræk.ɪt/ raketa

skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː.dɪŋ/ skateboarding

skating /ˈskeɪ.tɪŋ/ bruslení

skiing /ˈskiː.ɪŋ/ lyžování

soccer /ˈsɒk.ər/ fotbal

sport /spɔːt/ sport

swimming /ˈswɪm.ɪŋ/ plavání

skating /ˈskeɪ.tɪŋ/ bruslení

table tennis /ˈteɪ.bəl/ /ten.ɪs/ stolní tenis

tennis /ten.ɪs/ tenis

trainers /ˈtreɪ·nərz/ sportovní boty

1B

American football /əˈmer.ɪ.kən/ /ˈfʊt.bɔːl/ americký fotbal

baseball /ˈbeɪs.bɔːl/ baseball, baseballový míček

boxing /ˈbɒk.sɪŋ/ box

to catch /tʊ/ /kætʃ/ chytit, chytat

cricket /ˈkrɪk.ɪt/ kriket

curling /ˈkɜː.lɪŋ/ curling, lední metaná

to hit /tʊ/ /hɪt/ udeřit, bouchnout

to jump /tʊ/ /dʒʌmp/ skákat

to kick /tʊ/ /kɪk/ kopat

lacrosse /ləˈkrɒs/ lakros

national /ˈnæʃ.ən.əl/ národní

to pass /tʊ/ /pɑːs/ přihrát

to run /tʊ/ /rʌn/ běžet
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to score /tʊ/ /skɔːr/ skórovat, střelit gól

to shoot /tʊ/ /ʃuːt/ střílet, vystřelit

to sweep /tʊ/ /swiːp/ zametat

to throw /tʊ/ /θrəʊ/ házet

1C

active /ˈæk.tɪv/ aktivní

fast /fɑːst/ rychlý

fit /fɪt/ fit, v dobré kondici

skilful /ˈskɪl.fəl/ šikovný, obratný

strong /strɒŋ/ silný

lazy /ˈleɪ.zi/ líný

slow /sləʊ/ pomalý

unfit /ʌnˈfɪt/ ve špatné kondici

clumsy /ˈklʌm.zi/ nešikovný, neohrabaný

weak /wiːk/ slabý

agile /ˈædʒ.aɪl/ mrštný, hbitý

athletic /æθˈlet.ɪk/ atletický, sportovní

competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/ soutěživý

healthy /ˈhel.θi/ zdravý

tough /tʌf/ otrlý, drsný, tvrdý

very /ˈver.i/ velmi

a bit /ə/ /bɪt/ trochu

quite /kwaɪt/ docela

not… at all /nɒt/ /æt/ /ɔːl/ vůbec… ne

SPORTS: /spɔːts/ SPORTY:

individual /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/ individuální

indoor /ˌɪnˈdɔːr/ v hale

outdoor /ˈaʊtˌdɔːr/ venkovní

team /tiːm/ týmové

ability /əˈbɪl.ə.ti/ schopnost

appropriate /əˈprəʊ.pri.ət/ vhodný

to be afraid of /tʊ/ /biː/ /əˈfreɪd/ /əv/ bát se něčeho

contact /ˈkɒn.tækt/ kontakt

to correspond /tʊ/ /ˌkɒr.ɪˈspɒnd/ odpovídat něčemu
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court /kɔːt/ kurt, hřiště

none /nʌn/ žádný

personality /ˌpɜː.sənˈæl.ə.ti/ osobnost

1D

all day /ɔːl/ /deɪ/ celý den

application / app /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ / /æp/ aplikace

Coke /kəʊk/ kola

coffee /ˈkɒf.i/ káva

crisps /krɪsps/ brambůrky

to do sports /tʊ/ /duː/ /spɔːts/ sportovat

to do exercise /tʊ/ /duː/ /ˈek.sə.saɪz/ cvičit

fried /fraɪd/ smažený

fruit /fruːt/ ovoce

healthy /ˈhel.θi/ zdravý

judo /ˈdʒuː.dəʊ/ judo

junk /dʒʌŋk/ nezdravý (o jídle)

to keep fit /tʊ/ /kiːp/ /fɪt/ udržovat se ve formě

lifestyle /ˈlaɪf.staɪl/ životní styl

nature /ˈneɪ.tʃər/ příroda

portions /ˈpɔː.ʃənz/ porce (pl.)

potatoes /pəˈteɪ.təʊz/ brambory (pl.)

to relax /tʊ/ /rɪˈlæks/ relaxovat

salty /ˈsɒl.ti/ slaný

sweets /swits/ sladkosti

tea /tiː/ čaj

too much /tuː/ /mʌtʃ/ příliš mnoho (nepočit.)

too many /tuː/ /ˈmen.i/ příliš mnoho (počit.)

vegetables /ˈvedʒ.tə.bəls/ zelenina

READING

to arrive /tʊ/ /əˈraɪv/ přijet

to be excited about /tʊ/ /biː/ /ɪkˈsaɪ.tɪd/ /əˈbaʊt/ být nadšený z

to bring /tʊ/ /brɪŋ/ přinést

to cheer somebody on /tʊ/ /tʃɪər/ /ˈsʌm.bə.di/ /ɒn/ někoho povzbuzovat

to compete in /tuː/ /kəmˈpiːt/ /ɪn/ soutěžit v něčem




